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............................................
Leirsund Velavis vil ha flere aktive lesere, send inn
ditt bidrag til Redaksjonen!

Butikk til Leirsund?

Stedet hadde en gang tre butikker, postkontor og bankfilial. I dag
er Leirsund et sted folk reiser igjennom, og de som bor her må ta
bilen om de skal til nærmeste butikk.
Går på grunneierne
Boligutviklingsselskapet Øie Bolig as har nå troen på at stedet
igjen kan få et sentrum. Daglig leder Rune Bråten bekrefter å
være i kontakt med flere av grunneierne i området. (side 3)
Interessen
skyldes Leirsund stasjon,
hvor det går
tog til Oslo
hver halvtime
med 20
minutters
reisetid.

17. Mai Program 2014 for Leirsund
08:00

Flaggheising på Asak skole v/rektor og leder av 17. mai
Komiteen. Skedsmo skolekorps spiller.

09:00

Toget går fra Asak skole opp Veslefjellet og ned
Branderudveien. Skedsmo skolekorps spiller.

09:30

Det ønskes velkommen v/leder av 17. maikomiteen. Tale
for dagen. Elevenes tale. Allsang og Skedsmo skolekorps
spiller. Korpset takkes av.

10:00

Bevertning, leker og loddsalg starter.

11:30

Underholdning i ca. 30 minutter. Kåring av årets ildsjel
v/Leirsund Velforenings leder, Finn Eirik Eilertsen

12:00

Bevertning, leker og loddsalg fortsetter.

13:15

Kåring av årets 17. mai rop – premiering av beste klasse.
Premiering av vinnerne i hesteskokasting. Utdeling av
premier fra loddsalg.

14:00

Det offisielle programmet avsluttes

Leirsund Velforening

v/Leder Finn Eirik Eilertsen

Av : Finn Eirik Eilertsen

Asaktoppen 51
2015 Leirsund
……………………………..

Hallo igjen alle Leirsunds innbyggere
Hei igjen alle gode innbyggere av Leirsund. I skrivende stund er det ikke lenge igjen til 17. Mai og
feiringen av vårt store jubileum, sola titter inn vinduet, men enda er den kalde vintervinden her.
Den gjør at den flotte forsmaken på sommer blir litt
”forsuret”, men vi ser det positive i dette og vet at
sommeren er like rundt hjørnet.
Det samme er all den aktivitet som kommer med
sommeren, vi har ryddet både utvendig og innvendig på Idretsplassen og Velhuset, en flott dugnad
hvor mange hadde sett seg tid til å komme. Vi har
startet ryddingen rundt husene, fjernet mose og
sågar klippet plenen. Joda, sommeren er på tur.
Men, som alltid, har jeg noen hjertesukk til dere
alle, Leirsunds innbyggere. Og jeg vil gjerne gjøre
dere oppmerksomme på at tiden er inne for rulering av eksisterende kommuneplan, og dette er
den anledningen som alle har mulighet til å benytte for utvikling og bygging de neste 4 årene. Jeg
har lyst å understreke sterkt, at ALLE kan komme
med innspill, som at her ønsker vi boliger, der ønsker vi butikker og lignende. Det er slett ikke nødvendig å være grunneier for å komme med slike
innspill til Kommunen. Det er nettopp slike innspill
som blir brukt av kommunen for å sette opp de
forskjellige alternativene som politikerne senere
skal stemme over.
Det er derfor av meget stor viktighet at dere melder fra til kommunen, vha. et lite brev hvor saken
omtales, det er alt som skal til, og det kan også
gjøres på nett fra Skedsmo Kommunes hjemmeside. Det er nå vi skal si at vi enten ønsker utvikling i Leirsund, eller vi ønsker at Leirsund skal ”stå
stille”, og det finnes helt sikkert gode argumenter i
begge retninger, og som den trofaste politikeren
jeg er, skal jeg ikke prøve å velge retning for dere.
Å velge retning er viktig i mange saker, også i mitt
hjertesukk. I snart 12 år har jeg vært leder av Leirsund Velforening, og mener jeg i den tiden har bidratt litt med hvilken retning foreningen har gått.
Jeg er så heldig at jeg kan se tilbake på mange
små og store suksesser vi har hatt, men ser også
at det er på tide at denne lederen får lov til å trekke seg tilbake.
Det er da det er så ekstremt viktig at noen viser
interesse for å overta denne stillingen, som slett

Mobil .: 4563 9000
finn@leirsund.net
Ikke er noen uoverkommelig oppgave for noen. Det kan
sikkert være mange ting som virker ”skremmende” ved
første øyekast, men om noen har lyst til å prøve seg, lover
jeg at overgangen skal bli meget grei, og at jeg skal være
behjelpelig med de aller fleste oppgaver i overgangsfasen.
Dette er en typisk oppgave for en som føler at han har lyst
å bidra litt inn i det flotte lokalsamfunnet, en som føler at
han har ”litt tid” til overs, og som ikke er redd for å påta
seg en jobb. Også en som trenger å bli kjent med lokalsamfunnet, for det er det virkelig en flott anledning til, du
kommer på tomanns hånd med veldig mange og dette er
en rask vei inn i lokalsamfunnet.
Om du finnes der ute, ville jeg satt utrolig pris på om du
tok deg bryet med å ta kontakt, om ikke annet slik at du
kan finne ut mer hva dette er før du bestemmer deg, men
det er av avgjørende betydning for både samfunnet og
stedet at denne oppgaven blir avklart i god tid før neste
årsmøte, som faktisk kommer fortere enn du aner.
Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til å gratulere alle
sammen med 17. Mai, og spesielt en som da er plukket ut
til å bli den neste ”Leirsund væring” som skal hedres litt
ekstra, noe som skjer på skoleplassen 17. Mai. Dette gleder jeg meg til.
Alle dere flotte Leirsundværinger, ha en fantastisk vår, tett
etterfulgt av en super sommer. Er det noen som trenger
kontakt med foreningen treffes både jeg og Rita, nesten
døgnet rundt og det er bare å ringe, eller stikke innom.
GOD SOMMER TIL DERE ALLE
Finn Eirik Eilertsen,
leder Leirsund Velforening

Butikk sentrum i Leirsund ?
Nå håper vi politikerne legger stedet inn i
kommuneplanen slik at vi får litt «action» rundt her,
sier Bråten. – Stasjonen er ikke liv laga hvis det ikke blir liv rundt den. Stedet trenger et sentrum med
en nærbutikk, slår Bråten fast.
Mer konkret vil han ikke være, men sier det ikke er
utenkelig med både
Småhus bebyggelse og
boligblokker på et så sentralt sted. Hvilke grunneiere Øie Bolig har vært i kontakt med vil han ikke ut
med. Foreløpig er det kun snakk om opsjonsavtaler, Her er det området som mange har engasjert seg i og som
ikke alle vil skal benyttes til bolig og butikk.
inntil kommunen åpner for mer utbyggelse.
Sitter i tenkeboksen
En som bekrefter å ha fått et tilbud av Øie er
grunneier Lars Aksel Klever. Jordet hans ligger
mellom Branderudveien (fv. 382) og Leirelva, tett på
det gamle sentrumet ved bruene.
Jeg sitter i tenkeboksen, opplyser Klever, som ikke
uenig at Leirsund trenger en butikk. Å selge
matjord innrømmer han likevel vil være noe han ikke
gjør med lett hjerte. Men når kommunen har
bestemt seg har jeg vel til sjuende og sist ikke noe
valg, understreker han. Dette er det viktigste styringsdokumentet for vekst og utbygging i kommuHemmelighetsfulle Plansjef Torild Fagerbakk vil ikke si noe før
nen.
det nye planforslaget er klart. Rulering av kommuneplanen er i
full gang nå

Plansjef Torill Fagerbekk vil ikke si så mye om
dokumentet ennå, men sier det ikke er noen
hemmelighet at det er et press fra både Leirsund og
Asak.
Også i dag er det åpnet for boligutbygging her, men
ikke så mye. I forbindelse med revisjon av forrige
kommuneplan ble det laget en studie av Leirsund,
som sier at det må bygges opp rundt stasjonen for å
sikre at tilbudet ivaretas, forklarer Fagerbekk.
Den revisjonen er nå lagt til grunn, bekrefter hun, og
legger til at også fra politisk hold er det interesse for
å utvikle Leirsund.
Leirsund Velavis har desverre ikke kommet i kontakt
med Skedsmo kommune etter at forslaget ble lagt
frem i den nye kommuneplanen.
Kildehenvisning: Romerikes blad

”Strikke kafe” på
Skihytta i Leirsund!

Onsdag 23.4.14 startet det opp en
«Strikkekafe» på Skihytta i Leirsund.
Ta med strikketøy eller annet
håndarbeid,
eller
kom
uten
håndarbeid, men bare for å være
sosial. « Strikkekafe» er tenkt hver
onsdag fra 18.00 – 21.00. Det blir
mulig å kjøpe kake, kaffe og saft.
Spørsmål henvendes til
Mette Klever på Tlf; 95769011

Bildet er hentet fra; www.strikke.blogspot.no

Årets 17. Mai Komite består av følgende personer:
Leder
Konferansier
Kasserer
Bevertning
Lekegruppa
Parkering/Pynt
Lyd/Underholdning

Trine Linge
Helga Fjellstad Schjerven
Tone Samuelsen
Morten Holt
Ann-Kristin Thorvik
Øyvind Thorvik
Thomas Fredriksen

Komiteen ønsker alle, både Leirsunds innbyggere og alle
andre som har lyst til å besøke og og ta del i det helt
fantastsike kakebordet og alle andre leker og ting som
skjer.

Leirsund Velavis lanserer

Lesernes historier…
Alder spiller ingen rolle, her er det talentet det
står på så om du har skrevet en god novelle, dikt,
eller essay så send det gjerne inn til
Redaksjonen i Velavisen. Vi gleder oss til å lese
din historie!
Jeanett Wich : 46 90 50 87 eller
jeanett.wich@gmail.com

Annonsepriser for annonser i Velavisa og på nett
Årsabonnement for "logo-annonse" er Kr 2 800.1/8
Kr
500 .- pr nr Kr 3,000 pr år
1/4
Kr. 1000 .- pr nr Kr 5,500 pr år
1/2
Kr. 3000 .- pr nr Kr 7,500 pr år
Inkluderer også logo annonse på www.leirsund.net

Månedens Novelle: Glem det, du får det ikke mer perfekt!
Til alle dere som drømmer om den perfekte familie med en omsorgsfull mann som hjelper deg med husholdningen
og barna. Du ønsker deg kanskje to fantastiske barn en av hvert kjønn, utfordringen ligger i Trikset å holde på
mannen og forme tilværelsen til din visjon av det perfekte. Men tro meg når jeg sier " det blir aldri perfekt" du
kommer som alle oss andre til å oppleve en hverdag fylt med mer fart og et endeløs jag enn du noen gang ville
ønsket deg. Dagene starter ofte med tre timer for lite søvn, du jager opp både mann og barn fra sengene i morgen
kaoset, og mens du står og sminker bort søvn ringer under øynene har du en femåring som suttrer og klager over alt
fra fargen på strømpebuksa til at hun er for sliten til å kle på seg selv. Mannen din som endelig har kommet seg ut
av senga skal selvfølgelig vaske seg samtidig som du selv sjonglerer med
sminke og påkledning av femåringen. Når du endelig er kommet i mål bærer
det videre til kjøkkenet for matpakka du i ikke orket å lage kvelden i forveien.
Igjen hører du konstant jamring og mas fra femåringen som ikke klarer å få
på seg skoene, du sjonglerer igjen mellom oppgavene mens du teller til ti tre
ganger i hodet for å bevare tålmodigheten. Du vet jo så godt at det ikke er
barnets skyld at det har våknet fire ganger den natten med drømmer.
Samtidig så hører du vagt i bakgrunnen en mann som roper hadet mens
han løper ut av døra. Du kjenner irritasjonen stiger når du ser at klokka viser
07 15 å du vet du har et viktig møte du skal i. Dere kommer dere endelig ut
av døra fulgt av mer mas og somling fra femåringen som ikke viser spesielt
samarbeid denne morgenen. Når du har satt barnet i setet og spent fast, oppdager du at telefonen ligger igjen på
kjøkken benken. Hvis du nå tenker at dette kan jeg takle så er vi ikke halvveis i dagen ennå. Du har levert barnet i
barnehage og klokken er allerede rukket å bli 07 30.
Møtet du hadde en time unna uten kø er du allerede forsinket til, du ringer kunden med en altfor dårlig beklagelse
om ulykke som du håper han ikke sjekker nærmere opp. Du kommer deg utrolig nok igjennom dagen med hodet
hevet, men litt for dårlig samvittighet for at du måtte stikke en halvtime tidligere fra jobb for å rekke barnehagen i
tide. Noe som er blitt en vane de siste fire årene, ettermiddagen starter med middags laging og en frøken som
endelig stråler i humøret etter en vellykket dag, men du slipper ikke unna det endeløse maset " mamma- mammamamma".
Mannen din kommer hjem like sliten som deg selv,
og slenger seg på sofaen etter måltidet og sovner.
Du har ennå igjen å legge barnet som er en like
stor oppgave som morgenstellet. Du både gleder
og irriterer deg over at barnet er inne i en
mammadalt periode. Samtidig vet samboeren å
utnytte situasjonen. Når klokken nærmer seg 23:00
kommer du på vaskemaskinen som er full av klær
som burde hvert hengt opp sammen med
oppvaskmaskinen som skulle hvert tømt. Du
bestemmer deg for å ta det i morgen selvom du
hater å la ting vente. Du kravler deg endelig i seng sammen med mannen din som allerede har sovet bort halve
kvelden mens du har prøvd å få unna dagens gjøremål i
huset.

Du vet du burde ha prioritert det altfor omdiskuterte tema " sexliv"
men du kjenner de altfor tunge øyelokkene som glir igjen, så
du bestemmer deg for et raskt natta nuss. Akkurat i det du
kjenner søvnen rulle over deg hører du samboeren din klage
nok en gang om mangel på sex, å du slenger ut en frase med
anklagelser om hans mangel på hjelp i huset. Du beklager deg i er forsøk på å ligge i skje natten igjennom fordi du
vet dere allerede får for lite tid og nærhet til hverandre. "Tror du det blir annerledes for deg? Vel om du venter med
barn til dere begge er ferdig med å bygge karriere og tiden strekker til, som med venner og familie og ta seg av ikke
blir før pensjonist alderen nærmer seg. Om ikke dette skulle være nok så maser media konstant om sunt kosthold
og trening. Å med dette vil jeg si det perfekte er mange år unna. Så ikke tro du får det bedre enn oss andre

Lesernes bilder og opplevelser
Vi lanserer Lesernes opplevelser og bilder,
så om du sitter og ruger på noen flotte
naturbilder, vennebilder, har hvert med å en
stor begivenhet eller rett å slett bare har lyst
til å dele "selfies" bildene dine med oss så er
dere hjertelig velkommen til å sende inn til
redaksjonen i Velavisen. Send disse til meg
og jeg plasserer dem inn i avisa etter tur og
orden (og plass)

Redaktørens hjørne…...
Leirsund Velavis har fått en ny Redaktør/Journalist, som dere ser har
avisen fått en liten makeover med nytt utseende og flere redaksjonelle
saker. Vi ønsker i fremtiden å fylle avisen med nyttig informasjon til
Leirsund beboere og hyggelige leser opplevelser. Om vi i tillegg klarer å
fange et smil fra deg så er vårt mål oppnådd. Men vi klarer ikke dette
alene, så vi er fullstendig avhengig av deres innsats til det redaksjonelle
med morsomme opplevelser og skrøner.
Jeg lover å gjøre mitt beste for at dette skal bli en trivelig informasjonskanal, men er helt avhengig av å
motta tips/stoff og innspill på hva som skal være i denne avisa, ag da må jeg ha hjelp fra dere, så ikke
nøl, finn frem både bilder, stoff og send dette til meg så snart som mulig. Bilder fra kommende 17. Mai
feiring og alle andre aktuelle hendelser må vi få ta del i. Ikke glem å ta fine bilder fra 17. mai, og send
dem på epost, kanskje finner du dem igjen i neste nummer.

Alle henvendelser til Redaksjonen
Jeanett Wich: 46 90 50 87 eller jeanett.wich@gmail.com
Jeg ønsker dere alle sammen en riktig hyggelig 17. Mai,
og en flott sommer med masse gøy og bilder til oss.

Skogstur i Asakmarka
Leirsund beboere er så heldige at de har en egen
skogsentusiast som virkelig vier livet sitt til Leirsund sin
flotte natur. Øystein Berntsen har opprettet egen
facebook gruppe ved navn: skogsturer i asakmarka, han
har også en egen nettside:www.farshatten.com. I gruppen på facebook vil han arrengere turer utover våren og
sommeren i den praktfulle naturen rundt Leirsund. Så for
alle dere skogsentusiaster er det bare og slå følge.

Områdene rundt Farshatten
Farshatten er en ås som ligger på kommunegrensen
mellom Skedsmo og Sørum. Selve åsen Farshatten
ligger synlig i enden av Stampetjern. På baksiden av
Farshatten ligger Lundertjern. For å komme opp til
toppen bør man gå en sti opp på baksiden, på
Sørumsiden.
Selve
utsiktspunktet
ligger
på
Skedsmosiden og herfra er det utsikt over til Østmarka
forbi Øyeren. På baksiden av Farshatten ligger rester
etter en bygdeborg som var her i folkevandringstiden,
For drøyt 1500-1800 år siden.

Svarttjern, Lindriktjern, Haukåsen, Gullerud, Finnbråtan
hvor det forøvrig ligger rester eller rettere sagt tufter etter
en husmannsplass, Breimåsan og Kongsrudmyra.
Skogsterrenget som de beskrevede stedene ligger i er
yndede turmål til alle årstider. Om vinteren er det kjørt
opp skiløyper gjennom myrområdet med Breimåsan til
Svarttjern og derfra videre til utkanten av
naturreservatet. Femkilometertraseen går delvis i
lysløypa og innover i Ballerudskogen til Breimåsan hvor
det er mulig å ta 10-kilometertraseen som går forbi
Tretjern og mot trafostasjonen på Lunderåsen. I de
andre årstidene da det ikke er snø er det mulig å gå i
brattere terreng som de tre toppene med bygdeborger,
men også på andre høyder i området. Hauglidfjellet er et
fint turområde og har nærhet til Leirsund sentrum, men
andre høyder som Korpåsen, Haukåsen, Ausenfjellet og
Bjørnholen er fine turmål. Fra Bjørnholen er det mulig å
gå østover til Elghytta som ligger på en fjellhylle ovenfor
Hammeren
og
Glomma
med
utsikt
t
il Sørumsand og Aulifeltet i Nes. Legges kursen sørover
fra Bjørnholen kommer man til Kohinor, Småtjerna og
Rakkemåsen i Fet.

Rester etter slike bygdeborger er det på tre forskjellige
plasser i Leirsunds skoger, i tillegg til Farshatten er de
på Skansen og Rudskulen. Restene etter bygdeborgen
på Skansen er den som er lettest tilgjengelig for den
ligger tett inntil en vei, riktig nok noen høydemeter over.
Restene etter bygdeborgen på Rudskulen er den som er
best bevart med synlige oppstablede steiner i terrenget.
Restene etter bygdeborgene ligger i naturskjønne
områder med myrer, høyder, skog og tjern. Rudskulen
ligger i Kongsrudtjern Naturreservat som også gjelder for Skrevet av: Øystein Berntsen
foruten selve Kongsrudtjern også Breimåsatjern, Kildehenvisning: www.farshatten.com

Les baksiden av plakaten om skulpturen ved Leira!
Eli Møllers tekst på plakaten:
Skulpturen ved Leirsund bru er tenkt som et bilde på fraktetrafikken som gikk att og fram med flåte på Leira, men også
som en abstraksjon av avstanden og kommunikasjonen
mellom landområder eller mennesker, det ”forenlige og
uforenlige”.
Skulpturens pil-formede sider viser vei mot sydøst og nordvest, att og fram. De kan ses som to landområder på hver
side av elva. Samtidig kan de ses som både en fartsretning
og en tidsretning; fortid og framtid.
Pilene viser også dragningen i motsatte retninger når det
gjelder meninger, som to adskilte standpunkter som viker
fra hverandre. Midtpartiet, formet som en flåte av tømmer
og kan ses konkret som dette, eller som et punkt av nøytralitet, frigjort fra ”standpunktene”, et fristed for overenskomster. Flåten flyter på en skjør linje over et gap som holder de
to sidene fra hverandre. Flåten er kommunikasjonen imellom dem. De som er på den ene bredden er avhengig av at
forbindelsen med den andre er i orden for og kunne
komme videre.
Treets farge vises som tæret av alder, vær og vind. Stålkonstruksjonen har en framtidsrettet betydning i sammenhengen. Det oransje mot den grålige fargen, understreker
forskjellen mellom det gamle og det nye, mellom de to
breddene og retningene. Samtidig er disse komplementære
fargene den ultimate harmoni. Den langstrakte formen beskriver bevegelse og fart, skulpturen er både jordfast og
flytende. Staven er i abstrakt betydning menneskets styrestav, den som må håndteres med vilje og nødvendighet om
flåten (kommunikasjonen) skal få framdrift. Stien gjennom
skulpturen er Leiras løp.

IDE OG DESIGN:

ELI MØLLER

Bruk skulpturen til rekreasjon, klatre opp på den, kryp
under den og sett deg opp på den! Ta tak i kjeppen og
lek at du er sundmannen!

Styret i Leirsund Velforening for 2014
Finn Eirik Eilertsen, Leder
Telefon : 456 39 000
Epost : finn@leirsund.net

Jeanett Wich, Redaktør
Telefon : 469 05 087
Epost: jeanett.wich@gmail.com

Erik Kjus, Nestleder
Telefon : 909 40 544
Epost : rekjus@leirsund.no

Evy Ann Heimdal
Telefon : 990 06 172
Epost : 99006172@leirsund.net

Øyvind Thorvik
Telefon : 952 69 740
Epost : oyvind.thorvik@optimera.no

Bård Hauglid
Telefon : 934 83 141
Epost : bhauglid@hotmail.no

Håkan Nyhaugen
Telefon : 467 87 900
Epost :

hakan.nyhaugen@atlascopco.no

Ole Johnny Transeth
Telefon : 958 94 735
Epost : ojt@ramirent.no

Noe vi gleder oss til ?? Sol, varme
og mye iskrem.
Bildet er tatt fra ”Junior 10” tur til
TrollCup på Hunderfossen i 2013

