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Det innkalles til Årsmøte i Leirsund
Velforening ihht Vedtektene § 4.

Juletradisjon som det svinger av
Det er virkelig blitt en tradisjon av vi har et ordentlig ”Brass Band” når vi tenner julegrana på
Leirsund, Skedsmo Janitsjar har nå for tredje
gang stilt opp for å hjelpe oss med tenning av
Julegrana, som faktisk også har vokst siden i
fjor. Vi plantet denne grana for tre år siden, og
siden da har den vokst nester 20 cm, og får den
stå i fred i fremtiden vil den nok vokse enda mer
Årsmøte Leirsund IL Klubbhuset
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 til å undertegne årsmøteprotokollen
Behandling av årsberetningen
Behandling av regnskap og budsjett
Innkomne forslag
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Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite i. Vi anmoder
alle leirsund Vels medlemmer å Stille på møtet, dette for å ta
aktiv del i driften av foreningen.
Følgende Årsmøtesaker skal behandles
Sak 1 Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden,
Referat fra årsmøtet 2011
Sak 2 Valg av møteleder, referent og to representanter til å
undertegne protokollen
Sak 3 Styrets årsberetning
Sak 4 Regnskap for regnskapsåret 2011
Sak 5 Revisors beretning 2011
Budsjett for driftsåret 2012
Orientering om driften av Velhuset
Fastsettelse av medlemskontingent for 2013
Valg i hht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)
a) Styremedlemmer
b) Komiteer
Sak 10 Innkommende saker og saker fra styret
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9

Alle sakspapirer ekskl. regnskap som utdeles på årsmøtet er
tilgjengelig på vår hjemmeside www.leirsund.net i PDF format
for nedlasting. Møtet annonseres to ganger i Romerikes Blad
og på vår hjemmeside, samt i Velavisa

Stor fellesdugnad på Klubbhuset
og Velhuset, fredag 13 april 2012
Det blir servert mat og drikke (pølser og pizza) så
dere kan trygt ta med barna, det blir arbeid både
inne og ute på begge lokalene. Det er oppgaver som rydding, barking, planting, brolegging av område rundt ballbingen, grus inntil
veien og generelt vedlikehold som blir oppgavene. VEL MØTT

Av : Finn Eirik Eilertsen

Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere
Velkommen ny innflyttede til Leirsund, vi vet at det
er kommet noen nye innbyggere hit, om det er ny
innflyttede eller tilbakevendte leirsundinger, det
har jeg dog ikke kunnskap om, men velkommen
enten det er tilbake eller ikke skal dere være. Siden sist er vi ferdig med julen, og de aller fleste
har vel fått julen ut av huset og er begynt å tenke
på sommer igjen. 23. desember snudde sola, humøret, og troen på livet, da er hver enkelt dag
noen sekunder og minutter lengre og vi ser mot
riktig retning av året.
Vi har fått på plass alle som skal sørge for at vi har
skiløyper, spor og kaffe til skituren er ferdig, men
skulle det være noen som har lyst til å ta i et tak,
enten dette er som kiosk vakt i skihytta eller det er
å hjelpe oss å holde løypene i orden, så er det
bare å ta kontakt sp vil vi være behjelpelig med å
sette deg/dere i kontakt med rette vedkommende.
Vi har, som en følge av utbygging av både vannverk og skole fått tilgang til det oppgraderte nettet
som Tveco via Antennelaget tilbyr oss, det er et
etterlengtet tilbud for veldig mange Leirsunværinger, se annonse og reportasje annet sted i bladet, hvor vi finner ut at det vi nå har fått faktisk er
bra.
Ellers så lever Leirsund som før, politisk og utbygningsmessig skjer det ikke all verden siden vi ikke
fikk den helt store uttellingen når siste kommuneplan ble rullert, men noe aktivitet er det jo selvfølgelig. Og den nye flotte skolen er jo tatt i bruk, og
selv med noen barnesymptomer på låsbruk og
varme så er vel i det store og hele alle meget fornøyd. Jeg tror de fleste av foreldrene også, som
har vært på besøk og sett skolen også er meget
fornøyd. Barna selv er i alle fall meget fornøyde og
om vi klarer å ta vare på denne skolen på samme
måte som den gamle skolen er det ingen som
trenger å være redd for at vi ikke skal ha en flott
skole i mange, mange år fremover.
Det er like før den gamle skolen nå blir revet, og
mange foreldre var med å tømte gammelskolen for
møbler og andre bruksgjenstander kom med noen
små sukk, det sitter mye historie i de gamle veggene, som bare hver enkelt kjenner til……...

Leirsund Velforening v/
Leder Finn Eirik Eilertsen
Asaktoppen 51
2015 Leirsund
…………………………….. …..
Telefon.: 6387 7000
Mobil .: 4563 9000
finn@leirsund.net
Det er også planlagt ”Åpen dag” som skal gi alle
som har lyst muligheten til å få sett skolen fra innsiden. Dette vil bli annonsert.
For de som følger med i ”hall” diskusjonene, har
dere kanskje fått med dere at vi ligger meget godt
an i Leirsund, hvor vi faktisk er nesten på topp på
listen over haller som skal bygges. Og som mange
vet, vi har en meget dyktig dame plassert meget
sentralt i Skedsmo Idrettsråd (Jeanette Kilmork),
og jeg er helt sikker på at hun ikke lar sjansen går
fra seg til å argumentere for Leirsund.
Det kan jeg også love dere at det er det flere som
gjør, både i og ute av politiske arenaer har vi
mange som er glad i Leirsund og bruker enhver
anledning til å få sagt dette.
Det jobbes også med å fullføre veien som går ned
ved siden av pistolskyttebanen og ned til Jølsenveien, slik at denne kan benytte også når det regner. Der gjenstår det ca 100 meter med vei som er
helt ufremkommelig når det har vært litt fuktighet,
og denne veien er en meget ettertraktet sykkelvei
som binder sammen Leirsund med Lillestrøm, og
Lillestrøm er som sagt blitt kjent under navnet
”Sykkelbyen” og da må vi ha orden på sykkelveiene våre. Også her er det flere som arbeider med
saken, og jeg føler meg rimelig overbevist om at vi
skal klare å få denne lille stubben på plass.
Da vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god
vår, sommer og alt som hører med ifra Påskefjellet
til seilturen, eller motorbåtturen for dem som foretrekker det.

Skihytta på Leirsund (Asak) - En formidabel suksess
Det er ikke få kopper kaffe og vaffeljern
som er servert på Skihytta siden den
åpnet for to år siden, og det er nesten
slik at vi ikke tør innrømme at den første tiden gikk vi rundt og ba folk komme
for å drikke kaffe, bar for å få interessen opp for serveringen. I dag er det
faste åpningstider hver søndag fra 1115 og det er med respekt å melde, så
mye folk at det ofte er en hel jobb å stå
bak disken, og det å holde vaffelpressa
i gang, og dette er ikke bare Leirsundfolk, her er det folk fra både Lillestrøm,
Skedsmo, Frogner og distriktet rundt
som kommer til en hyggelig kafferast.

Maren Fjellstad
Holt og Ingeborg
Asak Sætren tar
seg villig av alle
kundene av kundene. For mens
folk koser seg
Inne rundt en god vedov med full fyr etter
en tur i løypa, sitte Jan
Audensen og Selma
og koser seg på utsiden hvor det også er
flott å sitte.

RUS-foredrag

av

politiet:

FAU har i samarbeid med Asak skole planlagt en infoserie
av tre temaer for elever og foreldre. I høst var temaet
Barn og Nettvett. Her ble det gitt informasjon om de ulike
nettarenaene barna våre er på og hvordan informasjonen
de legger ut om seg selv og andre, kan hentes/fraktes
videre av kjente og ukjente. Det ble gitt gode råd om hvordan vi foreldre kan følge opp barna våre slik at de blir
både gode og ikke minst kloke nettmennesker.
Torsdag 2. februar, kommer andre del av infoserien.
Temaet denne gangen er Barn og Rus. Politiet vil informere og gi gode råd.
Også denne gangen vil elevene få informasjonen i skoletiden, mens foreldrekurset legges til kveldstid: 18:00 19:30
i
samlingssalen
på
Asak
skole.

Tidlig ute med planlegging av sommeren ?

Tekst JFS

Kjært barn har mange navn, Jens
Torbjørn er født og oppvokst på
Nedre Asak gård på Leirsund., og
er like godt kjent under navnet ”ElgJens eller ”Drengstugubben”. Jens
er i dag samboer med Anita Evensen og de har datteren Dorthe Johanne sammen. Gården overtok
Jens i 1998, og driver i dag med
kornproduksjon og ved salg. Han
kan fortelle at når han var guttunge
så var det mange slags dyr på gården, fra kuer som var hovednæring
til griser, høner og kalkuner for å

Ja mange ville vel tro at når vinteren kommer så setter Jens seg i sofaen og slapper av, men neida. På
vinteren så brøyter Jens snø for kommunen, og da
går turen til mange skoler og barnehager på Strømmen og Skjetten. Og da betyr ikke tiden noe, for
snøen skal bort og om natta er jo beste tiden å rydde snø på, når alle biler og mennesker stort sett sover. Men Jens er jo nesten født til å sitte på traktoren, han forteller at som 13 åring fikk de sine to første traktorer på gården. En Ford og en International
og da sto Jens og faren oppfor å brøyte snø om
morgenen før han gikk på skolen. Da gikk turen ned
til gamle trevarefabrikken og mølla og avslutta på
Asak skole.
På ruta hadde de også noen private veier. Jens er
også en robust elgjeger, også noe som han har fått
inn med morsmelken ettersom han var med sin far
på elgjakt fra han var guttunge. Men han startet
med elgjakt for fult i 1976 i jaktlag og skøyt sin første elg i 79. Så når elgjakta er så er ikke Jens Torbjørn å få los på, da sitter han på post for å vente på
skogens konge skal komme vandrende forbi.

nevne noen. Hans foreldre Kristian
Torbjørn og Anna-Johanne sluttet
med melkeproduksjon i 1972. Jens
Torbjørn har mange jern i ilden og
jobber fra tidlig om morgenen før
sola har stått opp, ute på jordene
om sommeren til langt på kvelden.
Nedre Asak er en stor gård, så det
er nok å henge fingrene i om man
skal rekke over alt. Ja for Jens og
en kollega selger fin bjørkeved og
blandet ved i sekker, så det er bare
å ta kontakt med de gutta om dere
fryser på beina.

Mange leste vel RB og fikk med seg hva Jens fant
på låven sin. Men den havna vel i trygge hender hos
forsvaret, for granater er ikke å spøke med. Til slutt
spurte jeg Jens om han hadde noe ønske her på
Leirsund og da kom det kontant at han syntes det
var trist at de la ned gamlehjemmet her på Leirsund. Vi blir alle gamle en gang og da er det jo trivelig å vite at man har et omsorgssenter som kan ta
vare på oss, om vi ikke klarer å bo hjemme lenger.
Til slutt vil undertegnede og mange flere med ønske
Jens Torbjørn til lykke med 50 årsdagen 10.mars.
(adresse for dagen Leirsund velhus Red.anm.)
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Idrettslaget Informerer

Sandefjord-tur med ”Gutter 8”
Gutter 8 år dro på fotballcup til Sandefjord sommeren
2011. Vi hadde en utrolig fin helg med masse gode opplevelser. Heldigvis var vi veldig heldig med været, strålende
sol og blå himmel. Gutta svettet seg igjennom fotballkamper med både tap og seire. Etter kampene fikk vi tacobuffet
før vi satte snuta mot Stranda leirsted hvor vi hadde leid 2
store hytter. Stranda leirsted er et herlig sted med et supert
utearealet helt nede ved sjøen. Ungene storkoste seg med
bading og utforsking rundt brygga, imens vi voksne kunne
slappe av og kose oss i solen. Den store ”dumphuska” var
også en kjempe suksess, de holdt på i timesvis.
Vi kan absolutt anbefale å reise” litt lengre” på fotballcup,
dette er sosialt og blir et minne for livet for både store og
små.

Det var ikke bare barna som hadde det fint,
en fantastisk tur hvor været klaffet til det fulle
som bildene viser, og både voksna og barn
hadde en flott tid. Det er slike turer hvor foreldrene virkelig blir kjent med hvarandre og
kjent med de andre barna, som ellers bare
er omtalt ved navn ved middagsbordet, og
hvor vi faktisk også må erkjenne at verden er
litt større enn bare hjemme hos oss…..
Her kommer noen bilder fra avslutningsfesten
til alle barnefotballspillere på Leirsund IL. Vi
spiste og kosa oss, samt hadde en morsom quiz
om fotball. Alle trenere og voksne var veldig stolte over barna som gjorde en strålende sesong i
2011. Vi ønsker alle nye og gamle fotballspillere
og voksne velkommen til neste sesong. Vi i leirsund IL vil også takke dommerene som har dømt
kamper for oss og ønsker dere også velkommen
til å dømme kamper i 2012.
Vi har også lyst å starte opp en allidrettsgruppe.
Det er ei dame som har meldt seg frivillig som
trener så det vil komme invitasjon om allidrett når
vi har fått tildelt timer i den nye gymsalen. Men
husk. I Leirsund IL er vi avhengige av foreldre og
frivillige som trenere og hjelpere for å kunne gi et
tilbud til barna deres. Meld deg som frivillig og bli
med på å lage fine aktiviteter på Leirsund.
Send Mail til kile@leirsund.no

Tømming av gamle Asak Skole
Midt i juleferien kom foreldre og barn for å ta del i
dugnaden der Asak skole skulle tømmes for alt inventar. FAU hadde i høst slått til på kommunens
tilbud om en utbetaling på minst 50 000 kroner for
å få dette arbeidet utført. Rett før juleferien hadde
Åsenhagen skole fått mulighet til å forsyne seg av
den måtte ha behov for. Så, 5. juledag skulle resten av inventaret fjernes og kastes. Mange møtte
opp, både foreldre og barn. Innsatsen var imponerende! Det var satt opp kjøkkengruppe som serverte arbeidsmaurene vafler, pølser, brus og kaffe.

En formidabel innsats fra alle de foreldre som tok seg bryet med å være med å tømme skolen, noen fikk
noe, det som ingen ville ha ble kastet og kjørt bort. Mye minne var samlet i veggene, det var noe som kom
helt klart frem under denne jobben, det var til stadighet kommentarer fra ”gamle” elever om hva som hadde hendt her og der, og vi ser også Torill Engelberg ta opp gamle kunstner når hun også i 2012 tegner på
dørene og veggene. Som vi ser av bildet fra samlingssalen var det ikke få som hadde valgt å møte opp til
denne siste skoledugnaden på gammelskolen. Det er med stor grad av ærbødighet vi ser på disse bildene
og håper den nye skolen blir like fin som den gamle
Bilder : Jorunn Fjellstad Schjerven

En annen av våre nye tradisjoner Juletrefesten på Velhuset
Med fakkeltog fra Kjusløkka og Asak Skole ankom årets deltakere
på Juletrefesten, et arrangement som etter hvert også har fått tradisjonsstempel. I år som i fjord med Monica Sandvold i spissen for et
absolutt vellykket arrangement, hvor nåde voksne og barn hadde
det moro og alle barna fikk poser med godteri fra nissen, som vi ser
av bildene var det mye lek og morro

Ikke alle var like utholdende, men
Det må være lov til en liten strekk
På fanget til pappa når det er som
Verst. Vi ser Vegar og Joachim Sagedal som slapper litt av
For å få til et slikt
arrangement er vi
dessverre nødt til å
ta litt betaling (ikke
mye) og det holdt
disse to kontrollen
på, men som vi ser
av kakebodrdet var
inngangspengene
verdt et besøk bar
her, et flott kakebord
og alt gikk med

Smånytt i Leirsund
Allidrettsgruppe på Leirsund / Asak

TVECO TOK
OVER FOR
LEIRSUND
ANTENNELAG
FOR EN TID
TILBAKE, NÅ ER
EN NY
GENERASJON
UTSTYR PÅ
PLASS

Vi har også lyst å starte
opp en allidrettsgruppe.
Det er ei dame som har
meldt seg frivillig som
trener så det vil komme
invitasjon om allidrett
når vi har fått tildelt timer i den nye gymsalen.

kunne gi et tilbud til barna deres. Meld deg som
frivillig og bli med på å
lage fine aktiviteter på
Leirsund.

Men husk. I Leirsund IL
er vi avhengige av foreldre og frivillige som
trenere og hjelpere for å

Skal vi klare å etablkere
et miljø både på skolen,
gymsalen og hva og
hvordan vi skal gjøre

Send en epost til
kile@leirsund.no

noe her på Leirsund er
det nå vi kan gjøre det.
Meld din interesse og ta
kontakt for å tilby deg
som deltaker i arrangement, det er ikke mye
på hver når alle er med

TV og Bredbånd i Leirsund
De aller fleste kjenner
nok historien til Leirsund Antennelag, men
for de nye skal jeg gi en
kortversjon av historien.
Da vi ikke fikk tilbud om
noe kabelnett så langt
ut på landet som enkelte betrakter Leirsund til
å være måtte en gjeng
driftige karer ta saken i
egne hender og skaffet

Leirsund øvre et kabelnett som i mange år
fungerte meget bra og
til en meget fornuftig
pris. Anlegget ble drevet som et andelslag og
vi abonnenter betalte
det det kostet å drifte,
samt at antennelaget
hadde et ansvar for driften selv etter storm og
ødeleggelse. Dette ble

etter hvert både vanskelig, mye arbeid og
ikke minst det ble dyrt,
så det ble da innledet
samtaler med Tveco,
som har vist seg å være
et firma som kan sine
ting, og for å gjøre en
lang historie kort, har
ansvaret i dag

Supebredbånd med hastighet opp til 43 Mb
Du leser riktig, vi tilbys i
dag superbredbånd
med hastighet opp til 42
Mb, selvsagt valgfritt
nedover. Teknologien
er kommet også til Leirsund og med ny skole
fikk vi også en anledning til oppgradering av
eksisterende utstyr som

i sin tid er plassert på
den nye skolen, denne
investeringen kombinert
med fremgang teknologisk gjør at vi i dag kan
få dette tilbudet.
For de av dere som
ønsker å prøve dette er
alt som kreves et nytt
modem, som du får

kostnadsfritt fra Tveco
AS, sammen med den
hastigheten du eventuelt har bestilt. Det nye
utstyret virker meget
stabilt og er i alle fall
vesentlig mer stabilt
enn det gamle var.

Litt om ditt og litt om datt…..
Kvalitetskontrollert vann fra Asak
Med folk fra Danmark
som er spesialister i
sammensetning
av
vannkvalitet ble NRV’s
anlegg på Asak kontrollert og sjekket ut i alle
mulige ender og kanter,
og vannet konstatert
godt nok til servering
blant oss bebyggere.
Den utbyggingen som
er foretatt i Hauglifjell
har vi sett resultater i
ved at blant annet den
store grustaket rett ved

innkjøringen til Hauglifjell nå er praktisk talt
helt fylt opp og området
ser meget innbydende
ut i dag. Kanskje kommer der boliger her, det
er i alle fall et område
som er meget naturlig å
benytte til boliger. Det
er også lagt en helt ny
vannledning som går fra
Hauglifjell via skolen og
til Lillestrøm, et arbeide
som har pågått over
flere år, og som nå nær-

mer seg slutten. Ved
NRV’s anlegg er det
også laget et nytt vanndeponi, som skal sørge
for at vi ikke blir fri for
vann i Skedsmo kommune om vi skulle få
problemer med vannforsyningen.

Løypegutta er på plass og gjør en fantastisk jobb
I Leirsund / Asakområdet er vi så heldige at vi
har drøyt 20 km med
oppkjørte løyper, som til
enhver tid er i den aller
best mulige forfatning.
Vi har et gjeng med frivillige som har påtatt
seg ansvaret for å holde
disse løypene farbar for
folk flest og her må jeg
bare få lov til å gi dem
en hyllest av de aller

største. Lørdag og søndag morgen mellom
klokken 06-08 er gutta
ute å kjører løyper for at
alle vi andre skal ha
nykjørte løyper når vi
står opp klokken 08-09
for å ta en skitur. Dette
står det respekt av og
jeg vil derfor hylle alle
sammen, og her er det
ganske mange som deltar, ingen nevnt ingen

glemt, men jobben er så
visst ikke glemt. Dere er
fantastiske og vi er dere
så takknemmelige for
den jobben dere gjør.
Takk for at dere er villige, hvor dere skal få
lønn er jeg usikker på,
for det er relativt dårlig
betalt jobb, men alle
tilbakemeldingene er
kanskje verdt dette arbeidet…...

Parkering ved idrettsbanen - Søppel ved container
Som sikkert flere har
lagt merke til står det fra
tid til annen noen trailere (lastebiler) på parkeringsplassen ved fortballbanen. Dette er gjerne noen trailersjåfører
som må innta sin hvile
før de kan kjøre videre
igjen. Så lenge de ikke
står med motor i gang
på nattetid ser jeg ikke

den store utfordringen,
men det kan være bråk
av disse bilene som de
nærmeste naboene kan
være plaget av. Det
som derimot bekymrer
meg mer er den ansamling av søppel som kan
forekomme ved glass
containerne, og her må
vi være oppmerksomme
alle sammen, ta bilde

om vi ser noen som
dumper søppel, sendt
det til enten oss eller
politiet, for dette er ikke
lov, og dette bør vi reagere på. Det er vi som
stil slutt må plukke opp
denne søppla, og det er
ingen behagelig jobb.

Er hun like ”dritt lei” i år
eller er det blitt bedre ?
For Lise’s del håper jeg hun nå får brøytet veien tidligere enn hun har vært vant til, men det hadde vært
hyggelig å fått vite om hennes ”radio aksjon” har
hjulpet eller ikke, så om du sender oss en epost på
post@leirsund.net skal vi formidle det til neste gang.
Og kanskje kan vi prøve det samme med bussforbindelser om dette var en aksjon som hjalp.

Litt om ditt og litt om datt…..
Har vi solgt ”gullet” til Tveco AS ?
Noen mener kanskje at
vi har gitt fra oss en mulighet for å både bestemme hva vi ønsker å
se, samt at prisene nå
ikke lenger er blant landets gunstigste priser
på verken TV eller bredbånd.
Ære være de som i sin
tid fikk dette anlegget
opp å stå, og som har
lagt vesentlig mer enn
bare sjelen i at dette
skulle virke for alle og

enhver, for vi som sluttbrukere, vi var ikke nådige de gangene at TV
signalet forsvant, vi
brydde oss ikke om
hvem eller hva som var
årsaken, vi hadde betalt
for TV signaler, og skulle ha disse, koste hva
det koste vil.
Den tiden da vi drev et
”analogt” antennelag
var det også vesentlig
enklere å bestemme
kanaler og type pro-

grammer, i dag er de
aller fleste kanalene
forbundet med en kostnad, og det er selskaper
som kjører ferdige pakker som vi er nødt til å
akseptere. Vi klarte ikke
å forhandle oss frem til
slike pakkeavtaler som
det Tveco har. I tillegge
r der foretatt vesentlig
fysiske oppgraderinger
på nettet som har ført til
bedring, enten vi vil innrømme det eller ikke.

50 år 10. Mars 2012
Det er sikker noen som
ikke vet hvem som fyller
år 10 mars i år, og for
alle de vil jeg opplyse at
dette er den kjente
Jens Torbjørn Asak
som i år fyller 50 år og
feirer dette på Leirsund
Velhus. Jeg vi oppfordre hele Leirsunds befolkning til å stille opp
med måter å markere
dette på i hele perioden

05-10 mars 2012, og er
spent på å se hvilke
tiltak som dukker opp.
Dette er en person som
”tåler” en fleip og ikke
går av veien for å fleipe
med andre, men la oss
holde oss til ting som er
morsomme og ikke går
på helsa eller ryktet løs.
Vi er glade i Jens, på
den måten han er og på

den måten han viser
interesse og omsorg for
resten av bygda på,
som det fremgår i Leirsund Profilen lenger
foran i bladet er dette
også en meget aktiv
herremann. Vi vil i alle
fall gratulere han på
forskudd med dagen og
håper på mange morsomme påfunn

Nattbussen til Leirsund går klokken 17.00
Dette blinkskuddet forteller i grunnen alt hva
jeg hadde tenkt å si, det
er mer eller mindre
umulig for både skoleelever og arbeidsfolk å
komme seg til og fra
Leirsund uten å være
eier av egen bil. Tog
tilsier 30 minutters

gange for dem som bor
på Asak, buss er det
heller ikke veldig mange
avganger på, så jeg kan
godt forstå disse to på
bildet. Det jeg derimot
ikke klarer å forstå er
hvordan våre politikere
kan fortsette å neglisjere Leirsunds befolkning

på den måten som det
skjer nå, det er en skam
at det ikke er bedre offentlig kommunikasjon
og her er et område
hvor det virkelig må tas
et tak før vi kan si oss
fornøyde. Si fra til din
lokale politiker og be
han ta dette med seg
inn i politikken
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