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G

odt nytt vel-år og værsågod med et nytt nummer av Velavisa. Det får du enten du er
medlem av Leirsund velforening eller ikke, fordi vi i styret synes det er viktig at alle på
Leirsund kan lese om litt av det som skjer rundt oss. Så håper vi at så mange som mulig blir
medlem slik at velforeningen kan finne på nye morsomme ting som binder oss sammen.
Denne våren holder vi på med å gjøre hjemmesiden vår bedre. Den har mer eller mindre ligget
nede en stund, samtidig som vi mer og mer har sklidd over på Facebook. Men vi ser behovet for en
hjemmeside, og da er det viktig med relevant og oppdatert informasjon. Vi holder også på å fornye
utleiesidene for velhuset. De har sett ganske like ut i alle årene de har eksistert, og i mellomtiden
har nye funksjoner og muligheter som vil gjøre det lettere for brukere og oss ansvarlige blitt funnet opp, og nå er det på tide med en skikkelig oppdatering.
Dette gjør vi i samtidig med at to av bygdas virkelig store ildsjeler trekker seg tilbake fra driften av velhuset. Rita og Finn-Eirik Eilertsen har i mange år leid ut nøkler, stått tidlig opp i helger
for å sjekke at alt er i orden til neste leietaker tar over, og tilpasset ferie og fritid etter velhusets
utleiekalender. Det er vi i styret utrolig takknemlige for. Nå må vi klare å gjøre en like bra jobb.
Med et enklere, mer moderne og oppdatert bookingsystem, og noen nye rutiner skal vi få det til.
Velhuset er svært viktig for velforeningen. Den gir oss inntekter slik at vi kan lage Leirsunddagen, Leirsundfesten, julegrantenning, juletrefest, Velavisa og sist men ikke minst en skikkelig bra
aktivitetspark vi håper kan stå ferdig allerede i løpet av sommeren. Derfor er det viktig med en
fortsatt god drift. Som du kan lese om i dette nummeret holdt styret dugnad der vi gikk over bord
og stoler for å stramme skruer og dyprense stolputene. Det gjør vi med jevne mellomrom slik at
velhuset skal fremstå som et rent og trivelig sted.
En annen ting du kan lese om er økningen av prisen for utleien av velhuset. Bakgrunnen for
økningen er økte utgifter, som strøm og rengjøring, men også fordi vi forsøker å vri litt på utleiemønsteret. Med justeringen håper vi folk nå heller leier hele helger, isteden for at vi skal ha
flere leietakere på samme helg. Det sliter mindre på oss i styret med etterkontrollen, og det sliter
mindre på inventaret. Samtidig blir det mindre utgifter til rengjøring. Vi har gjort en undersøkelse
med sammenlignbare festlokaler på Romerike, hvor det viste seg at velhuset på Leirsund hadde
en del å gå på og at en prisøkning var helt naturlig.
Det virkelig fine er at prisøkningen ikke gjelder medlemmer. For et familiemedlemsskap til
400 kroner i året kan du altså spare flere tusen om du vil leie velhuset en helg. Det har ikke vært
noen økning i utleieprisen for medlemmer de siste fire årene. På den måten gjør vi huset mer
tilgjengelig for medlemmene. Velhuset er nemlig først og fremst til for folk på Leirsund.
Velkommen skal dere være!





NETTSIDE: leirsund.net
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Hilsen Lars Hallingstorp
FUNGERENDE LEDER I
LEIRSUND VELFORENING

FACEBOOK: /leirsundvel

INSTAGRAM: @leirsundvel
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VIL HA DEG
MED PÅ LAGET

SKIHYTTA: Ingen søndag
uten tur på skihytta.

Leder Jon Øivind Rist i Leirsund idrettslag forteller
her om de nye aktivitetene for de yngste barna på
Leirsund, og at han ønsker seg flere på laget for
et kortreist aktivitetstilbud.

E

tter nok et godt oppmøte i løypene
og på skihytta, ønsker vi å rette en
stor takk til Per Arild som hadde sin
andre kioskvakt denne sesongen, og
tusen takk til Knut og Ole Henry som
står på hele året for skiløypene våre.
Dette er bare noen av ildsjelene våre,
og uten slike som dere hadde det ikke
vært mulig å ha så mange tilbud på
lille Leirsund, for vi har faktisk mange
tilbud.
FÅ, MEN STERKE
I perspektiv av at vi kun er 1400 innbyggere på Leirsund og at vi er lokalisert i sentrale strøk med et mangfold
av tilbud rundt oss, så er det ganske
utrolig at vi har både en egen velforening og et eget idrettslag. Det vitner om
et mangeårig samhold i en liten bygd.
Idrettslaget i bygda har overlevd siden
1932, og siden bygda stadig blir større
bør det være en selvfølgelighet at vi tar
ansvar og holder liv i dette Idrettslaget.
LAGETS FORMÅL
«Lagets formål er ved samarbeide og
kameratskap å fremme idrett i sunne
former». Slik lyder visjonen vår, kanskje moden for fornyelse, men likevel
i retning av det vi i styret tenker. Vi må
kjenne vårt mulighetsrom, men også
våre begrensninger.
Første klassetrinn på Asak skole
består av 17 elever, og rekruttering
blir en stor begrensning. Vi konkurrerer også med attraktive tilbud hos
tilstøtende idrettslag med en større
medlemsmasse, særlig i de litt eldre årsklassene. Vi tenker derfor at de minste
barna er vår viktigste målgruppe.
Her skal vi ved samarbeide og
kameratskap sørge for et allsidig
lavterskeltilbud for å motivere barn
til å starte sin idrettskarriere i trygge
omgivelser på hjemmebane i Leirsund.
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NYE AKTIVITETER
Derfor har vi fokusert nettopp på dette.
Vi har startet opp allidretten for de minste,
vi har tilbud om fotball fra førskolealder
og vi startet i år opp med skilek. Nylig
ble det i samarbeid med Frogner IL
avholdt et Karusellrenn i lysløypa vår,
og vi planlegger et barneskirenn i egen
regi i løpet av sesongen.
Vi tilbyr familiesvømming på
lørdager, voksensvømming på torsdagskveldene, skiteknikkurs for voksne, og
i sommer er vi også arrangør av et av
løp i regi av bedriftsidrettskretsen. Jeg
vil oppfordre alle til å følge med på våre
nettsider og vår Facebookside Skigruppa Leirsund IL for å holde seg oppdatert
om alt som skjer i idrettslaget.
STORT ENGASJEMENT
Det skjer med andre ord ting i idrettslaget, takket være mye lokalt engasjement. Vi har noen uerstattelige ildsjeler
som holder hjulene i gang, men vi
trenger sårt nye krefter for å unngå
rovdrift på de ressursene vi har.
Det krever ikke mer enn det hver
enkelt kan tilby, og all innsats er verdifull.
Vi er alle i tidsklemma, men la oss stoppe
opp og tenke over konsekvensene av å
ikke ha disse tilbudene i nærområdet.
Kanskje det er verdt å investere litt tid
for å opprettholde et nærmiljøtilbud og
slippe unødig bilkjøring?
Undertegnede er en typisk innflytter, men på kort tid har jeg fått et stort
hjerte for denne bygda og et brennende
engasjement for idrettslaget. Vi er en
fantastisk gjeng som har det som mål å
ha det moro samtidig som vi skal drifte
og utvikle idrettslaget til det beste for
våre medlemmer. Høres det ikke gøy ut
å være med på det laget?  
Til sist vil jeg oppfordre alle på
Leirsund til å opprettholde sitt medlemskap i idrettslaget. Selv om barna ikke

HUSK
ÅRSMØTET
TIL IDRETTSLAGET
LES MER PÅ SIDE 6

PERFEKTE LØYPER: De fantastiske
løypene gjør seg ikke selv. Takket være
ildsjelene Knut Næss og Ole Henry Nes
i Leirsund idrettslag kan store og små
nyte skiturer i nærområdet vårt.

lenger er aktive, er jeg helt sikker på
at de aller fleste har glede av skihytta,
skiløypene, lysløypa, åpen svømmehall eller en a-lagskamp i nærmiljøet.
Vi trenger alle medlemmer vi kan få
for å opprettholde skiløypene og alle
tilbudene våre. Hvert medlem er for oss
gull verdt og vi har ingen flere å miste.
Et medlemskap i Leirsund IL koster
deg så lite og gir oss så mye.



Vennlig hilsen Jon Øivind Rist,
Styreleder Leirsund IL
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SNART MÅ DU BETALE: I følge Bane NOR har det
blitt mindre kamp om plassen ved de stasjonene
de har innført avgiftsparkering. Samtidig som
antallet reisende har økt.

Ikke lenger
gratis parkering
Fra sommeren vil det bli innført avgiftsparkering ved Leirsund stasjon.
Målet er å gjøre det lettere for pendlerne å finne en parkeringsplass.

D

et er Bane NOR, som eier og
drifter parkeringsplassen, som
opplyser dette til velforeningen etter
vinterens parkeringskaos.
LUKER VEKK IKKE-REISENDE
Ved å sette av et større område til
pendlerparkering, håper Bane NOR å
få luket vekk de som parkerer ved stasjonen men som ikke benytter toget.
- Pendlerparkering er kun for folk
med gyldig periodebillett. Da inngår du
en avtale med oss i en app, og kjøper
da en rett til å parkere her i 30 eller 7
dager, forklarer pressekontakt Kristin
Paus i Bane NOR Eiendom.
Samtidig settes det av noen plasser til
de med enkeltbillett. Parkeringsplassen
skal driftes av et parkeringsselskap, og
det vil komme opp en betalingsautomat
på stedet.
EN HUNDRINGS I MÅNEDEN
Prisen for de med 30-dagersbillett tror
Paus vil bli 100 kroner ut i fra Bane
NOR sitt prissystem. Nøyaktig når
dette innføres kan hun ikke si, men hun
regner med at det blir i løpet av sommeren en gang.
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- Vi har fått en del erfaring på dette
etter hvert. På steder der det er innført
pendlerbetaling ser vi at det har blitt litt
lettere for pendlerne å finne en parkeringsplass, sier Paus.
- Tellinger Transportøkonomisk institutt har gjort for oss på ulike stasjoner
før og etter det ble innført avgift, viser at
det har blitt lettere å finne plass etterpå.
En annen ting er at antallet biler med
barneseter har økt. Det betyr at de som
tidligere måtte levere i barnehage og
skole, og som aldri kom tidlig nok til å
finne en plass og heller tog bilen til jobb,
nå tar toget. Det betyr at toget har blitt
mer tilgjengelig for flere, forklarer hun.
- Tidligere har det foreligget et forslag for en utbygging av flere parkeringsplasser. Hvor er dette i prosess?
- Vi har hatt mye kontakt med
kommunen om det, men det har aldri
kommet til noen løsning. Per nå finnes
ingen konkrete planer nå.
FLERE TAR TOGET
Paus vil heller slå i hjel en myte.
- Mange hevder at færre tar toget når
de må betale for parkeringen, men det er
feil. Tall fra NSB viser også at det hel-

ler er en økning i antallet reisende ved
de stasjonene hvor det har blitt innført
parkeringsavgift. Vår erfaring er at tog
heller har blitt mer tilgjengelig for flere.
- For de fleste er ikke 100 kroner
i måneden så mye, men det vi også
håper på ved å innføre dette er at folk
som bor i nærheten tenker seg om to
ganger før de tar bilen. Helst ser vi at
de sykler eller går, eller bussen der det
er mulig. Det er mer miljøvennlig og
sunnere, sier Paus.

KJUSLØKKA: På enkelte dager
har bilene stått parkert langs
veien på Kjusløkka.
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Skedsmo historielag forteller:

LEIRSUND
STASJON

Dette bildet av Leirsund stasjon er fra mellomkrigstiden før ombygging av stasjonshuset.
Bakenfor kan vi se pakkhuset hvor ankomne varer ble lagret. Videre kan vi skimte et tårn, det er
endestasjon til kabelbanen med luftstrekk som fraktet sand fra Berger og ned til Leirsund stasjon.
Har du et gammelt bilde fra Leirsund du vil dele med leserne av Velavisa? Eller sitter du på et
gammelt bilde fra bygda du ikke helt klarer å plassere? Send bildene til hallings@hotmail.com,
kanskje Vidar Larsen i Skedsmo historielag finner ut av det.

VELAVISA NR. 1/2019
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2.Leirsund IL
NÅR: ONSDAG 20.MARS
TID: 19.00
STED: KLUBBHUSET

1.Leirsund
Velforening
NÅR: MANDAG 18.MARS
TID: 18.00
STED: VELHUSET

Saker som ønskes tatt opp, må være styret
i hende senest 11. mars. Årsmøtepapirer
legges ut på velforenings Facebook-side
eller kan fås ved henvendelse til leder
Lars Hallingstorp (918 23 017).

Alle betalende og stemmeberettigede medlemmer ønskes
velkommen.
✱ SAKSLISTE:
– Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
– Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
– Valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter
til å skrive under protokollen
– Behandle lagets årsmelding, herunder også
gruppeårsmeldinger
– Behandle idrettslagets reviderte regnskap
– Behandle innkomne forslag
– Fastsette medlemskontingent
– Vedta idrettslagets organisasjonsplan
✱ GJENNOMFØRE FØLGENDE VALG:
– Ny valgkomité
– Ny leder for juniorgruppa
– Ny leder for skigruppa
– Ny sekretær
– Ny vara
✱ AVSLUTNING
Årsmøtedokumenter med regnskap og årsmelding er
tilgjengelig på idrettslaget hjemmeside senest en uke før
årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må være sendt inn
til styret minimum to uker før årsmøtet.

3.Gamle Asak skoles
venneforening

NÅR: ONSDAG 27.MARS
TID: 18.30
STED: GAMLE ASAK SKOLE, EVT. PERSONALROMMET PÅ SKOLEN
Årsmøtesaker som skal behandles må være i styret i hende en uke før årsmøte,
innen 20.mars. Mailadresse: mette@konstali.no. Vanlige årsmøtesaker.
Servering av kaffe og kaker.
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OPTIMISMEN ER
TILBAKE PÅ A-LAGET
Fjorårets dårlige sesong er for lengst glemt. A-lagets leder Runar Sandvik
gir her en statusrapport før årets sesong sparkes i gang.

F

jorårets sesong var på ingen måte
som forventet eller en sesong vi
ønsker å oppleve igjen. Det ble svært
mange tap, mange baklengs og mange
kort. Sesongen 2019 forventer vi at
laget fremstår på en annen måte både
på trening og i kamp.
SAMARBEIDER MED FROGNER
Etter sesongen i fjor har vi innledet et
godt samarbeid med Frogner både med
anlegget og a-laget deres. Vi har trent
inne i Frognerhallen gjennom desember, januar og februar.
I skrivende stund har vi begynt
utetreninger på Frogner, også dette
sammen med a-laget deres. Nedrykket
til 6. divisjon var et faktum ganske
tidlig i 2018, men tilfeldighetene ville
ha det til at det likevel ikke skulle skje.
Beskjeden om at LSK3 ikke stiller lag i
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6. divisjon kom og i samråd med gjengen har vi bestemt oss for å takke ja til
fotballkretsens tilbud å ta plassen deres
og Leirsund vil spille 5. divisjon også i
2019.
KJØP LODD
Vi har i år gjennomført en suksessfull
dugnad på Kiwi Fjellbo, satt i gang
med loddsalg og begynt å avtale treningskamper. Espen Schau Henriksen
er primus motor for loddsalget og har
hanket inn haugevis med premier fra
kjente og kjære.
Premier fra stormberg, YOUTURN, Bosch, EU-kontroll på bil og
bruskasser fra Coca-Cola for å nevne
noe. Loddene koster 20,- per lodd og
vippses til Christer Berntsen. Merk
med navn og telefonnummer. Vi setter
stor pris på støtten.

NYE SPILLERE
Flere nye spillere har kommet til klubben. Martin Paulsen spilte i fjor for
Fjellhamar og er tilbake i gult og grønt.
En stor bidragsyter på og utenfor banen
og en ledertype vi vil nyte godt av.
Ledertype finner vi også i Sverre
Gransbråten Bjerke som har signert
fra Skedsmo. Bakgrunn fra Skedsmo
finner vi hos flesteparten av årets tropp.
Petter Wilberg og Andreas Moen har
også forlatt de hvite og rød og tatt på
deg en gule og grønne drakta. Både
Petter og Andreas er treningsvillige
typer som har sklidd godt inn i miljøet
fra første stund.
Etter et mørkt fjorår ser vi positivt
på 2019 og skal heve oss sammen som
lag, enhet og som enkeltspillere.
Vi gleder oss!
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Synger du i dusjen?
Mannskoret Over Enga søker menn
som synger i dusjen til å bli med
i koret. Sangglede er en flott
begynnelse.
Hvis du tenker «nei, jeg kan
ikke synge» så husk: du ville
ikke begynt med treskjæring
eller dans heller hvis du kunne det
fra før. Det er ingen opptaksprøver for å bli med, men dersom
du har erfaring er det selvsagt en fordel.
I Over Enga lærer du som
har sangglede å bruke stemmen,
pusteteknikker og sanger som vil få
deg til å juble i fryd. Koret reiser på
stevner i inn- og utland, har øvelser
hver mandag på Asak skole i storsalen,
klokka 18.30 – 21.00, og vi opptrer med
jevne mellomrom.
På repertoaret nå står både Erik Bye
og Vamp, ergo noe for enhver smak. Vi
spenner fra 35 til 82 år – yngre og eldre
menn er også varmt velkommen. Husk:
selv om vi er et mannskor så har vi en
kvinnelig dirigent – Nadja Strand - som
løfter frem det beste i hver og en av oss.
Det er bare å møte opp på Asak skole
førstkommende mandag. Velkommen til
sang, sosialt samvær og stemmeutvikling.

NY STIL: I fjor rundet
koret 30 år og klinte
til med en «total make
over». Her i sine nye
skjorter i burgunder og
svarte bukser.

BARNEKOR
PÅ LEIRSUND
Nå starter Over Enga barnekor – for gutter og
jenter fra førsteklasse til og med fjerdeklasse.
I fjor fylte Leirsunds eget mannskor Over Enga 30 år. I år
drar de i gang Over Enga Kids – Leirsunds eget barnekor.
Dirigent blir Nadja Strand, som er utdannet barnekordirigent. Hittil har hennes talenter også kommet godt
med i herrekoret. Nadja har også flere års erfaring med
barnekor. Det er i utgangspunktet gratis å bli med
Over Enga kids. På sikt må liten medlemskontingent
påregnes. Barn som blir med i Over Enga kids kan glede
seg til å synge kjent og nye sanger med øvelser hver
mandag klokken 15.00 til 16.00 (SFO-tid). Øvelsene vil
foregå i skolens musikkrom.

ØVELSE: Mannskoret Over Enga vil bli flere. Hver mandag
øver de i samlingssalen på Asak skole.
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BARN I
1.- 4. KLASSE?

Still opp som badevakt!

Familiesvømming
Svømmehallen er åpen lørdager i vinterhalvåret
(fra 14. oktober) klokka 11.00-14.00.
• Medlemmer av Leirsund idrettslag:
kr 20 for barn og kr 40 for voksen.
• Ikke-medlemmer: kr 40 for barn og kr 100
for voksen.
Gratis voksensvømming (fra 16 år) for alle
medlemmer av Leirsund IL torsdager
klokka 20.00-21.00.

Familiesvømmingen trenger badevakter.
Tradisjonelt har dette blitt fordelt på foreldrene
med barn i 1. til 4. klasse. Med de nye reglene
om personvern har ikke skolen lenger lov å gi ut
klasselistene, og svømmegruppa må nå hente
inn badevakter selv. Jo flere som melder seg
jo lettere er det å lage en slik liste. Om
noen vil bli livreddere ordner svømmegruppa kurs. Ta kontakt med
Stanly Bosman, du finner
ham på Facebook.

VOKSENSVØMMING

Det er to muligheter for voksensvømming på
Asak. På tirsdager i regi av Skedsmo svømmeklubb klokka 20.00-21.00 (medlemskap koster
150 kr per medlem per år, selve svømmingen er
gratis) og tilsvarende på torsdag i regi av Leirsund
IL, også da 20.00-21.00 (må være medlem av
Leirsund IL, selve svømmingen er gratis).
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STRIKKEKAFEEN
ER ÅPEN
Strikkekafeen på Skihytta er åpen hver tirsdag fra klokka
18.00 til 21.00. Strikkeglade i alle aldre er velkomne.
Det går også helt fint å komme innom
uten strikketøy, kun for
å delta på det sosiale.
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ER DU IKKE
MEDLEM?

Bor du på Leirsund bør du være medlem
av velet. Uten Leirsund velforening blir
det ikke:
✔ Leirsunddagen
✔ Julegrantenning
✔ Juletrefest
✔ Et åpent velhus med rom for
alle på Leirsund
✔ Velavisa rett i postkassa
✔ kr 2000 i avslag på leie av Velhuset
for alle medlemmer

For å få til dette er vi avhengige av din støtte.
Det gjør du enkelt ved enten å Vippse til
Leirsund velforening, eller benytte kontonummer 1286.20.24026. Husk, merk betalingen med navn.
PRIS:
Familiemedlemsskap, 400 kroner i året
Enkeltmedlemsskap, 200 kroner i året
Styret har mange ideer og tanker om hvordan
lage liv og røre på Leirsund. For å få til dette
trenger vi flere medlemmer. Velkomne skal dere
være, og sammen skal vi gjøre Leirsund til en
enda mer levende bygd.
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INGEN SKRUE LØS: Øystein Johnsen
i gang med å kontrollere at bordbeinene
sitter som de skal.
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Nye utleiepriser
Alle stoler og bord fikk en skikkelig
omgang med vask og verktøy da
styret i velforeningen holdt dugnad
på velhuset.

F

or å kunne tilby leietakere et så komplett og velholdt
inventar som mulig gjennomfører styret dugnader på
bordene og stolene med jevne mellomrom. Noen timer
en lørdag i februar ble rensere leid inn for å gi stolene en
skikkelig vask, og bordene ble gått over for å stramme løse
skruer og lime slappe lister tilbake på plass.
I slutten av januar ble også hele velhuset vasket ordentlig
ned fra tak til gulv.
- Det er viktig å ha et velhus som fremstår rent og trivelig.
Da vil folk komme tilbake hit, og vi holder huset i god stand
slik at vi forhåpentligvis slipper store og dyre driftsutgifter
på grunn av dårlig vedlikehold, sier fungerende leder Lars
Hallingstorp i velforeningen.

på velhuset

Prisen for å leie velhuset er satt opp
i år. For medlemmer av Leirsund
velforening er den uendret.
Det skal lønne seg å være medlem av velforeningen. For å vise at velhuset først og
fremst er til for våre medlemmer, holdes
prisen uendret for medlemmer når styret
i velforeningen har bestemt å øke utleien
for å møte høyere utgifter. Styret har også
undersøkt prisene på sammenlignbare
festlokaler på Romerike og funnet ut at
en prisjustering var nødvendig. Prisen for
medlemmer har dermed ikke økt på flere
år. Med dette grepet håper styret Leirsund
velhus vil framstå som attraktivt for alle
på Leirsund. Og husk, har du lyst til å
arrangere noe som kan holdes åpent for
hele bygda, er velhuset gratis.

HER ER DE NYE PRISENE:
Mandag-torsdag (pr dag)
Ikke-medlem: kr 3000
Medlem: kr 1500
Søndag og helligdager
Ikke-meldem: kr 6500
Medlem: kr 3500
Fredager og lørdager
Ikke-meldem: kr 9000
Medlem: kr 4000
Helg (fredag-søndag)
Ikke-meldem: kr 13 000
Medlem: kr 8000
Rengjøring er inklusiv.

RENSELSESPROSESS:
Frode Hagen i godt driv
med stolrensingen.
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Med helg forstås tilgang til lokalet fra
fredag etter klokka 10.00 og ferdig ryddet
innen klokka 18.00 på søndag. Ved dagsleie
(eks fredag og lørdag) overtas lokalene
innen klokka 10.00 og tilbakeleveres klokka
03.00 samme dag dersom ikke annet er
avtalt med utleier.
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SKIHYTTA
TRENGER
KIOSKVAKTER

LØYPEAVGIFT: Det koster
å drifte maskinparken til
skigruppa. Støtt opp og
betal løypeavgiften.

Har du husket å
betale løypeavgiften?
Bruker du skiløypene i Asakmarka bør du også betale
løypeavgiften. Pengene går til drivstoff og vedlikehold av
maskinparken. En giro skal ha blitt delt ut til de fleste
husstandene på Leirsund. Hvis du mot formodning ikke
har fått giroen så er kontonummer til skigruppa 1286.22.50115.
Man kan også Vippse et beløp til 86464.

Skihytta holdes åpen hver søndag
mellom klokka 12.00 og 15.00.
Et supert sted å få varmen i kroppen etter en tur i skiløypene eller
akebakken. Her kan du leske deg
med kaffe, sjokoladedrikk, te,
saft, brus, pølser eller vafler.
Men dette gjør seg ikke selv.
Denne vinteren har det vært hull
i vaktlista, og takket være noen
sporty ildsjeler har kioskvaktene
kommet på plass i siste liten.
Ønsker du å bidra til at dette
fantastiske tilbudet fortsetter?
Still opp som kioskvakt.
Ta kontakt med Trond Høye
trondjhoye@yahoo.no
tlf: 992 40 729.

allkopinetprint.no
VELAVISA NR. 1/2019
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Har du et fint bilde fra Leirsund du vil dele
med andre? Send det til hallings@hotmail.com
eller legg det igjen på facebook.com/leirsundvel/

STYRET I LEIRSUND
VELFORENING:
DEL DITT
BILDE PÅ
FACEBOOKSIDEN TIL
LEIRSUND
VEL

Lars Hallingstorp
Fungerende leder og
redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

Beate Kvistedal
Kasserer
Farseggen, tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.com
Bjørn Arne Odden
Styremedlem
Branderudveien, tlf.: 930 67 530
• bjornarneodden@me.com
Mai Thi Mandt
Styremedlem
Måltrostveien, tlf.: 957 63 695
• maithimandt@hotmail.com
Frode Hagen
Styremedlem
Duebakken, tlf.: 901 94 894
• frode.hagen@hotmail.no
Øystein Johnsen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 926 67 556
• oyztein2@gmail.com
Guro Christiansen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 404 13 922
• guro.christiansen@lr.org

Annonsepriser

Årsabonnement, plassering
i Velavisa og på nett:
Logoann. kr 3000
1/8-ann.
kr 700 pr. nr.
kr 3200 pr. år
1/4-ann.
kr 1200 pr. nr.
kr 5700 pr. år
1/2-ann.
kr 3200 pr. nr.
kr 7700 pr. år

VIL DU BIDRA?
Har du noe du vil at resten
av bygda skal få vite om?
Send gjerne ditt bidrag til:
hallings@hotmail.com

Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com
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