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Nå blir det
Leirsund-dagen

E

ndelig ser vi de tegnene vi kjenner så godt, og
g
som vitner om at sommeren kommer. Lyset,
linerla, blå- og hvitveis som sprer seg som
et teppe på skogbunnen og vi kjenner solen varmer. Har du forresten sett de store, tunge humlene
som svever rundt i vårlufta og ser ut som at de kan
krasje hvor som helst? De er humledronninger – og
LSUDNVLVHWÀ\JHQGHKXPOHERO7DJRGWYDUHSnGHQ
om den nødlander i nærheten av deg. Litt sukkervann kan hjelpe en sliten liten humlekropp. Humler er
i sterk tilbakegang verden over. De er veldig viktige i
matproduksjonen, for pollineringen. Hver tredje matbit vi
tar er avhengig av den jobben de gjør for oss hver eneste
dag, helt gratis.
Det er mange interessante artikler også i denne utgaven av Velavisa. Mulig det er noen av dere som foreløpig ikke har hørt så mye om utbygginga av Ausenfjellet Næringsområde. Styret sitt standpunkt om dette er
STOPP utbygginga'HWWHYLO¡GHOHJJHGHQÀRWWHVNRJHQ
som vi alle på Leirsund benytter og nyter.
En annen sak jeg vil nevne her er at vi trenger DIN
hjelp til å arrangere Leirsunddagen i
september. Kontakt Lena Brodal for
hva DU vil bidra med.
Fra og med 2016 tilbyr
Håper dere alle får en god vår og
vi nå alle våre medlemmer
en strålende 17.mai-feiring.
1000 kroner i avslag på leie av
Hilsen Kjersti
Velhuset. Fortsatt ikke medlem?

Hver høst, i mange, mange år, ble det arrangert
en stor familiedag for hele Leirsunds befolkning.
Nå gjenopptar vi den fine tradisjonen.

Del en historie
Har du en historie på lur? Eller kanskje du blir inspirert og tar pennen
fatt nå! Er du skriveglad, send oss
gjerne ditt bidrag på
kjersti.ostlund@gmail.com

Besøk oss på nett:
www.leirsund.net
www.facebook.com/leirsundvel

Leirsund-dagen samler
lokalmiljøet på en god
måte, og vi ønsker å
bygge videre på tidligere
erfaringer, og lage en
dag full av aktiviteter
med hyggelig samvær og

underholdning. Vi vil vise
fram lokale krefter, alt fra
hesteridning og olabilløp, til grønnsaks-, bakeog ølbrygge-konkurranse.
Det blir konserter og
underholdning, leker og

★ GRØNNSAKSKONKURRANSE
Her må det plantes allerede nå, du
har ikke mer enn tid av veien. Dyrk
fram den største, eller fineste eller
rareste grønnsaken du kan, og delta
i konkurransen. Grønnsaken må
medbringes og stilles ut på Leirsunddagen, så her må det gjødsles,
vannes og planlegges.

★ HJEMMEBRYGGET ØL
Driver du mikrobryggeri hjemme? Da
er tiden endelig kommet for å vise
fram kunstene. Du kan levere
5 sorter øl til konkurransen, så
lenge den er hjemmelaget.

For å melde deg inn via nettet
leirsund.net/medlemsfordelerogpriser.htm eller kontakt en
av oss i styret.

★ FRIVILLIGE
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som kunne vært interessert: tips
dem gjerne om dagen. For mer
informasjon kontakt Idar Endresplass
i.endresplass@hotmail.no

★ BOLLEBAKEKONKURRANSE
Endelig! Etter mange års knuffing
og vennskapelig konkurrering på
skoleavslutninger og 17. mai, skal vi
endelig få avgjort hvem som er den
beste bollebakeren på Leirsund!
Vi vet hvem dere er, og venter at
samtlige stiller med boller! Minst ti
stk. per konkurrent. Hveteboller uten
rosiner eller andre krydderier.

★ STØTT LEIRSUNDDAGEN

Vi trenger frivillige til å organisere
og gjennomføre dagen, drive leker,
holde orden og lage hyggelig stemning. Om du har gode ideer eller lyst til
å være med kan du ta kontakt med
Lena Brodal: lena@riksscenen.no

Lillestrømbanken åpner 2. mai for
Lokalbidraget. Gå inn på nettsidene
til Lillestrømbanken og stem på
Leirsund-dagen, så bidrar du til at vi
får et enda bedre arrangement.
www.lillestrombanken.no/lokalbidraget

★ STANDS

★ OLABILLØP

Vi inviterer lokalmiljøet i vid omkrets
til å selge hva det måtte være på
stands. Kjenner du håndverkere,
bønder, syltetøykokere, birøktere,
eggleggere, samlere og skrotnisser, heklere, strikkere, keramikere,
lokalmatprodusenter, eller andre
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moro for alle alder. Og du
kan delta!
Alle er selvfølgelig
hjertelig velkomne
lørdag 10. September,
men om du vil, kan du
bidra mer:
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OLABIL
reglement 2016

OBS! Det er de foresatte som godkjenner
at barnet får delta!
1. Olabilen skal være konstruert slik at
den ikke kan være til fare for sjåfør eller
publikum.
2. Bilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer
eller andre fremmedelementer stikkende ut
som kan skade fører eller tilskuere.
3. Bilens byggemateriale er valgfritt.
4. Bilen bør konstrueres slik at førerens ben
ikke kan komme mellom bakken og bilen.
5. Bilen skal være utstyrt med effektiv og
lettbetjent brems. De må testes og de må
virke! Husk, fotbrems er best.
6. Styresystemet skal betjenes enkelt og
trygt fra «cockpit». Taustyring er ikke å
anbefale, da bilen lett velter.
7. Bilens frigang over bakken bør ikke
overstige 20% av bilens totale høyde.
8. Type hjul er valgfritt, men må monteres
forsvarlig og ha en max ytre diameter på
55 cm.
9. Bilen skal ha 4 hjul, og det skal være
nesten lik avstand på for- og bakaksling.
10. Bilen skal ha en eller annen form for
veltebøyle slik at nakke og hode er skjermet ved velt.
11. Alt av bilens «ekstrautstyr» skal være
solid fastmontert. Det er ikke tillat å lage
bilen kunstig tung.
12. Sjåføren skal ha hansker og hjelm
under løp og testkjøring. Vi anbefaler
heldekkende tøy.

Alle kan bli med, kvinner og menn,
store og små! Jo flere som deltar,
jo bedre. De som ønsker å delta i
Olabil-løpet må lese reglementet (her
til høyre) nøye, og sende en påmelding til Frode Hagen:
grinaker.hagen@hotmail.no
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DET SOM SKJER

O en utvidelse
Om
t id l av A
Ausenfjellet
fj ll t IndustriI d ti
område vedtas, vil dette strekke seg helt
til Skedsmo kommunes grense og nær
bebyggelsen på Leirsund.

En total rasering
av marka vår

Dette
sier vi
nei til!

Deler av vårt nære friluftsområde risikerer å bli sprengt bort og erstattet av industri
og tungtransport. Det vil ikke skje uten kamp av Leirsund velforening.

E

t forslag som tar for seg
en nesten tredobling av
Ausenfjellet Industriområde
er nå under utarbeidelse. Får
tiltakshaver Bulk Infrastructure AS det som de
vil av politikerne i Sørum
kommune, kan dagens
friluftsområde mot Asak bli
sprengt bort og erstattet med
industri, lager og tungtransport. Nesten helt inn til
7UHWMHUQ

ET STORT TAP
Skjer dette, mener Leirsund
vel det vil være et stort tap
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for alle på Leirsund som er
glade marka. Skolen er for
eksempel en av brukerne.
Samtidig frykter vi at et så
stort og nært industriområde
vil bli en støyplage og være
en forurensingsrisiko, både
gjennom luft og vann.
 7UD¿NNPHVVLJYLOP\H
av transporten naturligvis
passere Leirsund og Rolf
Olsens vei. Allerede i dag
passerer det transport til og
fra industriområdet i Ausenfjellet gjennom Leirsund.
Om industrifeltet utvides
ytterligere frykter vi mer

tungtransport på en allerede
hardt belastet vei, langs det
som er skoleveien til mange
av barna våre.

SI IFRA
Heldigvis er det ennå tidlig
i planprosessen slik at både
politikere i Skedsmo, overordnede myndigheter, og
ikke minst alle som mener
noe om dette, kan si i fra.
Hvorfor skjer dette? Jo.
Sørum kommune har vedtatt
i sin kommuneplan å utvide
Ausenfjellet Industriområdet. Det er Bulk Infrastruc-

ture som har opsjon på kjøp
av grunneiendommene til
næringsområdet, kalt Ausenfjellet 2.
Ausenfjellet 1 er det eksisterende industriområdet,
heller ikke alt for langt unna
kommunegrensa. Nært nok
WLOÀHUHKXVVWDQGHUSn/HLUsund ble bedt om å holde
dører og vinduer lukket i
frykt for giftig røyk da det
brant på Stena Metall i 2014.

NESTEN TREDOBLES
Leirsund vel har sendt en
henvendelse til Bulk for å
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høre hva de ønsker å etablere på Ausenfjellet 2.
Vi har fått svar fra prosjekteringsselskapet Cowi as,
som utarbeider planforslaget
for Bulk:
I planområdet vil det tilrettelegges for virksomhet knyttet
til lager og logistikk med
tilhørende kontor, men hvilke
konkrete virksomheter som
vil etableres seg i området er
ikke avklart per dags dato.
Dagens industriområde på
Ausenfjell utgjør ca. 160
dekar. Innenfor det varslede
planområdet har vi foreløpig
estimert ca. 175 dekar nye
byggeområder for lager og
logistikk med tilhørende konVelavisa Nr. 2/2016

tor. Dette er ikke medregnet
skjæringer/skråninger, etc.

LEIRSUND ER GLEMT
Styret i Leirsund vel tror ikke
Sørum kommune har tenkt
på befolkningen i nabokommunen når de foreslår en
næringsutvikling midt i
skogen. Selv om Leirsund er
på den andre siden av kommunegrensa for politikere og
administrasjon i Sørum kan
de ikke la være å ta hensyn til
oss som bor her.
Vi frykter også for et
Ausenfjellet 3, 4 og 5, dersom
dette blir vedtatt utbygget.
Som en velforening
og representant for alle

medlemmene våre skal vi
være forsiktige med å ha
politiske meninger og en
politisk agenda. Det må likevel være lov å stille seg det
spørsmålet om hva politikerne
i Sørum tenker når de velger å
legge et industriområde langt
inn i en skog, og ikke langs
for eksempel E6 dit tungtransporten uansett må kjøre.

FORSIKTIG ORDFØRER
Leirsund vel har også spurt
Skedsmos ordfører Ole
Jacob Flæten om hva han
tenker om en slik utbygging.
Ordføreren er forsiktig med
å uttale seg om nabokommunens planer.

– Vi har tatt en gjenQRPJDQJQnRJ¿QQHUNXQ
tilsendt kommuneplanen fra
Sørum, datert 26.03.15, der
dette var tema blant mange
andre tema. Den er kun tatt
til orientering her, forklarer
ordføreren.
Leirsund vel foreslår
at alle innbyggere som er
glade i marka engasjere
seg i saken. Gå derfor inn
på Sørum kommune sin
hjemmeside, søk opp Ausenfjellet Industriområde og
OHVPHU+HU¿QQHUGHUHRJVn
tider for når planforslagene
legges ut til offentlig høring,
slik at alle som vil kan si sin
mening om saken. ●
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NYTT & NYTTIG

Synes du ikke
Velavisa har blitt ﬂott?
Det gjør i hvert fall vi.
Det nummeret av Velavisa du nå holder i hendene, er det tredje i rekken etter at vi overtalte
Linda Kirkeby Isenhag til å friske opp bladets
utseende. Når vi først ønsket å satse på en super
lokalavis med mer innhold, var det naturlig å
«pusse opp» avisens utseende. Heldigvis har vi
profesjonelle folk som Linda i bygda, til daglig
redigerer hos Egmont Publishing.
– Hva mener du er det viktigste med en
velavis?
ve
– Jeg synes det er innmari hyggelig
at vi her i Leirsund har en velavis! Det
a
er en fin plattform for informasjon om
e
nærmiljøet, som jeg tror når ut til Leirn
sunds
innbyggere. Jeg håper at alle
s
koser seg med å lese avisa, like mye
som jeg koser meg med å være med
på å utforme den, sier Linda, bosatt i Lerkesvingen sammen med mannen Joakim og døtrene
Sara (8) og Leah (6).
Vi er veldig glade for den jobben Linda gjør
med hvert nummer av Velavisa og håper du er
like fornøyd med avisen som vi er.

Skilting av stier og
attraksjoner i Asakmarka
Som aktiv bruker av Asakmarka
har jeg registrert at skilting og
merking er noe mangelfull,
spesielt i delen som ligger i
Skedsmo kommune.
Jeg ønsker å være med på å
gjøre marka mer tilgjengelig så
flere kan benytte seg av dette
fantastisk flotte område vi har i
nærområdet vårt (som kanskje
er litt ukjent for mange innbyggere på Leirsund).
Ved plassering av lysløype
og skihytta på Flaen har vi nå
et glimrende utgangspunkt
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for å nå alle områder i marka.
Fra korte turer i lysløypa samt
kirkeruiner, gravhauger og
bygdeborgen, Skansen i nærområdet til lange og mer krevende
turer til Farshatten, Bjørnholen,
Kohinor, Rudskulen etc.
Derfor har jeg kontaktet
velforeningen og idrettslaget for
å prøve å få til en felles dugnad
for å merke stier og attraksjoner
vi har. Foreløpig har velforeningen respondert raskt og er
villige til å være med på dette.
Idrettslaget har dessverre ikke

kommet med
tilbakemeldd noen tilb
k
ld
ing i skrivende stund.
Er det andre som også er villige til å være med å bidra både
med midler og hjelp så er det
bare å kontakte undertegnede.
I Sørums-delen av marka har
de i seinere år vært flinke til å
skilte, og jeg synes vi kan bruke
stil og utforming som de har
gjort for å få en felles helhet i
marka.
Mvh Rune Antonsen
Tlf: 93445053
Mail: antonsenrune@yahoo.no
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Endret startsted for
Asakmarka rundt
Starten for Asakmarka rundt er flyttet fra Leirsund
stadion til Skihytta. Turen arrangeres søndag 15. mai,
som også er 1. pinsedag, og går innom mange kjente
steder i Asakmarka. Bli kjent med Barnefoten, Farshatten, Bjørnholen, Rakkermåsan og Rudskulen.
Avgang er klokka 09.00 og turen er beregnet til å
ta 6 – 8 timer. Det anbefales å bruke godt fottøy og helst noe som tåler vann og er litt
høye, siden turen krysser flere våte
partier. Turen avsluttes ved
skihytta.

Har plass til
ÀHUHDQGHOVHLHUH
Med Husebyjordet Andelslandbruk kan du sikre deg ferske
grønnsaker hele sesongen igjennom.
I det medlemsstyrte andelslandbruket eier, dyrker og
høster 55 voksne og 30 barn grønnsaker etter økologiske
SULQVLSSHU2JQnKDUGHSODVVWLOÀHUH
Ved Huseby gård, midt på Skedsmokorset, er ca. tre
mål jord satt av til jordbruket. En ansatt gartner har
hovedansvaret for dyrkingen. Andelseierne bidrar med seks
dugnadstimer per år og høster grønnsaker ukentlig gjennom
vår- og høstsesongen. Dyrkingen planlegges slik at man
kan hente ut grønnsaker for ukentlig fersk konsum gjennom
sesongen.
I 2016 dyrker vi blant annet potet, bondebønner, pastinakk, løk, purre, brokkoli, hodekål, squash, gresskar, salater,
rødbeter, gulbeter, reddik, nepe, mangol, spinat, bønner,
sukkererter, sommerkål, grønnkål, svartkål, selleristang/rot
og noe tomat.
Husebyjordet Andelslandbruk har både en nettside og
)DFHERRNSUR¿OGHUGXNDQ¿QQHPHULQIRUPDVMRQ

Møt opp på
fellesdugnaden
Årets fellesdugnad på stadion mellom Leirsund IL og Leirsund velforening blir heldigvis
ikke like omfattende som i fjor. Det betyr ikke
at det ikke er noe å gjøre. Informasjon om når
dugnaden finner sted blir å finne på Velforeningens nettside/facebook-side og på portene
til fotballbanen som sist år. Velforeningen vil
stå for servering av grillmat og drikke.
Vel møtt når datoen er klar!

Velavisa Nr. 2/2016
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I STALLEN:
Seniorene har blitt
forsterket på både
trener- og spillersiden
i vinter.

17. MAIPROGRAM
Dette skjer på
Asak skole nasjonaldagen:

Lover leken
sambafotball og
tysk stålforsvar
Champagne-stemningen ligger ennå tjukt over gressmatta
på stadion etter herrenes opprykk til 5. divisjon i fjor høst.
Dette kan vel bare gå én vei?

7

il tross for den vedvarende gledesrusen etter opprykket, har vinteren
blitt brukt edruelig av de
som holder Leirsund ILs
a-lag i fotball på matta. Nye
trenere og stjernespillere
har blitt hentet inn, og etter
tre av årets første kamper er
unnagjort, kan laget vise til
to sterke borteseire (kampen
4. mai var ikke ferdigspilt
da Velavisa gikk i trykken).
Vi tok en prat med lagleder Christian Kværneng
Søreide for å høre hans håp,
drømmer og tro på sesongen 2016.
– Hvordan skal Leirsund
overleve i 5. divisjon?
– Leirsund skal overleve i 5. divisjon ved å
videreføre den gode trenden
fra fjoråret. Vi skal spille på

8

våre gode ferdigheter som
er leken «sambafotball» offensivt og tysk stålkontroll
defensivt. Vi mener selv
at våre spillere er mer enn
gode nok for å hevde seg i
toppen av denne divisjonen,
selv om det er mange lag
som satser hardt.
– Hva er det som gjør
nettopp dette laget så bra?
– Styrken til dette laget
er det gode samholdet.
9LHUHQ¿QPLNVDYXQJH
fremadstormende og gamle
etablerte spillere. I tillegg
har vi et godt treningsoppmøte takket være to dyktige
trenere som har et bra
opplegg.
– Hvorfor skal folk komme
og heie på dere i år?
– Hele Leirsund bør stille
på a-kamper for å støtte

opp om lokalfotballen. Man
kan reise på Åråsen eller
se fotball i tv-stua, men du
vil aldri få kjenne på den
nærheten til spillet som man
gjør på Leirsund stadion.
Dessuten blir det alltid mye
mål når Leirsund spiller. Vi
har også Norges beste kiosk
PHGU\NHQGHIHUVNHYDÀHURJ
den beste kaffen.
– Hva er det som er så
spesielt med fotballen på
Leirsund?
– Vi er et av de få lagene
på Romerike som fortsatt
spiller fotball på det underlaget som fotball er ment
å spille på: GRESS! Etter
noen år i lavere divisjoner
satser vi nå på å blåse liv i
seniorfotballen igjen. For å
få til dette trenger vi hjelp
av deg som tilskuer. ●

08.00
Flaggheising ved rektor og leder for 17. mai-komiteen.
Skedsmo skolekorps spiller.
09.00
Toget går fra Asak skole opp Veslefjellet og ned Branderudveien. Bevertningen starter. Skedsmo skolekorps spiller.
Toget stopper ved amfiet på Asak skole.
09.45
Det ønskes velkommen ved leder av 17. mai-komiteen.
Underholdning fra 1.– 4. trinn. Allsang og Skedsmo skolekorps
spiller. Korpset takkes av. Kåring av årets 17. mai-rop
og premiering av beste klasse.
10.30
Åpning av leker, hesteskokast og loddsalg.
11.30
Tale for dagen ved 7. trinn. Over Enga synger.
Utdeling av Hedersprisen.
13.30
Utdeling av premier fra loddsalg.
Premiering av vinnerne i hesteskokasting.
14.00
Det offisielle programmet avsluttes.

LAGLEDER Christian
LAGLEDER:
Ch i ti
Kværneng Søreide har
klokketro på årets sesong etter opprykket til
5. divisjon.

FAKTA
NY TRENER
Anders Born
Tidligere klubb:
Leirsund IL. La opp
som spiller etter fjoråret
grunnet skader.
NYE SPILLERE
George Manea (28 år)
Tidligere klubb:
Strømmen IF
Florin Bogdan
Pruteanu (27 år)
Tidligere klubb:
Strømmen IF
Andreas Gundersen (31)
Tidligere klubb: Flisbyen
TERMINLISTA
(resultat i parentes):
7/4 Åkrene-Leirsund utsatt
13/4 Fjellhamar-Leirsund (5-0)
18/4 Nannestad-Leirsund (2-7)
25/4 Aurskog/Høland2Leirsund (3-5)
4/5 Fet2-Leirsund
9/5 Leirsund-Ull/kisa3
19/5 Skedsmo3-Leirsund
24/5 Leirsund-Flisbyen
30/5 Leirsund Sørumsand
5/6 Skjetten2-Leirsund
9/6 Leirsund-Aurskog/
Finstadbru
18/6 Leirsund-Åkrene
10/8 Leirsund-Fjellhamar
15/8 Leirsund-Nannestad
22/8 Leirsund-Aurskog/
Høland2
30/8 Leirsund-Fet2
5/9 Ull/kisa3-Leirsund
11/9 Leirsund-Skedsmo3
19/9 Flisbyen-Leirsund
26/9 Sørumsand-Leirsund
9/10 Leirsund-Skjetten2
16/10 Aurskog/FinstadbruLeirsund
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KOMMENTARER

Leirsunds
dugnadsånd

Hva skal vi med Velhuset?
Vi har vært medlem av Leirsund vel
VLGHQYLÀ\WWDKLWLRJYLKDUEUXNW
Velhuset ved enkelte anledninger. Vi har
laget fellesarrangementer for Leirsundbarna, vært på noen fester, og en gang
har vi leid lokalet for eget selskap. Men
stort sett har vi vurdert det som for dyrt
til å leie. Selv med medlemsrabatten.
$OOHEDUQHEXUVGDJHURJNRQ¿UPDVMRQHU
40 års-lag og liknende har vi funnet
andre steder å leie. Det er ikke mulig å
betale 4500 kroner for en lørdag. Og om
vi vil utsette ryddinga til dagen etter,
koster det dobbelt. Det lar seg bare ikke
gjøre.
 'HWKDURJVnY UWÀHUHDQOHGQLQJHU
hvor vi har kommet på morsomme ting
vi kunne arrangert for folket i bygda,
men da har huset vært utleid.
Og hvis jeg skal være ærlig opplever
jeg ikke at Velhuset er til for oss og våre
behov. Og det er jo synd. For skulle det
ikke egentlig vært det?
Burde ikke et velhus i en liten grend
på mindre enn 2000 innbyggere ha
URPIRUNRQ¿UPDVMRQHUEXUVGDJVODJ
fellesvisninger av MGPjr, visninger av
store idrettsarrangement, yogahelger,
matlagingskurs, salsakveld, syklubber
RJKYDPDQPnWWH¿QQHSn"
Det er masse ledige hverdager, men
GDHUYLRSSWDWW2JGHW¿QQHVNQDSWOHdige helger. Et raskt søk på nettet, i dag
13. april, viser at det er ti ledige helger
igjen i år. Da medregnet 17. mai-helga,
julaften-helga og juli måned. Det betyr
i praksis at det er fem helger igjen i år å
¿QQHSnQRHIRU/HLUVXQGIRONHW(UGHW
virkelig sånn det skal være?
Leirsund velforening har god økonomi
takket være driften sånn den har vært,
og det skal vi være glade for. Men må
det fortsette sånn?
Hva hadde skjedd om huset ikke ble
leid bort hver eneste helg? Hvor mye
ville det ha å si for slitasje og vedlikehold? Hvor mye koster det egentlig å
drive huset som et næringslokale?
Det er dyrt å holde standarden oppe
sånn at vi kan forsvare utleieprisen. I
tillegg vil jeg tro at folk utenfra bryr
seg mindre om å ta vare på huset, enn vi
som er medlemmer og bor her.
Jeg vil heller ha et velhus med noen
ÀHNNHURJVNUDSHUVRPHUWLOJMHQJHOLJ
for folk i bygda, enn et skinnende hus,
hvor man må planlegge minst et halvt år
i forveien om man skal kunne gjøre noe
der.
Hva ville det koste å sette ned utleieprisen for medlemmer til et minimum?
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Hva ville det koste å ikke leie ut huset
mesteparten av året? Forsiktigere bruk
gir mindre slitasje.
Hvorfor skal jeg være medlem av
Leirsund vel? Er det for å jobbe dugnad
på et lokale mine naboer, venner og jeg
aldri bruker selv? Hvorfor skal jeg sitte
i styret for et slikt vel? Hvorfor skal jeg
bry meg om et slikt vel?
I forrige utgave av Velavisa lokket
lederen av velforeningen med gratis lån
av Velhuset. Det er jo fantastisk, men
da må det være ledig når folk har tid
til å bruke det. Jeg kan ikke garantere
at huset fylles med aktiviteter dersom
praksisen endres, men over tid vil folk
ta det i bruk. Når vi venner oss til at det
HUOHGLJHUMHJVLNNHUSnDWGHWEOLUÀHUH
lokale arrangementer, og da vil eierskapsfølelsen vokse, og så blir det mer
bruk, og så er vi i gang med et Velhus
jeg virkelig ønsker meg!
Av Vera Micaelsen,
Lerkesvingen 7

Jeg vil heller ha
et velhus med
noen flekker og
skraper, som er
tilgjengelig for
folk i bygda.

Alle har vel hørt om den
fantastiske dugnadsånden på
Leirsund. Og den har vært
veldig bra i mange år, men nå
begynner den faktisk å dø ut.
Det er de samme menneskene
som møter opp på hver dugnad og de samme som stiller i
de forskjellige styrene og som
trenere, lagledere og lignende.
Og nå begynner mange rett og
slett å bli for gamle.
Det er veldig viktig for et
lite sted som Leirsund, at vi
har et idrettslag med fotball-,
allidrett- og skigruppe. Det er
med på å lage et godt miljø
for barna og ikke minst de
voksne. Det skaper samhold
og relasjoner i klassene og
også på tvers av aldersgruppene. Det gjør at en føler
tilhørighet og stolthet over
stedet en kommer fra.
Men det krever at vi forel-

dre gjør en innsats og stiller
opp når vi blir spurt om å ta
et verv eller være med på en
dugnad.
Alternativet er at vi
ikke har noe idrettslag her.
Ungene våre kan spille
fotball eller gå på ski, men
det blir på Skedsmokorset,
Frogner eller for eksempel
i Lillestrøm. Det betyr mer
kjøring, ungene blir splittet
og ofte blir det dyrere og.
Og man må faktisk stille på
dugnad der og.
Fotballbanen og hele idrettsanlegget er også et møtested
utenom kamper og treninger.
Der møtes unger på tvers
av klasser og spiller fotball
eller bare leker. Det også vil
forsvinne hvis ingen holder
alt dette i gang.
Så neste gang du blir spurt
om å gjøre en innsats, tenk

Nytt fra
velet
Styret svarer:
Vi storkoser oss med å ha mottatt ditt leserinnlegg, tusen takk.
Det er en interessant sak om bruken av Velhuset du presenterer.
9LLVW\UHWHUSRVLWLYHWLOn¿QQHHQO¡VQLQJSnYHOKXVVDNHQVRPYLOJDJQH
alle medlemmene i velforeningen. I tillegg til at saken ble tatt opp på
årsmøtet har vi startet diskusjonen i styret og vi vil fortsette diskusjonene
slik at vi kan bestemme hva som kan tilbys uten å gå «konk».
I dag leier vi ut Velhuset til «hvem som helst» og vi ser at inntektene for
utleie har et lite overskudd i forhold til hva det koster å holde Velhuset i
den stand det har i dag. Da har vi ikke beregnet eller tatt med de timene
som legges ned av frivillighet for å håndtere det administrative med utleie, utlån av nøkler, vask og annet som naturligvis tilkommer i forbindelse med utleie.
Hvis vi direkte kutter disse leieinntektene vil vi for å dekke kostnader
måtte «spise» av formuen velforeningen har opparbeidet seg for å kunne
holde Velhuset i den samme stand og det er ikke ønskelig.
Styret kommer til å ha denne saken på blokka de nærmeste møtene og
ser frem mot et mer levende velhus for alle medlemmene i bygda vår.
Vil legge til at Leirsund vel gjør mer enn bare å drifte Velhuset. Vi
¿NNVW¡WWHIRUHQXQGHUJDQJYHG5ROI2OVHQVYHL(QJDQJRJV\NNHOVWL
VRPJM¡UIHUGVHOHQIRUP\NHWUD¿NDQWHUWU\JJHUH'HQQHHUVQDUWNODUIRU
asfaltering. I tillegg arrangerer vi juletrefest, julegrantenning og i år
JMHQLQQI¡UHUYL/HLUVXQGGDJHQ(QDQQHQWLQJYLQnHQJDVMHUHURVV
i er å stoppe utbyggingen av Ausenfjellet Næringsområde.
Alt for Leirsund sine innbyggere.

Velavisa
Vela
V
Velavi
Velavisa
sa Nr. 2/2
2/2016
2016

Leirsund velforening avholdt
årsmøte 30. mars. To nye
styremedlemmer ble valgt inn.
Styremedlemmene Håkan Nyhagen og Øyvind Thorvik ble
takket av under årsmøtet for
den innsatsen de har lagt ned
i velforeningen. Inn ble Espen
Johnsen og Salar Ghadani
valgt som nye styremedlemmer. Vil du vite mer om velets
økonomi og hva som ble
diskutert under årsmøtet?
Gå inn på leirsund.net og les
igjennom årsmøteprotokollen.

Velavisa Nr. 2/2016

Det gjør at en føler
tilhørighet og stolthet over
stedet en kommer fra.
deg om en gang til før du
VYDUHU7HQNSnXQJHQHYnUH
og deres behov for trygghet,
tilhørighet og samhold. Og
tenk på at tida man har med

ungene kommer aldri tilbake.
Det er nå man har muligheten, så prioriter riktig.
Av Randi Frøyland Kjus

Lokalt garnutsalg
Mette Frydendahl på Veslefjellet
et
har åpnet butikk både hjemme
og på nett.
– Da jeg mistet jobben som blomsterdekoratør i 2015 på grunn av
dårlig rygg, måtte jeg tenke helt nytt.
Valget ble ikke så vanskelig da min
store lidenskap var håndarbeid. Jeg
har strikket og heklet siden jeg var
ei lita jente, forteller Frydendahl til
Velavisa.
I utgangspunktet tenkte hun kun
å opprette en nettbutikk, men siden
hun har jobbet i butikk hele sitt voksne liv, begynte ideen om en egen
garnbutikk på Leirsund å ta form.
– Selv om strikking er et gammelt
håndverk har det de seneste år blitt
både moderne og «kult», sier da-

men, opprinnelig fra Hamar, og nå
med 25 års fartstid på Leirsund.
Garnutsalget håper hun vil bli et sosialt møtested for alle aldersgrupper.
Her kan du komme og handle, drikke
kaffe, slå av en prat og ikke minst
slappe av og kose deg.
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GLIMT FRA BYGDA
Har du et blinkskudd?
Send det til kjersti.ostlund@gmail.com
Legg ved en kort tekst om bildet, og kanskje
det kommer med i neste utgave av Velavisa!

Kjersti Østlund
Leder
Heggeliveien
Tlf.: 975 13 781
 kjersti.ostlund@gmail.com
Lars Hallingstorp
Nestleder/redaktør Velavisa
Lerkesvingen
Tlf.: 918 23 017
 hallings@hotmail.com
Ole Johnny Transeth
Kasserer
Branderudveien
Tlf.: 958 94 735
 ojt@ramirent.no
Salar Ghadani
Styremedlem
Heisshageveien
Tlf.: 918 34 713
 sghadani@leirsund.no
Espen Johnsen
Styremedlem
Branderudveien
Tlf.: 908 34 125
 espen.johnsen@siemens.com
Lena J. Brodal
Styremedlem
Måltrostveien
Tlf.: 900 74 496
 lena@riksscenen.no
Beate Kvistedal
Styremedlem/webansvarlig
Farseggen
Tlf.: 992 48 549
 beate.kvistedal@gmail.com
Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com

Annonsepriser
Årsabonnement,
plassering i Velavisa
og på nett:
Logoann. kr 2800
1/8-ann. kr 500 pr. nr.
kr 3000 pr. år
1/4-ann. kr 1000 pr. nr.
kr 5500 pr. år
1/2-ann. kr 3000 pr. nr.
kr 7500 pr. år
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