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itt og ofte får vi i vel-styret henvendelser om ulike type aktiviteter å fylle velhuset med.
Og det er vi kjempeglade for. Ikke noe gleder oss mer enn når vi ser det store huset
fylles av aktivitet av og for Leirsunds beboere. Vi er avhengige av inntektene vi får fra
utleien til barndåp, konfirmasjoner og bryllup, men det er å ha et hus som kan skape miljø
for hele bygda som er kjernen i driftet vår.
Ingen må være i tvil om at vi som nå utgjør styret i Leirsund velforening ønsker å skape
mer miljø i og rundt Velhuset. Men vi klarer ikke å gjøre alt selv. Så når vi får ulike henvendelser som: «Hadde det ikke vært bra med en pubkveld, kanskje med fotball på storskjerm
og sånn?», eller: «Ungdomsdisco, for elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet en kveld i
uka, det burde velet få i stand», så er vi helt enige.
Det er supre forslag, og vi skal tilrettelegge for det så langt det lar seg gjøre, men selve
gjennomføringen trenger vi hjelp til. Det er gøy å jobbe med styret av velforeningen. Dessverre har vi ikke anledning til har ansvaret for alt som kommer inn av forslag. Da snakker vi
nok om noe tilnærmet en heltidsjobb.
Det vi med sikkerhet kan si at blir noe av er Leirsunddagen 2018. Her er et stort antall
frivillige i sving, med arrangementsansvarlig Lena Brodal i spissen, for å gi noe til hele
Leirsund. For tredje år på rad etter gjenopplivingen kan vi slå fast at dette har blitt et fast
arrangement veldig mange støtter opp om. Reaksjonene tilbake til både styret og arbeidsgruppa er udelt positive.
Sist men ikke minst er vi veldig stolte av å ha kommet et langt skritt på veien mot
å bygge en skatepark på Leirsund stadion. Tydeligvis er det flere som har troen på dette.
Bare hør: Da DNB Sparebankstiftelser bestemte seg for hvilke 40 fritids- og kulturinstitusjoner på hele Romerike de skulle gi penger til i år, fikk skateparken på Leirsund mest. 500.000
kroner fikk vi. Og da Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune bevilget midler 1. juni i år, gikk 300.000 kroner til skateparken. Det er helt vanvittig,
vi tror det nesten ikke selv.
Pengene kommer fordi des om gir disse pengene har tro på prosjektet. Og de vet det har
en positiv effekt blant barn og unge, en gruppe som vi i velet mener har et alt for dårlig tilbud
på Leirsund i dag. For oss som jobber med dette er det et enormt klapp på skulderen. Så håper
vi at dette kan være et bevis på at velforeningen jobber for bygdas beste. Og du, er du eller
familien ikke medlem ennå, vipps oss i dag da vel. Det koster ikke så mye.
God sommer!





NETTSIDE: leirsund.net
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HILSEN BJØRN ARNE
Leder Leirsund velforening

FACEBOOK: /leirsundvel

INSTAGRAM: @leirsundvel

VELAVISA NR. 2/2018

SPESIALBYGG: Skateparken i Øystre Slidre kommune er designet og bygget av skateparkspesialist
Betongpark, de samme som nå vil bygge skatepark
på Leirsund stadion.

Dette er et viktig
prosjekt, og Leirsund
fortjener virkelig
disse midlene.

SKATEPARKEN
HÅVER INN
Har allerede 1,6 millioner kroner å bygge anlegg for.

D

a DNB Sparebankstiftelser 1. juni
offentliggjorde hvilke 40 fritidsog kulturinstitusjoner på Romerike
de valgte å drysse penger på i år,
fikk skateparken på Leirsund mest.
Hele 500.000 kroner er det nå gitt
til prosjektet.
1,6 MILL. ER I BOKS
5. juni vedtok hovedutvalg for kultur,
frivillighet og folkehelse i Akershus
fylkeskommune å bevilge 300.000
kroner til skateparken. Med disse
pengene, pluss det Leirsund idrettslag
og Leirsund velforening allerede har
vedtatt å bruke, er nå hele 1,6 millioner
kroner spikret. I tillegg håper de to
styrene på ytterligere midler fra
Skedsmo kommune.
KANSKJE FERDIG OM ETT ÅR
Drømmen er å gi barn og unge i bygda
et best mulig anlegg. Det koster ca.
2 millioner kroner.
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– Nå skal vi fortsette å søke om
midler til dette er i boks, lover velleder
Bjørn Arne Odden. Går alt etter
planen kan anlegget i beste fall stå
ferdig allerede i løpet av sommeren
2019.
– Dette er et viktig prosjekt, og
Leirsund fortjener virkelig disse
midlene, sier Lone Kjølsrud, medlem
av hovedutvalget i fylkeskommunen,
og kommunestyrerepresentant for
Frp i Skedsmo kommune.
BAK BALLBINGEN
Det er området bak ballbingen på
stadion, mellom parkeringsplassen
og fotballbanen, hvor anlegget er
tenkt bygget. Her er det god plass
til et anlegg, utformet til bruk for både
skateboard og sykler, og som vil passe
godt inn i omgivelsene.
Leirsund velforening har sett på ulike
løsninger og hentet inn tilbud fra flere
leverandører. Valget faller trolig ned på

Betongpark, Norges største leverandør
av skateparker, som blant annet
Skedsmo kommune har brukt til
sine lignende prosjekter. ●

OVERREKKELSEN: Styremedlem Guro
Christiansen i Leirsund velforening tok i
mot pengene fra DNB Sparebankstiftelsen
1. juni.
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STILSKIFTE: Rallarhatter og
fargerike vester er byttet
ut med dyprøde skjorter og
svarte bukser.

30-åring i ny drakt
Mannskoret Over Enga feirer 30 år med korsang
med stilskifte, og musikalsk tokt i østerled.

L

eirsunds gullstruper,
er noe så sjeldent
som Skedsmo kommunes
eneste mannskor. Eventyret
begynte for nøyaktig 30 år
siden, med en glad herregjeng som krysset enga
mellom Leirsund stasjon og
Asak, på vei hjem fra fest.
TIL GLEDE FOR MANGE
Sjampanjehumør og glimt i
øyet inspirerte dem til lystig
samsang, og siden har de
fortsatt i dur og moll. Mange
flere har kommet til i gjengen
gjennom årene, og noen har
falt fra. Over Enga har holdt
det gående gjennom 30 år, til
glede for både innbyggere,
institusjoner, konsertgjengere
-og korkara selv. Leirsundhymnen «Livets glade gutter»
og sangen «Over Enga» har
blitt korets merkevare, som

publikum alltid ønsker seg
på deres årlige konserter. Du
som ennå ikke har opplevd
dem må sette av søndag 4.
november i år, da byr vårt eget
kor på jubileumskonsert på
Vannverket på Asak.
I NY DRAKT
I jubileumsåret har herrene
gjort seg bemerket. Ikke
bare har de konvertert fra
rallardrakter i sort, rødt og
grønt, over til stilige dressbukser og skjorte, men de
har også vært på musikalsk
tokt i østerled. Sammen
med ledsagere reiste 16 av
korets 19 medlemmer på
tur til Georgia i det tidligere
Sovjet. For Over Enga har
også georgiansk sang på repertoaret. I Tblizi opplevde de
kultur, mat og vin, folkeliv,
mye sang – og de holdt selv

KORTUR: Jubileumsturen gikk nylig
til den Georgianske byen Tiblizi.
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to konserter sammen med to
georgianske kor.
SAMHOLD OG VENNSKAP
– Tiblizi er en virkelig ren og
spennende by, til tross for en
del kommunistisk mastodontarkitektur. Kirkene lå tett,
befolkningen en kristen-ortodokse og fin kirkesang lød
fra dem alle, sier en av korets
tenorer, Espen Fosshaug.
– Å være en del av koret
er både samhold, vennskap,
glede og nye opplevelser,
sier korets initiativtaker
og nåværende styreleder
Arild Omsland.
Over Enga har plass til
flere glade menn som har tid
og lyst til å øve på mandager
kl 18.30–21. Både første
og andre-tenorer, og førsteog andrebasser er varmt
velkommen.

– Sangtrening er ingen
forutsetning, for vi har verdens beste dirigent i Nadia
Strand! Sammen med henne
får vi rent gull ut av både
gråstein og granitt, smiler
Omsland.
– Hvis du lurer på om
Over Enga er noe for deg så
kom og bli med på øvelsene
våre et par mandager, oppfordrer styrelederen, med
et samstemt kor i ryggen. ●
NY DIRIGENT: Nadja er
opprinnelig fra Tyskland, men
har studert blokkfløyte, kor og
ensembleledelse ved Norges
musikkhøgskole.
Ellers spiller
hun el-bass
i rockeband.
Bor i Nes og
jobber som
fagleder for
Rælingen
kulturskole.

MUNTER GJENG: Vennskap og godt samhold er viktig i Over Enga,
som har sine faste øvelser i samlingssalen på skolen.
VELAVISA NR. 2/2018

Skedsmo historielag forteller:

STAMPETJERN
PÅ 1970-TALLET

ALLTID POPULÆRT:
Stampetjern var et like
populært badested på
1970-tallet som det er i dag.
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Bildet viser Stampetjern og badeplassen med stor aktivitet en fin sommerdag
på 1970-tallet.
På kommunal grunn startet lokale ildsjeler med stor dugnadsinnsats til
støpning av ny demning, planering og oppfylling av badestrand med sand fra
lokalt uttak. Badeplassen sto ferdig til sesongen 1970. De første årene var det
mulig å få kjøpt både is og brus fra en kiosk nede ved plassen.
Navnet Stampetjern kommer fra den gang det lå en vadmelstampe på
nedsiden av dagens demning. Formålet til en stampe var å få vadmelstoffet
tett og mer bekvemmelig. Stampa var i bruk inn til slutten av 1860-årene.
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Så var det slutt ...
Til høsten har disse forsvunnet fra Asak skole for nye eventyr på ulike videregående
skoler. Her deler tiendeklasse sine minner etter ti år på Asak.

NÅ: Fortsatt
unge og like
håpefulle etter
ti år på Asak
skole.
FØR: Slik så de
unge håpefulle
ut i 1. klasse.

det?
– På Asak går dere i samme klasse fra 1. til 10. Hvordan er
★ TRINE EIDHOLM,
KONTAKTLÆRER I 1.+2. KLASSE
– Jeg ser de samme blikkene nå
som jeg så i første klasse. De
samme varme og søte ansiktene
har nå fått mascara eller skjegg.
★ ELISE SOLBERG ASAK, 16
Positivt: Det gir et stort samhold
der alle kjenner alle. Det knytter
folk sammen, og du blir trygg.
I og med at vi er så få har vi mer
fokus på det å være sammen,
de store får oppgaver overfor de
små. Mange har til og med gått
i barnehage sammen. Lærerne har
tett kontakt med oss, og vi får
veldig gode relasjoner med dem.
Negativt: Ensforming med samme
klasse hele tiden, de samme menneskene, man får liksom ikke møtt
andre meninger og bryna seg.
Kommer til å savne: Gjengen,
klassen, samholdet vi har. Det blir
spennende: å møte nye folk, lage
nye relasjoner, nye valgmuligheter.
– Klassen har vært fin, vi har blitt
veldig gode venner gjennom alle
disse årene. Kan liksom ikke være
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langsint når du møter alle hver
dag, man må løse ting underveis.
Det er en god egenskap å ha med
seg videre.
★ TONE LINTORP, 49,
KONTAKTLÆRER 10.TRINN
Hva jeg vil savne mest med
denne klassen: Den sinnsyke
driven de har i alt de gjør, de
har tatt ansvar fra de begynte
i 8. trinn, skikkelig kreative og
gøyale, har mye av æren for de tre
siste revyene. De er gode forbilder
og rollemodeller for de yngre, veldig inkluderende og flinke til å ta
vare på hverandre og de rundt.
★ JESPER GRINAKER HAGEN, 15
Positivt: Du slipper å få ny klasse
hvert 4. år, man blir så godt kjent,
man får få overfladiske vennskap.
Enklere å holde presentasjoner
man er trygge, alle tør å si noe
i klassen.
Negativt: Man kan gå lei av
hverandre, rett og slett. De samme
trynene hver dag, lissom.
Kommer til å savne: Lærerne,

samholdet i klassen, de tradisjonene vi har, revy, fotballturnering, tur med klassen, samholdet
mellom alle klassene, åpent miljø.
Gleder meg mest til: å gjøre noe
jeg interesser meg for, det er
media og kommunikasjon på
Lillestrøm vgs.
– Hva har jeg lært på Asak kommer
jeg til å få mest bruk for? Det å
skrive cv, lært mye om samfunnet,
se saken fra to sider.
★ AMUND TORP, 32,
LÆRER 10.TRINN
Hva jeg vil savne mest med
denne klassen: De er veldig lekne,
og har glimt i øyet. Jobber kjempegodt når de må. Kan begge deler!
Både leke og jobbe!
★ EVA ABELSEN, 29,
KONTAKTLÆRER PÅ MELLOMTRINN OG MAT OG HELSE
– Jeg kommer til å savne de gode
klemmene og den positive innstillingen de alltid har. For ikke
å snakke om den fantastiske
maten de lagde i 9.trinn.
VELAVISA NR. 2/2018
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TAKKET AV:
Terje Næss, leder av
Gamle Asak skole i
to år, fikk blomster
for innsatsen.

Terje takket av
Gamle Asak skoles venneforening har gjennomført årsmøtet,
der gamle koster takket for seg og nye har kommet til.

Å

rsmøte i Gamle Asak skoles
venneforening ble avholdt 8. mars
på Asak skole. Med styre var vi til sammen 12 stykker. Ved årsmøtetider i fjor
holdt vi på å legge ned hele foreningen,
men i siste liten innvilget kommunen
penger. Vi har også fått noe tilleggsbevilgninger.
Vi er godt i gang med restaureringen
av 1. etasje, men alt tar tid. Det er siste
året gjennomført 271 dugnadstimer.
Svært mange av disse er gjennomført
av Terje og Knut Næss.
GOD DUGNADSÅND
Her har de blant annet holdt på i krypkjeller og gravd ut og støpt og åpnet
etasjeskiller til trapp 2. etasje.
Mye rart er funnet underveis blant
annet gamle notater, sko og skrin fra de
som har bodd her tidligere. Vi har satt
inn kjøkken, malt vegger i nytt toal-
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ettrom, pusset og malt vinduer mm.
Men mye står igjen. Nå venter vi på
håndverkere som blant annet skal sette
inn toalett, legge nytt gulv og sette opp
trapp til 2. etasje. Vi innkaller til felles
dugnadsarbeid når vi har mulighet at flere
kan jobbe samtidig.  

og jobber på stedet. Tusen takk til avtroppende og velkommen til nye i styret,
som består av Knut Næss, Mette
Sverkholt Konstali, Tone Cecilie Sjøli,
Britt Flidh, Vidar Larsen, Frank Solli. ●

TAKK TIL NÆSS
Det er mange ideer til hva bygget kan
brukes til. Styret håper at bygget kan
tas i bruk ved neste årsmøte og at
flere kan bli medlem av foreningen.  
Terje Næss leder av foreningen de to
siste årene og i styret siden 2013 takket
av. Han har gjort en formidabel innsats
gjennom praktisk arbeid og ikke
minst kontakt med kommunen og
håndverkere.
Anne Helene Vågasar takket også
av etter to år i styret. Hun har vært god og
ha på lag som kjenner kommunen
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Endelig et
nytt styre
Etter flere år på tomgang, er endelig et nytt
styre på plass i Leirsund IL.

Leirsund IL er
en klubb med god
økonomi og mulighet
til å få til ting.

NYTT STYRE: Runar Sandvik, Espen Ottosen, Christian
Søreide, Geir Vik, Jon Øivind Rist, Stanly Bosman, og
Andreas Skjøndal Grefsrud.

Leirsund idrettslag har
i flere år forsøkt å finne
nye personer til å ta
over styrevervene. I 2016
ble årsmøtet avholdt
så sent som i desember,
da det sittende styret
motvillig gikk med på
å ta en runde til.

innsats, til tross for at
barna deres for lengst
har sluttet, har laget
holdt det gående. Nå er
derimot ting på gli igjen.
I mai ble det avholdt
nytt årsmøte, og endelig
er et nytt styre med en
ny giv på plass.

NEDLEGGINGSTRUET
I fjor ble det ikke avholdt
årsmøte i det hele tatt,
og daværende leder
Gunnar Solvang la ikke
skjul på at hele idrettslaget sto i fare for å bli
lagt ned, etter godt over
80 år med historie.
Takket være deres

NYTT OG UNGT STYRE
Jon Øivind Rist er den
nye lederen for det nye
og unge styret. Han har
bodd på Leirsund i fire år,
har to barn i barnehagen
og er fotballtrener for
2012-barna. Et godt utgangspunkt for å få skikkelig liv i klubben igjen.
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– Jeg ser et kjempepotensial. Leirsund IL
er en klubb med god
økonomi og mulighet til
å få til ting. Det er et bra
miljø her på Leirsund,
og folk er gode til å
samarbeid.
Til tross for de tunge
tidene, har medlemstallet til klubben vært
stabil. Innsatsen fra
foreldre har holdt liv i
fotballagene i de yngste
aldersgruppene.
PUSSET OPP
— En av tingene vi
trenger å se på er
hvordan få flere foreldre

til å bli med. Vi må bli
flinkere til å informere,
og fange opp flere barn
og foreldre. Nå skal vi
sette oss ned og lage
noen strategier om hva
idrettslaget skal drive
med framover, sier Rist.
14 personer var til
stede på årsmøtet. Klubben har det siste året
pusset opp klubbhuset,
kjøkkenet/ kiosken og
garderober for 450.000
kroner. Årsmøtet vedtok
å sette av 500.000 kroner
til en ny skatepark på
stadion, som skal bygges
i samarbeid med
Leirsund velforening. ●
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VELFORENINGER
MOT INDUSTRI
I MARKA
Leirsund velforening står sammen med fire andre
velforeninger mot utbyggingen i Ausenfjellet.

S

ørum kommune ønsker å bygge ut
Ausenfjellet helt inn mot Tretjernet
med industri. Det betyr en solid inngripen
i et naturområde som er mye brukt av
folk på Leirsund.
STOLTE AV SAMARBEID
Velforeningen samarbeider nå Lunderåsen vest vel, Frogner vel, Lindeberg vel,
Lundermoen og omegn vel og beboere
langs Ausenvegen og Tretjerndalsvegen,
om å bevare marka. Foreningene er
ganske stolte av å samle seg om denne
saken. Til sammen representerer de mer
enn 2150 husstander.
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.
En utbygging av dette området betyr en
tredobling av det allerede eksisterende
industriområdet.

ENORMT: Tretjernet ligger rett
nedenfor det som her kalles
Delområde 2 (næringsområde).

Selv om området allerede er regulert
til næring i gjeldende kommuneplan for
Sørum, håper velforeningene nå at politikerne trekker utbyggingsplanene, og
omregulerer det viktige friluftsområdet
tilbake til naturformål.
UTSATT
Da saken var oppe i kommunestyret i
Sørum 9. mai ble saken utsatt ettersom
det råder usikkerhet om adkomstveien til
industrifeltet. Foreløpig er det stort flertall for å bygge, men mange av partiene
har møtt velforeningene for å høre deres
synspunkter. Når saken eventuelt kommer opp for vedtak var ikke klart da dette
nummeret av Velavisa gikk i trykken. ●

STÅR SAMMEN:
9. mai sto denne reportasjen
i Romerikes Blad.

ET STORT TAP
Skjer dette, mener Leirsund vel det vil
være et stort tap 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.
Trafikkmessig vil mye av transporten
naturligvis passere Leirsund og Rolf
Olsens vei. Allerede i dag passerer det
transport til og fra industriområdet i
Ausenfjellet gjennom her. Om industrifeltet utvides ytterligere frykter vi
mer tungtransport på en allerede hardt
belastet vei, langs det som er skoleveien
til mange av barna våre.
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Hun som alltid
stiller opp

Randi Fredriksen ble tildelt årets hederspris.
– Det er veldig, veldig koselig å få
den, men det er mange andre som
burde ha fått denne før meg, sier
Randi Fredriksen beskjedent.
Lettere sjokkert og mildt sagt
overrasket, mottok hun prisen som
hvert år deles ut under 17.-maifeiringen på Asak skolen.
– Jeg synes den kom tidlig. Jeg
har planer om å holde på i mange
år ennå for bygda, forsikrer Randi.
I juryens begrunnelse heter det:
«Hedersprisen 2018 gis til en person som tør å by på seg selv, og
som jobber aktivt for å gjøre Leirsund til et trygt og inkluderende
lokalsamfunn. Hun er nok mest
kjent blant de med barn i skolealder, og sammen med sine to
barn åpner de ofte hjemmet
sitt for andre.
Er det noen som ikke har en
hytte å reise til i påsken, er det garantert påskestemning i Heisshageveien med servering av pølser

og brus og besøk av påskeharen.
Når fotballaget spiller bortekamp
er det alltid plass til noen ekstra
barn i den hvite Toyotaen.
Årets mottaker av prisen er en
sånn som ikke er redd for å rekke hånda i været når det skal
utnevnes nye klassekontakter.
Eller når foreldrene får ansvar
for å arrangere halloween og
annet som krever noe ekstra
av oss foreldre.
Aller tydeligst har hennes
engasjement vært som ansvarlig for familiesvømmingen hver lørdag her på skolen.
Hun har arrangert kurs slik at vi
kan ha de lovpålagte livredderne.
Hun har satt opp vaktlister, og
tatt mer enn sin andel av vaktene,
slik at vi har kunnet ha et svømmetilbud for alle her i bygda. Nå er
denne jobben sendt videre til nye
ildsjeler.
For ikke å glemme den tradis-

jonelle juletrefesten på
Velhuset. Uten henne hadde det
populære familiearrangementet
gått i glemmeboken.
Hedersprisen 2018 går til Randi
Fredriksen. Ei dame som sier
sjeldent nei, og som stiller opp og
deltar for Leirsunds beste.»
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BEITESLIPP
PÅ ØVRE
BØLER GÅRD

ORIGAMI BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer rutrum mattis mauris nec mollis.

GRILLER: Dette bildet er tatt ved
Lundertjern, der engangsgrillene
ligger igjen på en bålplass.

Dette er
ikke greit!

FORSØPLING: Her ligger
søppel igjen etter noen har
kost seg ved Tretjernet.

Enten du griller eller koser deg i Asak-marka på annet vis,
rydder vi opp etter oss. Slik vil vi ikke ha det. Dette er bilder
Velavisa har fått av turgåere som har sett seg lei av å finne
søppel i skogen.
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Små og store koste seg med
å se kuene slippe ut på beite lørdag
26. mai. Skal si det var mange glade
kuer og kalver som fikk kjenne
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
deilig gress
mellom
klovene for
Integer rutrum mattis mauris nec mollis.
første gang i år.

RIBBONS BANNERS

LEIRSUNDFESTEN
2018
av stabelen
Årets bygdefest går
ld av
lørdag 27. oktober. Ho
moroa.
datoen og bli med på
mmer.
Mer informasjon ko
Hilsen festkomiteen
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SKIDAG PÅ
KJUSLØKKA

Tradisjonen tro ble det arrangert skirenn
på Kjusløkka i mars. Naboer, venner og
familier spente på seg skia og gikk i løypa
på jordet foran Kjusløkka 8. Griller ble rullet
fram og fyret opp og det ble gitt premier
til alle deltakerne. Godt og vel 50 store
og små møtte opp til en koselig
dag i nabolaget.

Nye medlemmer
i velstyret
Leirsund velforening avholdt
årsmøte 12. mars. Nye styremedlemmer er Frode Hagen
og Mai Thi Mandt, som erstattet
Espen Johnsen og Vera Micaelsen.
2017 var et år med et godt
overskudd for velforeningen.
Dette skyldes økte leieinntekter som følge av en økning av
utleieprisen for de som ikke er
medlem av velforeningen.
Prisen for medlemmer er uendret, noe som nå gir en rabatt
på 2000 kroner per utleie.
Årsmøtet valgte også å
beholde den gjeldende medlemskontingenten på 200 kroner
for enkeltmedlemmer og 400
kroner for familiemedlemsskap.
Årsmøtet vedtok også
å investere i en skatepark på
stadion i samarbeid med
Leirsund idrettslag.

VELAVISA NR. 2/2018

Mai Thi Mandt

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
✔ 2.000,- 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

Frode Hagen

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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KOMMER:
Mikkel &
Reverockerne.

FOR SWINGENDE:
Fat Fred and the
possumhunters
spilte på
Leirsunddagen
i 2016. I år
kommer de tilbake
og lover full trøkk
fra scenen.
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LEIRSUN
Ikke glem årets
Leirsunddag. I år
blir det enda mer
moro for barna fra
scenen, og noen
gamle kjenninger
for de voksne.

B

ruk nå sommeren på å forberede bygdas store festdag
første lørdagen etter skolestart.
Ved siden av de tradisjonelle
innslagene som olabilløp, ølbrygging, hundeveddeløp, hoppeland og spennende salgsboder,
kliner Leirsunddagen i år til med
ekstra moro for barna.
– I år skal vi ha en egen
barnekonsert tidlig på kvelden
Mikkel og Reverockerne. De er
veldig kule, lover Lena Brodal,
som siden oppstarten for tre år
siden har hatt det overordnede
ansvaret for Leirsunddagen.
Hun bekrefter også Fat Fred
and the possumhunters kommer
tilbake og fyller kvelden med
herlig swing.
Nytt i år blir kakebakekonkurranse. Lager du Leirsunds
høyeste, rareste, morsomste eller
rett og slett beste kake? Ta den
med på Leirsunddagen og bli
med i kåringen.
Vi møtes på Leirsunddagen!
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TA I ET TAK!

Stem på
Leirsunddagen

Det blir ingen Leirsunddag uten
frivillig innsats. Kunne du tenke deg
å hjelpe til med rigging, stå i baren
eller har du en ide til noe gøy?
Ta kontakt med Beate
Kvistedal på telefon
992 48 549.

Er du nettbankkunde i Lillestrømbanken kan du være med å gjøre
Leirsunddagen enda bedre.
Gå inn og gi din stemme til Leirsund
velforening på Lokalbidraget 2018,
og Leirsunddagen er med å få en
bit av den store potten på hele
3 millioner kroner.

Avstemming i mobilbank åpnet
2. mai, og er åpen frem til 26. oktober.
15. November vil det avholdes en
stor utdelingsfest av Lokalbidraget
2018 på Lillestrøm Kultursenter.

HUNDEVEDDELØP: Har du hund? Husk
å legge den i hardtrening i sommer, på
Leirsunddagen kan det være den som
løper raskest.
VELAVISA NR. 2/2018

OLABIL BYGGEREGLER

Olabilen skal være konstruert slik at den ikke kan
være til fare for sjåfør eller publikum. Husk: 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
maks ytre diameter på 55 cm.
9. Bilen skal ha 4 hjul, og det skal være nesten lik avstand på
for og bakaksling.
10. Bilen bør 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.

allkopinetprint.no
VELAVISA NR. 2/2018
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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

Bjørn Arne Odden
Leder
Branderudveien, tlf.: 930 67 530
• bjornarneodden@me.com
Lars Hallingstorp
Nestleder / redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

Beate Kvistedal
Kasserer / webansvarlig
Farseggen, tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.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
GAMMEL OG GOD: Elevene på Asak
vet å kjøre staselig til skolen.
FULLT: Søndag 3. juni var det mye folk
på Stampetjern. Biler sto parkert langs
Branderudveien helt opp til Branderud
gård og forbi avkjøringa til badeplassen.
Dette ga problemer for brannbiler på
utrykning.
STAMPEN: Badesesongen har
allerede vart lenge i år. Slik så det
ut på Stampetjern en lørdag i mai.

Guro Christiansen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 404 13 922
• guro.christiansen@lr.org

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

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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