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Leirsund Festen!

Tid og sted:
Lørdag, 31. oktober kl. 1900 – 0200 i Leirsund velhus.
Invitasjoner/annonsering:
Vil bli levert i løpet av september. Festen vil også bli annonsert på
Leirsunds facebook side, samt oppslag ved stadion.
Arrangementet vil bli gjennomført på tradisjonelt vis med et velsmakende måltid, godt drikke og dans utover natten.
Vi ser for oss at det er kun de som ser på "Hotell Cæsar" og leser
"Se og Hør" som ikke vil stille på årets Leirsund fest. Det burde
bety at det i år blir full brakke.

Leirsund festen!
Arrangementet vil bli gjennomført på tradisjonelt vis
med et velsmakende måltid, godt drikke og dans
utover natten.
...............................................
I enkelte områder på Leirsund er det problemer med
brunsnegler. Dette er ikke
noe hyggelig og styret oppfordrer til samarbeid naboene imellom for å få bukt
med dette i de områdene
det gjelder.
...............................................
Kirkeruinene på Asak.
En naturopplevelse med
Øystein Berntsen
..............................................
Ryggakutten åpner en ny avdeling i Lillestrøm f.o.m
01.09.15
..............................................
I september skal Skedsmo
kommune i meklingsmøte
med Fylkesmannen for å
diskutere utbygging av nye
boenheter i Leirsund.

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

LEDEREN!
Leirsund Velforening
Kjersti Østlund
Mail: kjersti.ostlund@gmail.com

Vel overstått sommer alle sammen!
Så er vi i september og det er helt sikkert at høsten kommer med fine høstfarger på trærne og varierende nedbør. Vi gjør vel som vanlig, tar det vi får J
Før sommeren og i sommer har det gått en del diskusjoner i ulike foraer om utviklingen
på Leirsund, i forbindelse med kommuneplanen. Jeg oppfordrer dere til å lese artikkelen
i denne utgaven av Velavisa i tillegg til den informasjon som legges ut på nett: https://
www.skedsmo.kommune.no/kommuneplan/
Styret i Velforeninga har satt opp flere spennende aktiviteter på agendaen for 2015 og
2016. Blant annet har vi bestemt oss for å låne ut Velhuset gratis til medlemmer av Velforeningen. Da Velhuset stort sett er utleid i helgene, er det hverdager det her er snakk om.
Utlånet skal gagne oss alle på Leirsund, unge og eldre. Det tillates ikke aktiviteter med
hund, katt eller andre dyr på grunn av allergier heller ikke sportsaktiviteter som
«skader» huset (sykkel, skatebord, ballspill og lignende).
Kontakt Lena Brodal for mer informasjon.
Ønsker dere alle en riktig trivelig høst!
Følg med på våre nettsider www.leirsund.net og Facebook gruppe
www.facebook.com/leirsundvel

Kjersti

Leirsund Velavis
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Litt om Leirsund folket

Øystein Berntsen (54)
Øystein er født og oppvokst på
Leirsund og er en ihuga bruker av
marka vår. Den vil han at også flere
skal bruke. I hvert nummer av Velavisa vil han komme med sitt turtips. Sjekk også ut Øysteins flotte
hjemmside: www.farshatten.com

Marja - Liisa A. Breivik
Marja-Liisa har hatt ansvar for
"dametrim" og svømming for idrettslagets medlemmer på kveldstid og på lørdager i en årrekke, hun har nå flyttet fra
Leirsund men vi er henne evig takknemlig for hennes engasjement rundt svøm-

GAMLE ASAK SKOLES
VENNEFORENING
Hadde dugnad før 17. mai. Her ser
du Anne Vågåsaar og Mette
Konstali som svinger kluten. Ikke
noe å si på humøret der i gården!
Vegard Røhme tar seg en pust i
bakken, og kaffe og vafler smakte
godt. Dugnaden ble et hyggelig treff
for de frammøtte, og mye fikk vi
gjort også.
Takk fra Anita Bruun Hellesnes (tlf. 95999719)
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Brunsnegler på Leirsund
I enkelte områder på Leirsund er det problemer med brunsnegler. Dette er ikke noe hyggelig, og
styret oppfordrer til samarbeid naboene imellom for å få bukt med dette i de områdene det gjelder.
Her er noen råd om sneglebekjempelse fra Arild Andersen fra UMB/Bioforsk.
(Hentet fra hjemmesiden til Notodden hagelag):
- Lær forskjellen på de ulike sneglesortene. Brunskogsnegl kan ha ulike brunfarger fra individ til
individ, men hver enkelt av dem har samme brunfarge over det hele. Boakjølsnegl spiser andre
snegler så den må få være i fred. Men den spiser også planter!
- Hold hagen ryddig og "tørr": Kort gress, fjern hageavfall, åpne og " luftige" hekker, fjern bladverk de nederste 20 cm på busker og hekkplanter, unngå steinmurer og steinbelegning med huler
og mellomrom, unngå å samle på døde trestammer, stubber og annet treverk. Noen vil si: De liker
ikke kjedelige hager.
- Velg planter som ikke inngår blant sneglenes " livretter". Plant: Roser, rhododendron, pelargonium, geraniumarter(storkenebb), begonia, flittiglise, fuksia, løvemunn, valmuer, astilber. De liker generelt ikke planter med hard og grov struktur.
- Favorittkost: Asters, fioler, hvite margeritter, liljer, lupiner, ringblomst, sommergeorginer, stemorsblomst, tagetes. Men får de ikke det beste går de på de nestbeste. Eller så går de til naboen.
- Plukk snegler og ta livet av dem: Klipp dem i to. Orker du ikke det kan du legge dem i fryseren.
Unngå salt, det ødelegger hagen. Lag din egen enkle sneglefelle: Legg litt frukt, oppbløtt hundemat eller noe annet fristende under en keramikkflis, en gammel bilmatte eller lignende. Sneglene
samler seg på undersiden.
- Bruk kjemiske eller biologiske midler, for eksempel Nemaslug. Dette antas for øvrig å ha best
effekt om våren og forsommeren.
At snegler "vandrer" er en sannhet med modifikasjoner. Forflytning fra et sted til et annet skjer
hovedsakelig ved hjelp av mennesker: Under blomsterpotter, under paller, i jordmasser som flyttes osv. Helt kvitt snegler blir man ikke. Men antallet og problemet kan reduseres betraktelig om
man tar visse forhåndsregler.
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Grønt turer i Skedsmo

Kirkeruinene på Asak

Tur 1. Forslaget om Leirsund/Asak Økoby.
30 august kl 13.00 – 15.30.Møtested: Skihytta
Ansvarlig: Anders Sigstad, mobil 911 55 233,
ass Morten Kongsrud mobil 916 56 161
Fottøi: Støvler eller gamle gummisko. Vi går
en tur med lederen i Leirsund Vel Kjersti
Østlund mobil 975 13 781. Vi spiser nistepakke i Skihytta. Kaffe kokes.

Denne beskrivelsen er et turforslag som alle kan
være med på, både store og små. All ferdsel foregår stort sett på vei.
Asak er rikt på kulturminner fra steinalderen til
vikingtid og nærmere vår tid. De aller fleste kulturminnene ligger i jordsmonnet til Asakgårdene, fra Asak Nordre til Asak Østre. De som ligger
synlige, befinner seg stort sett langs Gudleivs vei
som går inn ved Asak avlastningssenter, en stor
hvit bygning på høyre side av Branderudveien.
Etter å ha gått noen hundre meter inn Gudleivs
vei, (en vei som er oppkalt etter Gudleif Asaka
som skal ha oppført Asak kirke, som vi i dag
kjenner som kirkeruinene ved Asak Østre) passerer vi Mellom Asak, en av de største gårdene
på Asak. Omtrent rett øst for gården, går det opp
en liten vei og ikke mange meterne opp i veien
ligger det en privat gravplass.
Denne gravplassen er etter familien Heiss som
bodde på Asak tidlig på 1800-tallet. Her er det
fire gravstøtter med lesbare inskripsjoner, og
langs med gjerdet på vestsiden skal det ligge dyr
fra gården gravlagt.
Videre opp langs denne veien, kommer man til
en større slette med tydelige forhøyninger i terrenget. Dette er gravhauger fra jernalderen og
hele området er fredet. Her er også spor etter
hulveger.
Istedenfor å ta av denne lille veien opp i skogen,
kan man fortsette Gudleivs vei videre og etter
noen hundre meter til, kommer man til tre gårder som ligger inntil hverandre. Rett før den
første gården på venstre hånd, Asak Østre, går
det en liten sti langs med jordekanten som fører
opp til kirkeruinene på Asak.

Tur 2. Helsestien på vollene. 31. august kl
18.00 -19.30 Møtested: Rådhuset
Ansvarlig: Ann-Kristin Fiskrud mobil 456 30
473, ass Karoline T. Mihle-koller mobil 924
49 190
Fottøi: Gode gåsko. Vi rydder stien på østsiden av Skjærvagapet om grunneierne gir oss
lov. Vi spiser nistepakke utenfor eller i Rådhuset.
Tur 3. Tømtestien. 3. september kl 18.00 19.30. Møtested: Snuplassen for bussen Gullhaug-Tømte
Ansvarlig: Erling Flaa, ass Magnus Helvig
Johannessen mobil 456 60 630
Fottøi: Støvler eller gamle gummisko. Vi rydder stien i samråd med kommunen. Vi spiser
nistepakke på møteplassen.
Tur 4. Rosenlunds gate. Søndag 13. september kl 11.00-13.30 Møtested: Krysset
Stasjonsveien/Strømsveien på parkeringsplassen til Petter Hoberg
Ansvarlig: Ann-Kristin Fiskrud mobil 456 30
473, ass Gunn Oddveig Liahagen mobil 901
15 036, Arne S. Dolven mobil 99516683 og
Jorunn Lilleby mobil 996 07 924
Fottøi: Gode gåsko. Vi går der grunneierne
gir oss lov. Vi serverer gratis kaffe etter turen
på Barista. Mobil 902 30 912

Tittel på nyhetsbrev
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Del din historie
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!

Redaktørens hjørne...
Jeanett Wich
mail: Jeanett.wich@gmail.com
Tlf: 46905087
Send oss stoff og info innen 1 November!

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
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1/4

Kr. 1000 .- pr nr Kr 5,500 pr år

1/2

Kr. 3000 .- pr nr Kr 7,500 pr år
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Ryggakutten åpner i
Lillestrøm
Få hjelp med smerter i muskel- og
skjelettsystemet…
og en rekke andre plager på Ryggakutten
På Ryggakutten kan du få hjelp med
akutte og kroniske plager relaterte til
bevegelsesapparatet, dempe spenninger i muskulaturen og få bedre funksjon
i ryggraden hos Naprapat Anna Våge.
.
Etter avsluttet naprapatbehandling kan
man velge å bygge opp kjernemuskulaturen med slyngetrening / hjemmeøvelser hos Fysioterapeut Christoffer
Hopstock for et mer
bestående behandlingsresultat. Dyp
kjernemuskulatur stabiliserer ryggraden og kan være vanskelig å trene opp
uten instruksjon.
Vi åpner opp en ny avdeling i Lillestrøm fra og med 01.09.15, adressen er
Solheims gata 1, 3e. etg (Meierigården),
sentral beliggenhet med 2 min rask
gange fra Lillestrøm tog-og-buss sentral! Stor (betal) parkering på baksiden,
og det finnes heis.
Ryggakutten får en ny medarbeider,
akupunktør Hilde Nyhaugen fra Leirsund.

Derfor bør du bli
medlem av Leirsund
Velforening
*Som medlem av Leirsund Velforening
får du 500 kroner avslag ved leie av
velhuset.
* Leirsund Velforening jobber for å
gjøre Leirsund til en levende og trivelig
bygd.
* Hvert år er vi med å arrangere julegrantenningene og den svært
populære juletrefesten for barna.
* Vi ønsker mer liv i velhuset på
ukedagene og håper noen vil fylle huset med aktivitet. Kjenner du en
yogainstruktør uten lokale, er du helt
rå til å brygge øl og vil lære bort kunsten til flere, eller kanskje du tror den
neste Magnus Carlsen kommer fra
Leirsund og vil starte en sjakklubb?
Ta kontakt med oss.
Enkeltmedlemskap: 100 kroner.
Familiemedlemsskap: 200 kroner.
Kontonummer: 1286 20 24026

Ring 22723340 for timebestilling
på begge klinikker, eller bruk vår online timebestilling. Velg riktig klinikk
når du bruker online systemet!

Side 7

Nr 2-2015

Leirsund Velforening

Leirsund Velavis
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Skal mekle om Leirsunds framtid
I september skal Skedsmo kommune i
meklingsmøte med Fylkesmannen for
å diskutere utbygging av nye boenheter i Leirsund.
Blir det ikke enighet, havner saken
om 1.000 boenheter hos statsråden.

Et eksempel er Ikea-utbyggingen på matjord i Vestby der kommunen ville bygge,
fylkesmannen og fylkeskommunen sa nei.
Både Landbruksminister Sylvia Listhaug og
kommunal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner sa ja.

Da kommunestyret vedtok den nye kommuneplanen for Skedsmo før sommerferien,
var det så vidt flertall som stemte for en
større utbygging på Leirsund. Det skjedde
til tross innsigelsesvarsler fra Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune når det
gjaldt å regulere om to jorder fra LNF til boligutbygging.
Som kartet her forteller gjelder dette jordene på begge sider av Bølerveien ved Ullereng, og jordet mellom Branderudveien og
Leira nord for Leirsund bru.
Områdene P1 og F4 ble også vedtatt og er nå
inne i den nye kommuneplanen for 20152026. P1 er nye parkeringsplass til Leirsund
stasjon, F4 er næringstomt, hvor Norgesgruppen allerede har sagt de ønsker å bygge
en Kiwi-butikk, men bare dersom det er nok
befolkningsgrunnlag for det, altså om det
blir en større utbygging.
Dette skal kommunen mekle med Fylkesmannen om. Velavisen får opplyst av Skedsmo kommune at meklingen starter 8. september. Når resultatet foreligger er ikke
klart da denne utgaven av Velavisen går i
trykken.
Skulle ikke meklingen føre frem, vil saken
mest sannsynlig bli sendt til kommunal- og
moderniseringsdepartementet for en avgjørelse. Erfaringsmessig har den nåværende
regjering en positiv holdning til lokaldemokratiet og departementene har ved flere anledninger uttalt at de legger stor vekt på og
stiller seg bak lokalpolitisk enighet.
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INNSIGELSER: Det er områdene B22, KF30 og P2 Skedsmo kommune nå skal i meklingsmøte om. Områdene F4 og
P1 er nå vedtatte og inne i den nye kommuneplanen.

BUTIKK: Her på jordlappen sør for stadion og ved den
gamle mølla, har Norgesgruppen sagt de vil bygge butikk
om befolkningsgrunnlaget er stort nok.

MATJORD: I dag produseres det korn på jordene ved Ullereng. Her ønsker grunneier og Skedsmo kommune å bygge
boliger i framtida.
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A-laget på vei mot 5.divisjon!
I skrivende stund er vi godt i gang med høstsesongen i 6.divisjon. Vi har akkurat slått
Gjelleråsen 4-2 på eget gress og suser videre
mot opprykk til 5.divisjon.
De som ikke er inne å leser tabellen med jevne
mellomrom kan få et lite sammendrag her:
Vi leder 6. divisjon med 9 (!) poeng.
Vi har 50 plussmål mer enn lag nummer 2.
Vi har vunnet 13 og tapt 2 kamper hittil i år.
Vi slo "lillebror" i nord (Frogner) 21-0
Laget har i år bestått av en kjerne på ca 25
mann. Mange nye signeringer før sesongen,
har bidratt til at treningsoppmøtet og kvaliteten på treningene har blitt bedre.
Våre to trenere Anders Asak og Runar Sandvik
har stått på og gjort en fabelaktig jobb gjennom hele året. Vi håper å kunne beholde dem
i ennå mange år.
Det er svært gledelig for oss at det er mange
som ønsker å se oss spille kamper. Vi takker
alle som har støttet oss så langt i sesongen.
Det er fortsatt noen kamper igjen, og vi håper
nye som gamle supportere igjen tar turen ned
på stadion. Vi lover spennende kamper, mye
mål, masse innsats og nystekte vafler i kiosken.

Leirsund - Rælingen:
Leirsund Stadion 3/9 kl. 18.15
Frogner - Leirsund:
Frogner gress 8/9 kl 20.15
Dal - Leirsund:
Dal gress 12/9 kl 13.00
Eidsvold If2 - Leirsund:
Eidsvoll stadion 23/9 kl 20.15
Leirsund - Flisbyen2:
Leirsund stadion 27/9 kl 15.00
Strømmen - Leirsund:
Strømmen stadion 11/10 kl 13.00
Leirsund - Skjetten2:
Leirsund stadion 17/10 kl 13.00
Vi håper så mange som mulig merker av disse
datoene i kalenderen og møter opp på kamp.
Supportereffekter er å få kjøpt i kiosken!
Sportslig hilsen
Christian Søreide
Leirsund IL Senior
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