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FOLKEMØTE OM 
AUSENFJELLET 
Ordføreren i Sørum kommune inviterte innbyggere og utbyggere til et  
informasjonsmøte om Ausenfjellet industriområde. Det ble det temperatur av. 
 

Industriområdet som Sørum kom-
mune ønsker å utvide vil strekke  

seg helt inn til Tretjern. Med det vil  
det legge beslag på et stort og populært 
turområde for befolkningen på  
Leirsund og Lunderåsen. Det er  
Leirsund velforening i mot. 

VEL-SAMARBEID
Mandag 15. oktober inviterte ord-
fører Marianne Grimstad Hansen og 
administrasjonen i Sørum kommune til 
informasjonsmøte, der velforeningene 
fikk holde en kort presentasjon.  
Leirsund velforeningen har i denne 
saken gått sammen med flere velfore-
ninger på Frogner og Lunderåsen,  
og ga et tydelig uttrykk for hvorfor 
dette er negativt for befolkningen. 
 Det møtte harme blant enkelte av 
politikerne i Sørum, som med dette 
mente at det vil være velforeningenes 

skyld at befolkningen langs Tretjern-
dalsvegen fortsatt må lide med tung 
trafikk utenfor husene sine, ettersom  
en utbedring av veien er avhengig av 
en utbygging av industrifeltet. 

LANGVARIG PROBLEM
Tungtrafikken som går igjennom  
boligfeltet har i mange år vært et  
problem. Kommunen har ikke råd  
til å utbedre veien selv, langt mindre 
bygge en ny, og stiller som et krav 
til utbyggerne at dette blir gjort noe 
med om industrifeltet bygges ut. For 
politikerne er ny eller forbedret vei en 
prestisjesak, noe ordføreren opplyste 
om i starten av møtet.  
 På møtet ble det levnet liten tvil  
om at politikerne allerede har bestemt 
seg for å bygge ut området, men etter-
som det ligger flere hindringer som  
gjør det vanskelig å bygge en ny ad-

komstvei, er saken fremdeles  
ikke avgjort.

NY AVGJØRELSE I APRIL
Senest i et møte i Miljø og samfunnsut-
viklingsutvalget i Sørum kommune  
8. november ble saken på ny sendt 
tilbake til administrasjonen for å regne 
på de ulike veialternativene. 
 Saken har prioritet og vil trolig bli 
avgjort i kommunestyret i Sørum  
i løpet av april 2019. ●

FOLKEMØTE: Ordfører Marianne 
Grimstad Hansen foran forsamlingen 
som møtte opp til folkemøte om 
Ausenfjellet industriområde på  
Vesterskauen skole. 

Sommeren 2019 åpner vi etter planen Leirsund aktivitetspark på idrettsplassen. Et lenge 
etterlengtet tilbud for mange, og særlig til de som etter hvert begynner å bli for store 
til at sandkasse og huskestativ er kjempeartig.

 Med stor tilflytning av barnefamilier til bygda, følger også behovet for aktiviteter til alle 
aldersgrupper. Asak skole har aktiviteter hovedsakelig til de yngste barna i nærområdet, men 
fra 10-årsalderen mangler vi aktiviteter og møteplasser, noe som fører til at mange blir enten 
sittende hjemme, eller blir søkende ut mot andre miljøer i tidlig alder. 
 Idrettslaget fanger opp en del gjennom fotball og ski, men i løpet av mellom- og ungdoms- 
trinnet faller også mange av disse tilbudene fordi de ikke helt strekker til. 
 Det er et skrikende behov for en uformell møteplass og aktivitetspark utenfor skoleområ-
det, der barn og unge kan treffes, sosialisere og utfolde seg aktivt. Få sosial trening utenfor 
rammen av skolen og klasserommet, bruke kroppen, og samtidig være i trygg nærhet til  
hjem og bygd.
 Aktivitetsparken er et samarbeidsprosjekt mellom Leirsund velforening og Leirsund IL,  
og vil være et gratistilbud som i liten grad krever organisering og frivillig innsats, som ellers 
alt på Leirsund er tuftet på. 
 Dette er et sted ungdommen selv kan ta styringen og aktivisere hverandre. Det er selvsagt 
mulig å holde organiserte aktiviteter her også, men dette er ikke hovedformålet. Det for-
ventes at både skole, idrettslag og velforeningen vil benytte anlegget til ulike formål,  
men i all hovedsak skal dette kunne være i de unges egen regi.
 Parken vil i første omgang være hovedsakelig en såkalt rullepark, laget for å brukes av alt 
som kan gå på hjul — og benyttes av «behjulede» i alle aldre. Sykkel, sparkesykkel, skateboard, 
rollerblades, rullesko, og til og med rullestolbrukere skal kunne utfolde seg i parken.
 Det foreligger også planer som enda er på skissestadiet for en fase 2-utvikling av  
anlegget som vil åpne opp for enda flere brukere, med treningsapparater, street basket,  
parkour og klatreelementer, men dette er enda noen år fram i tid og er avhengig av  
ytterligere finansiering for å realiseres.

  Hilsen Lars Hallingstorp
FUNGERENDE LEDER I 

LEIRSUND VELFORENING

Derfor er aktivitets- 
parken så viktig

Leder

FACEBOOK: /leirsundvelNETTSIDE: leirsund.net INSTAGRAM: @leirsundvel
 

STORT INNGREP: Slik kan det nye industri-
området i Ausenfjellet bli seende ut.  
Rett bakenfor ligger Tretjern. 
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Om det var dårlig  
annonsering eller hva 

som skyldtes at så få kom 
innom Velhuset lørdag  
3. november, er vanskelig  
å si. Noe salg ble det like-
vel for de 13 selgerne som 
hadde meldt seg på da  
Leirsunds første messe med 
salg av barneklær og utstyr 
ble arrangert. 
 – Det var virkelig mye bra 
å få kjøpt, fra klær til vog-
ner, leker og mye mer. Barna 
som stilte med egen kiosk 
solgte riktig så bra, forteller 
Jenny Maria Magnusson, 
en av de tre i arrangement-
skomiteen. 
 Enkelte tittet innom kun for 
kaffen og kakene, noe Jenny 

synes er veldig koselig, når 
det først skjer noe i bygda. 
 – Jeg vil kalle arrange-
mentet middels vellykket. 
Det kan godt være vi prøver 
igjen, men da må vi være flere 
i komiteen, og vi må annon-
sere mer og henge opp bedre 
skilting, sier Jenny, som har 
tro på at dette kan bli et fast 
arrangement om høsten. 
 Ideen om salg av brukt 
barneutstyr er ikke ny. Andre 
steder der dette har blitt 
arrangert har det blitt en 
suksess. Det tar bare litt tid  
å få det etablert. 
 – Stemningen var veldig 
trivelig, så jeg tror de fleste 
hadde en hyggelig lørdag, slår 
hun fast. ●

Litt laber interesse til tross, damene 
bak Mini-Messen gir ikke opp og 
tror de vil prøve igjen neste år. 

Gir ikke opp 
Mini-Messen

LEIRSUND 
SANGERLAG  
SOMMEREN 1945

Skedsmo historielag forteller:

Mangeårig dirigent og  
initiativtager var Kristoffer  
Andersen. Koret gikk i opp- 
løsning i slutten av 1950-tallet.

Bildet viser Leirsund Sangerlag under en konsert på Østre Asak, 
Nigarn, fredssommeren 1945.Med glede og oppfinnsomhet har de 
kledd seg etter konsertens tema og innhold. Koret var et såkalt 
blanda kor, med jenter og gutter, og ble stiftet 19. februar i 1942.

KAKESALG: Var det noe som gikk unna, var det hjemme-
baksten i kafeen til Iselin, her med de gode hjelperne 
Leah (t.v) og Elinor (bak).

Kupp: Utvalget var 
stort og variert hos 
de 13 selgerne.
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Arbeidstittelen på revyen er 
foreløpig «Disney for real», og 

publikum kan forvente seg en fartsfylt 
forestilling der kjente Disney-figurer 
opptrer i ulike reality-show. 
 Vi har tatt en prat med noen av 
10-klassingene for å høre hva de har å 
si om revyen.
 – Fortell om årets revy.
 – Hver revy har et tema, og som regel 
er det 10. klasse som kommer med øn-
sker. I år har vi valgt å blande sammen 
to temaer som fikk veldig god oppslut-
ning i idémyldringsfasen, nemlig Disney 
og realityserier. Etter hvert fant vi ut at 
det kunne være veldig gøy å mikse de 
to sammen. Hvordan går for eksempel 
når Aladdin blir med i Åndenes makt? 
Vil Simba finne faren sin ved hjelp av 
Tore på Sporet? Her er det muligheter 
for komiske situasjoner med figurer og 
tv-konsept publikum kjenner godt fra 
før, forteller Emilie (15) og ler.
 – Hva kan publikum forvente seg  
av revyen?

 – Først og fremst mange engasjerte 
og livlige ungdommer som byr på seg 
selv! Alle har noe de er gode på, og vi 
gleder oss til å vise frem det vi kan,  
sier Tuva (15).  
 – I tillegg vil jeg si at guttedansen 
alltid er en publikumsfavoritt. Jeg tror 
ikke den vil skuffe i år, heller, legger 
Marte (15) til. 
 – Hvordan jobber dere med revyen?
 – Elevene gjør alt selv. Vi skriver 
sketsjer selv, vi lager koreografier til 
danser selv og vi øver inn sanger med 
vårt eget husband. Kulisser, lys og lyd 
er det også elevene som står for, selv om 
vi selvfølgelig får god hjelp av lærerne 
våre. På Asak har vi en valgfag-gruppe 
som heter Sal & scene, så de starter 
allerede rett etter høstferien med å lage 
malen. Etter hvert blir resten av trinnet 
med. Inn mot jul blir det flere og flere 
øvinger. Uka før generalprøven «flytter 
vi inn» i samlingssalen. Da får alle hver 
sin plass backstage, og vi begynner å 
øve med kostymer. Den uka begynner 

det å krible ekstra i magen, forklarer 
Tuva (15). 
 – Selv om alle lærerne hjelper oss 
masse, må vi også nevne revy-generalen 
vår: Tone. Hun er så livlig, kreativ og  
jovial. Prinsippet hennes om at alle skal 
kjenne litt på scenelyset, er genialt. Det 
gjør at alle føler at de bidrar. Hun er en 
rutinert teaterdame, og kan noen ganger 
være streng med oss, men det er bare 
fordi hun vil at vi skal bli best mulig, 
forteller Josefine (15). 
 – Hva er det beste med å ha en revy 
på ungdomstrinnet?
 – Alt! utbryter Emilie. 
 – Revyen er det vi gleder oss mest til 
hvert år. Snakker du med tidligere elever, 
nevner de ofte revyen som det de husker 
best etter 10 år på Asak skole. Så det er 
en veldig viktig del av skolen vår. Det 
er et avbrekk fra «vanlig» skole og en 
fin avslutning på kalenderåret. Revyen 
skaper et mye bedre samhold på hele 
ungdomstrinnet, og det er veldig gøy å se 
hva vi får til sammen, avslutter Marte. ●

Ungdomstrinnelevene ved Asak skole er i full gang med å forberede årets revy. 
KLARE FOR REVY!

Nå skjer  
det ting i 
gamleskolen
Gamle Asak skoles venneforening står på 
for fullt for å få i stand den gamle skolebyg-
ningen på Asak. Mange timer med dugnad-
sarbeid er lagt ned i maling og snekring.  
Ny trapp er på plass, og nytt gulv er lagt  
i inngangspartiet. Det er satt opp et toalett 
og ny kjøkkeninnredning. I tillegg er alle 
vinduene malt. 
 Fremdeles gjenstår det mye arbeid, så  
har du lyst, er det bare å bli med. Ta kontakt 
med Mette S. Konstali eller Vegard Røhme.

Mannskoret Over Enga fylte 30 år 27. april i år.  
Etter storslått feiring med blant annet tur til  
Georgia, avrundet koret sin jubileumsfeiring  
med konsert i Portalbygget ved Nedre Romerike  
vannverk på Hauglifjell. Korsang og allsang  
sto på programmet, og som en overraskelse kom  
Trio Georgia og vartet opp med sine nasjonalsanger.
 135 stykker benket seg ned denne søndags- 
ettermiddagen til lokal sangglede, kaffe og kaker.  
Etter konserten inviterte vannverkets folk til  
omvisning inne i renseanlegget.

NYTT STRØK MED MALING: Her holder Britt Flidh 
og Vidar Larsen med vinduene.

NY TRAPP: Dugnadsgjengen i den nye flotte trappa. 
Vidar, Vegard, Britt, Torvald og Mette.

RUNDET AV  
JUBILEUMSÅRET  
MED KONSERT

Årets revy- 
forestillinger er 

mandag 17., tirsdag 18. 
og onsdag 19. desember. 
Revystart er klokka 18.00 

hver dag. Alle som vil 
kan komme. 
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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 vel-
forening, eller benytte kontonummer 1286.20.24026. 
Husk, merk betalingen med navn. 

PRIS:
Familiemedlemsskap, 400 kroner i året 
Enkeltmedlemsskap, 200 kroner i året 

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. 

Leirsundfesten 2018
Også i år var det en super 
fest på Velhuset for alle 
feststemte leirsundinger. 
Lørdag 27. oktober var det 
på med finstasen (ikke 
noe temafest i år) og gjøre 
seg klar til en sprudlende 
velkomst og masse god 
stemning. 
 Rikelig med mat og 
drikke ble servert, og det 
var full fart på dansegulvet 
til musikk fra proffe DJ KJ. 
 Årets festkomité bestod 
av Hæge og Anders Asak, 
Beate og Yme Kvistedal, 
Anne Helga og Jan Robert 
Pedersen, samt Pål Sagen 
og Tone Samuelsen. Takk 

til disse som gjorde en flott 
innsats. 
 Festkomiteen besluttet  
i år å overrekke stafett- 
pinnen til Velforeningen. 
Leirsundfesten er et stort 
og kostbart arrangement, 
så det er fint at Velforenin-
gen tar på seg å arrangere 
dette fremover. 
 I 2019 vil festen komme 
i ny drakt. Og den vil også 
finne sted tidligere på  
året. Det er bare å glede 
seg. Det blir altså ikke så 
lenge til neste gang det  
igjen blir fest og moro  
for oss igjen i det flotte  
Velhuset vårt. Familiesvømming

Svømmehallen er åpen lørdager  
i vinterhalvåret klokka 11.00-14.00.
•  Medlemmer av Leirsund idrettslag:  
 kr 20 for barn og kr 40 for voksen. 
• Ikke-medlemmer: kr 40 for barn og kr 100  
 for voksen. 
Gratis voksensvømming (fra 16 år) for alle 
medlemmer av  
Leirsund IL torsdager.

BARN I 1.-4. KLASSE?  
STILL OPP SOM BADEVAKT
Familiesvømmingen trenger badevakter. Tradis-
jonelt har dette blitt fordelt på foreldrene med 
barn i 1. til 4. klasse. Med de nye reglene om 
personvern har ikke skolen lenger lov å gi ut 
klasselistene, og svømmegruppa må nå hente inn 
badevakter selv. Jo flere som melder seg jo lettere 
er det å lage en slik liste. Om noen vil bli livred-
dere ordner svømmegruppa kurs. Ta kontakt med 
Stanly Bosman, du finner ham på Facebook. 

VOKSENSVØMMING
Det er to muligheter for voksensvømming på 
Asak. På tirsdager i regi av Skedsmo svømme-
klubb klokka 20.00-21.00 (medlemskap koster  
150 kr per medlem per år, selve svømmingen er 
gratis) og tilsvarende på torsdag i regi av Leirsund 
IL, også da 20.00-21.00 (må være medlem av  
Leirsund IL, selve svømmingen er gratis). 

HUSK BADEHETTE!

 
STRIKKE- 
KAFEEN  
ER ÅPEN

Strikkekafeen på Skihytta er åpen hver  
tirsdag fra klokka 18.00 til 21.00. 

Strikkeglade i alle aldre er velkomne. 
Det går også helt fint å komme 

innom uten strikketøy,  
kun for å delta på  

det sosiale. 

Der sto Kaja Grinaker Hagen og Tyra Brodal 
en tidlig høstmorgen og solgte kaffe, te, 
boller og muffins til morgentrøtte reisende. 
Rart å se egentlig, hvor glade folk kan bli av 
ei bolle i hånda før de løper inn på toget. 
 – Noen gikk til og med av toget her  
og kjøpte av oss og tok neste tog videre, 
forteller Tyra. 
 Jentene, som går i 7. klasse på Asak, 
måtte stå ekstra tidlig opp for å rekke 
morgentrafikken før de gikk opp på skolen 
etterpå. Ikke lite imponerende det heller. 
 Nå venter vi pendlere bare på at stasjons- 
kafeen skal åpne igjen og selge oss  
en sårt etterlengtet kaffe, slik at togturen 
til byen blir ganske mye bedre.

NEDE PÅ  
STASJONEN,  
TIDLIG EN  
MORGEN ...

SAMLET INN  
26.000 KRONER
Takk til alle som gikk med bøsser, og til alle som 
bidro med penger. I år fikk vi inn ca. 26.000 kroner  
i kontanter, pluss alle de som vippset. 

Hilsen Ebba og Mette,  
ansvarlige for TV-aksjonen på Leirsund. 
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Velkommen til velforeningens  
tradisjonelle juletrefest.

I år avholdes den årlige juletrefesten på velhuset torsdag  
27. desember fra klokka 17.00. Det blir det sang og gang 

rundt juletreet, servering av pølser, kaker og drikke samt  
loddsalg. Underholdningen står Klovnen Knerten for,  
og kanskje kommer julenissen?
 Pris er 50 kroner per person for medlemmer av Leirsund 
velforening, 75 kroner for ikke-medlemmer. Betal gjerne  
på Vipps (Vipps-nummer 108441), eller ved ankomst.  
Arrangementkomiteen benytter anledningen til å takke alle 
som hvert år stiller opp med kaker. 
 Ta med hele familien på en hyggelig romjulsfest!

Påmeldingen gjøres til: ceciliefink@hotmail.com  
Frist: 18. desember

ARRANGØRER:  
Disse stiller frivillig 
opp for å gi oss en 
skikkelig fin juletre- 
fest. Therese Sputneset  
Olsen (foran t.v.),  
Stine Gulbrandsen 
(foran t.h.), Cecilie 
Fink Thompson (bak 
fra venstre), Ingvild 
Staldvik Rist, Heidi 
Garthus og André 
Schulte.

 BLI MED PÅ 
 JULETREFEST 

 
INNGANG:  

✱ kr 50 for medlemmer  
av Leirsund velforening

✱ kr 75 for ikke-medlemmer

Meld deg inn  
i dag!

allkopinetprint.no

Julegrantenning
Søndag 2. desember er første søndag i advent, og Leirsund  
velforening inviterer til den tradisjonelle julegrantenningen 
utenfor velhuset klokka 17.00. Møt opp til en koselig advent-
stund, med gang rundt juletreet og musikk av Skedsmo janitsjar.
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VIL DU BIDRA?
Har du noe du vil at resten  
av bygda skal få vite om?  

Send gjerne ditt bidrag til:  
hallings@hotmail.com

STYRET I LEIRSUND  
VELFORENING:
Lars Hallingstorp 
Fungerende leder og  
redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017
• hallings@hotmail.com

Beate Kvistedal
Kasserer
Farseggen, tlf.: 992 48 549
• beate.kvistedal@gmail.com

Bjørn Arne Odden
Styremedlem
Branderudveien, tlf.: 930 67 530
• bjornarneodden@me.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

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

Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com

Under en høytidelig overrekkelse med representanter fra hele 87 lag og 
foreninger på Romerike, ble 3,2 millioner kroner fra Lokalbidraget delt 

ut i Lillestrøm kultursenter, kvelden 15. november. 
 Av potten fikk mannskoret Over Enga 46.512 kroner og Leirsund vel-
forening 16.913 kroner. 
 Pengene fordeles ved at lag og foreninger melder seg på, så stemmer folk 
via bankens mobil-app fram sin favoritt.
 – Akkurat hva vi skal bruke pengene på er ikke bestemt ennå, men det må 
ha noe med den nye aktivitetsparken å gjøre. Det var på det grunnlaget vi ble 
med, forklarer styremedlem i Leirsund velforening og medlem av prosjekt-
gruppa for aktivitetsparken, Bjørn Arne Odden. ●

Over Enga og 
Leirsund vel 
fikk penger av 
Lokalbidraget
Det dryppet også litt på Leirsund da Lillestrøm-
banken fordelte over tre millioner kroner til  
lag og foreninger. 


