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Du synes kanskje det er lenge siden forrige nummer av Velavisa? Det skyldes rett og slett at det 
skjer så mye å skrive om her på Leirsund. Ikke før virker et nummer å være på plass, før det igjen 
dukker opp noe å skrive om. 

Vi kunne jo ikke sende av gårde avisen til trykk uten saken om da Kjetil Rekdal kom for å trene 
herrelaget og styre dem gjennom en seriekamp. Det skjedde mandag 27. mai, og bakgrunnen for 
hvordan det kom til kan du lese i dette nummeret. Samtidig ville vi også vente med siste nytt om 
aktivitetsparken. Prosjektgruppa har nå landet på et endelig design, og det ser skikkelig bra ut. 
Søknaden er sendt inn til kommunen, som har kommet med et par formelle bermerkninger tilbake 
til utbygger Betongpark før spaden endelig kan stikkes i jorda. Forhåpentligvis skjer dette i løpet 
av høsten.

Som alltid ble Årets hederspris delt ut under 17. maifeiringen på Asak skole, og en mer verdig  
mottaker er det umulig å finne. Arild Omsland er en av grunnleggerne av mannskoret Over Enga, 
og en person som har spredd musikk og kulturglede på Leirsund i en mannsalder. Midt under Over 
Engas faste koropptreden måtte han frem og motta prisen, til stor applaus fra alle fremmøtte. 

Leirsund velforening ønsker å bidra i lokalmiljøet på alle måter, både med å skape møteplasser, 
som vi håper aktivitetsparken vil gjøre, og som en stemme i utbyggingssaker og lignende.  
Et eksempel på det siste, har vært utfyllingen ved den gamle mølla ved Leirsund bru. Her har  
Leirsund velforening kommet med en klage til Skedsmo kommune. Hva den består av og hva  
som skjer på tomta, får du en grundig innføring om du leser videre i dette nummeret av Velavisa. 

Ha en god fornøyelse, og god sommer når den tiden kommer.  

  Hilsen Lars Hallingstorp
LEDER I LEIRSUND VELFORENING

Nå skjer det mye 
på Leirsund

Leder

FACEBOOK: /leirsundvelNETTSIDE: leirsundvelforening.no INSTAGRAM: @leirsundvel
 

Leirsund velforening 
ønsker å bidra  
i lokalmiljøet
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DESIGNET  
ER KLART
Her ser du hvordan aktivitetsparken på Leirsund 
stadion kan bli seende ut. 
 

Dette er hva du får for en aktivitet-
spark til 1,8 millioner kroner, og 

det er ikke rent lite. Etter å ha hentet 
inn tilbud fra flere aktører, har pros-
jektgruppen som jobber med å få til en 
aktivitetspark på Leirsund stadion, falt 
ned på leverandør Betongpark.
 De har nå designet en park som er 
tilpasset området bak dagens ballbinge. 
Forslaget er sendt inn til Skedsmo 
kommune for godkjenning. Og dette er 
hva den kan inneholde: 
• Pumptrack
• Skateelementer
• Sitteområder
• Streetbasket
 Drømmen var å ha den ferdig til 
skolestart, men etter å ha fått søknaden 
tilbake fra Skedsmo kommune på 
grunn av noen mangler, er det å håpe 
på en byggestart i løpet av høsten. 

OPP TIL KOMMUNEN
Øyvind Hammer, byggelederen hos 
utbygger Betongpark, drømmer om å 
komme i gang så raskt som mulig. 

 – Å bli ferdige til skolestart hadde 
vær helt ideelt. Vi er klare så fort vi får 
byggetillatelse, lover han. 
 Når alt det formelle er på plass skal 
byggingen gå radig. 
 – Da blir det åtte mann på i en 
måned, forteller Hammer. 
Den måneden byggingen pågår kom-
mer det til å være aktivitet fra mandag 
til lørdag. 

LOVER Å SKJERME NABOENE
Hammer lover å ta hensyn til naboene 
i denne perioden, slik at de ikke blir 
unødvendig plaget. 
 – Det mest støyende arbeidet vil vi 
legge innenfor normal arbeidstid, mellom 
klokka 08.00 til 17.00, forsikrer han. 
 Dermed skal det gå an å sitte ute og 
nyte sommerkveldene, og bare vente på 
Leirsunds nye attraksjon. 

AKTIVITETSPARK: Sånn kan den bli, den nye 
aktivitetsparken på Leirsund som forhåpentligvis 
kommer på plass i løpet av høsten 2019.

MYE FOR PENGA: Bak dagens ball-
binge kommer det en pumptrack og 
skatelementer, tilpasset både sykler, 
skateboard og sparkesykler. I tillegg blir 
det en basketkurv og flere sittegrupper. 

LEIRSUND 
AKTIVITET-

SPARK 
• Samarbeidsprosjekt mellom 
Leirsund Idrettslag og Leirsund 
Velforening. 
• Startet som en ide om å tilby 
barn og unge i alderen ca.  
10-16 år et aktivitetstilbud  
og en møteplass på Leirsund. 
Denne aldersgruppen har 
ikke noe godt tilbud per i dag. 
Mange sitter enten hjemme, 
eller må ut av Leirsund for  
å finne en aktivitet. 
• Kostnadsramme 1,8 millioner 
kroner. 
• Finansieres av Leirsund 
idrettslag (500.000), Leirsund  
Velforening (300.000), Støtte 
fra Sparebankstiftelsen 
DnB (500.000), spillemidler 
Fylkeskommunen (300.000), 
Skedsmo kommune (200.000), 
Lillestrømbanken (16.913). 
• En prosjektgruppe med rep-
resentanter fra idrettslaget og 
velforeningen har arbeidet tett 
med Skedsmo kommune om 
prosjektering, søkt økonomiske 
midler, og valgt utbygger etter 
en anbudsprosess. 
• Byggestart trolig høsten 2019. 
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Det var en svært overrasket Arild 
Omsland (72) som måtte gå fram og  

motta prisen, til stor applaus fra hele skole- 
gården. Og ikke minst koret som sto bak. 
 – Det er klart det betyr noe å få en 
sånn pris, det er jo en hederspris. Så 
det beviser vel at jeg har gjort noe som 
har vært av interesse for andre, sier 
Omsland etter å ha fått summet seg litt. 

BRENNER FOR KULTUREN
Arild har et brennende engasjement for 
kultur, og da spesielt sang. Han mener at 
sang er et viktig verktøy for vår mentale 
helse, og at alle har godt av å synge litt. 
Derfor valgte han allerede i 1988 å ta 
initiativ til å starte opp «Over Enga.» 

 Etter å ha sunget i kor i Oslo, følte 
han at vi trengte noe slikt her også, og 
fikk med seg sju venner på et mannskor 
nettopp her på Leirsund. Gleden og 
engasjementet hans når han forteller 
om koret er smittende, og det er også 
glede som er viktigst for koret. 
 – Du kan komme på øvelse i et elen-
dig humør, men når du skal hjem går 
du plystrende, forteller Arild og smiler. 

ET TREFFPUNKT
For ham er det viktig at «Over Enga» 
er en arena der alle menn på Leirsund 
som vil kan møtes, både som et treff-
punkt, men også for å synge, noe han 
mener gir god mental hygiene. 

 Selv om koret er et rent mannskor,  
er det en kvinne blant mennene, nemlig 
dirigent Nadja Strand, som Arild 
Omsland ikke kan skryte nok av. 
 – Vi skjøt virkelig gullfuglen da vi 
fikk tak i Nadja, sier han begeistret.

OVER ENGA KIDS
Ettersom sang betyr så mye for Arild, 
har han i det siste jobbet med et nytt 
prosjekt som starter opp i september. 
Da starter nemlig «Over Enga Kids», 
et barnekor som skal øve på Asak skole 
torsdag etter skoletid. Arild håper at de 
skal få med mange av bygdas barn for 
at de også skal få fordelene det gir å 
synge i kor.
 – 11. juni skal vi synge på skolen 
klokka ni om morgenen for 70 unger. 
Det blir stas, sier Arild, som aldri går 
lei av å jobbe for kulturen på Leirsund. 

Midt under 17. mai-konserten til Over Enga ble  
koret bedt om å ta en pause for utdelingen av 
årets hederspris. Det var ikke tilfeldig. 

Arild Omsland  
tildelt årets  
hederspris

DA STADION LÅ 
PÅ ASAKMOEN    

Leirsund før i tida
OVER ENGA: Mannskoret 
«Over Enga» er alltid på 
plass 17. mai. 

HER ER JURYENS BEGRUNNELSE: 
Arild Omsland tildeles Leirsund 
velforenings hederspris for i en 

mannsalder å ha stått i kulturens 
tjeneste til glede for hele Leirsund.  

I nær 72 år har han vært  
Leirsundbeboer. Han startet opp 

med blåseinstrument i guttemusik-
ken. I ungdomstiden var han med  
å starte band, som blant annet 

spilte opp til dans på Nedre Enger 
og i andre lokalmiljøer i distriktet. 

Senere var han en av initiativ- 
takerne til det lokale mannskoret 
Over Enga som i år kan feire sine  
31 år. Omsland har med sitt smitt- 
ende humør og innlevelse har vært 
den bærende kraft for koret i alle 
år. Og han gir seg ikke med det: 
Høsten 2019 er han med å starte 
opp barnekoret «Over Enga Kids» 
gjennom skolefritidsordningen  
på Asak skole. Det er med stor 
glede og respekt Arild Omsland 

tildeles Hedersprisen 2019.
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DA STADION LÅ 
PÅ ASAKMOEN    

Leirsund før i tida

Bildet øverst viser den 
gamle idretts- og fot-
ballbanen på Asakmoen. 
Banen på Moen bar preg 
av sine omgivelser på 
sand, og aktivitetene 
foregikk stort sett på 
sommerhalvåret. Når 
snøen lå lenge utover 
våren kunne ivrige fot-
ballgutter sette i gang 
smeltingen raskere ved  
å kaste sand på snøen. 
 Mang en gutt og jente 
har tatt sine idrettsmerke 
sitt her, og i en periode 
etter krigen hadde  
Leirsund et dyktig hånd-
ballag for jenter. Banen 
var i bruk til den nye ble 
anlagt 1950/60 tallet. 
 Den årlige Leirsund- 
dagen ble i flere år også 
arrangert her med lokale 
underholdningskrefter, 
som blant annet Visens 
venner. Mer kjent var nok 
Elisabeth Grannemann,  
den syngende husmor fra 
Lørenskog, som entret 
scenen på Asakmoen 
en gang på slutten av 
1950-tallet. Banen var  
i bruk til den nye ble  
anlagt 1950/60 tallet. 
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FOTBALL: Helge 
Semmerud  
(til venstre) og 
Bredo Nordal,  
fra første  
halvdel av  
1950 tallet.
 

VISENS VENNER: (Bak fra 
venstre) Knut Skråm på fele, 
Fridtjof Hånes på fele, broren 
Knut Hånes på trekkspill, Rudolf 
Lerdahl på gitar, Kåre Wølne- 
berg på gitar. Foran fra venstre: 
Ole Nysted på gitar, Jørgen 
Hauglid på mandolin, og Trygve 
Branderud på gitar.
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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 «cock-
pit». 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 fastmon-
tert. Det er ikke tillat å lage bilen kunstig tung. 
12. Sjåføren skal ha hansker og hjelm under løp og test-
kjøring. Vi anbefaler heldekkende tøy.

Leirsunddagen 2019 nærmer seg, og det er ingen 
grunn til å ligge på latsiden i sommer. Ferien kan du 

nemlig bruke til å forberede deg til alle konkurransene, 
enten det er til olabilløpet, kåring av Leirsunds beste 
hjemmebrygget øl, hundeveddeløpet, tautrekkingen  
eller kakebakingen. Nytt i år er at kakebakekonkurransen 
blir delt i to, en klasse for kaker laget av barna helt uten 
hjelp av voksne, og en åpen klasse. 
 På dagen blir det aktiviteter med hoppeland, hinder- 
løype, salgsboder og mye mer. På kvelden spiller  
Fat Fred and the possumhunters til dans. 
 Vi møtes på Leirsunddagen! 

Ikke glem å holde av lørdag 24/8.  
Da blir det nok en gang moro  
for små og store på stadion. 

Stem på  
Leirsunddagen

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. 

 SNART ER DAGEN HER 
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Leirsund velforening er blant de som 
har klaget oppfyllingen og planer-

ingen av området inn til kommunen. 
 Nå er utbygger bedt om all stans 
i arbeidet, og kan risikere å måtte 
tilbakeføre området slik det var. 

STOPPET ULOVLIG IGANGSETTELSE
– Det ble beklageligvis igangsatt plan-
eringsarbeider som er søknadspliktige. 
Derav ble det for kommunen nødven-
dig å stoppe ulovlig igangsatt arbeid 
inntil søknad foreligger og er behand-
let, opplyser seksjonsleder Ellen Anita 
Holterhagen ved seksjon byggesak 
utvikling Plan- og bygningsavdelingen 
i Skedsmo kommune til Velavisa.
 Tomta eies av HMF Eiendom AS, 
som ønsker å etablere et næringsbygg 
for søsterselskapet Frenstad Transport 

AS. Bygget skal inneholde vaskehall, 
verkstedhall og kontor og møterom for 
foretakets bilder og ansatte. 
 – Det planlagte næringsbygget skal 
betjene et transportfirma. De leier ut 
trekkvogner, og disse skal vedlike-
holdes og vaskes på stedet, opplyser 
Holterhagen.

HAR KLAGET PÅ ARBEIDET
Naturvernforbundet og Leirsund vel-
forening har kommet sendt inn klager 
på utfyllingen av tomta til Skedsmo 
kommune. 
 «Velforeningen ser med bekymring 
på trafikksikkerheten ved etablering 
av et transportfirma på denne delen 
av Branderudveien. Etter velforenin-
gen forståelse er dette området også 
ansett som ravine i gjeldene kom-

muneplan (2015-2026), og at dagens 
bestemmelser for massedeponering 
og byggegrense på minimum 20 meter 
fra ravinekant derfor vil være gjeldende. 
Velforeningen har vært på stedet og målt 
avstanden fra oppfyllingen til vannkant-
en å være ikke mer enn ca to meter», 
heter det i klagen fra velforeningen.  

VENTER PÅ SØKNAD
– Kommunen har ikke mottatt noen 
søknad ennå. Vi vet ikke om den kom-
mer eller om prosjektet er skrinlagt. 
Dersom det mot formodning ikke 
kommer noen søknad må vi selvsagt ta 
stilling til hvorvidt vi skal pålegge op-
prydning og tilbakeføring. Inntil videre 
avventer vi forventet komplett søknad. 
Denne vil vi ta stilling til når den kom-
mer, sier Holterhagen.

Skedsmo kommune har bedt om full stans  
i utfyllingen av tomta ved den gamle mølla. 

SATT I GANG  
UTEN LOV

TRANSPORTFIRMA: På denne tomta 
ønsker Frenstad Transport å bygge 
et næringsbygg med blant annet en 
vaskehall for lastebiler. 

KORT AVSTAND: Avstanden fra 
vannkanten til utfyllingen er på ca 
to meter. I følge gjeldende kom-
muneplan skal avstanden være på 
minimum 20 meter. Bildet ble tatt i 
vinter i forbindelse med velforenin-
gens klage til Skedsmo kommune. 

 SNART ER DAGEN HER 
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DA REKDAL BLE  
LEIRSUNDTRENER

Han har scoret mot Brasil i fotball-VM, vært utenlandsproff  
og tatt seriegull i norsk eliteserie som trener.  

Hva i all verden fikk Kjetil Rekdal til å trene Leirsund herrelag? 
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Bakgrunnen var VGTV-programmet 
«Rekdal rydder opp», der opp- 

draget er å se hva en topptrener kan 
gjøre med et norsk amatørlag på kun  
én trening før en seriekamp. 
 A-lagstrener Runar Sandvik forteller 
at han sto på jobb og måtte bare le da 
han fikk telefonen med forespørselen, 
som kom via noen bekjente som kjen-
ner forholdene på til 5. divisjonslaget 
på Leirsund godt.

UFORLØST POTENSIALE
– De mente Leirsund hadde den riktige 
profilen, med et uforløst potensiale. jeg 
var ikke i tvil om at vi måtte være med på 
dette, og holdt det hemmelig for gutta til 
det var helt bankers, forteller Sandvik. 
 Mandag 27. mai ble plukket ut som 
kampdag med Skårer som motstander 
på Leirsund stadion. Torsdagen før 
kom Kjetil Rekdal med assistenttrener 
Bernt Hulsker, også en kjent profil for 
de fleste fotballinteresserte.
 Og Rekdal-effekten slo ut for fullt. 

HJEMMESEIER
Kampen endte 3-0 til hjemmelaget. På 
vollene rundt sto over 300 og heier på 
de gule og grønne. Til og med tre bluss 
ble tent opp før avspark, for å skape 
den rette toppkampstemningen. 
 – Det var utrolig gøy. Og veldig stort. 

Rekdal er et av Norgeshistoriens største 
fotballnavn. Han var en hyggelig fyr, 
veldig reflektert, varm og åpen type. 
Og ikke minst tydelig i sine instrukser, 
forteller Sandvik.
 Innsatsen i laget var det ingen ting  
å si noe på. 
 – Jeg har aldri sett de stå på sånn  
før jeg, legger han til.
 Hendelsen har også satt sitt preg på 
laget i ettertid. 

15 KOM PÅ DUGNAD
– Dagen etter kampen hadde vi dugnad. 
Vi skulle tømme noen sandsekker 
som ligger ved Leirsund stasjon. at 15 
stykker skulle komme og svette en tirs-
dagskveld hadde jeg aldri trodd. Den 

motivasjonen dette har skapt  
i gruppa kan ikke sammenlignes med 
noe som helst, skryter Sandvik, som 
også vil takke alle som måtte opp for  
å støtte laget. 
 – Å dra i gang noe som samler så 
mange er veldig gøy. Jeg tror de fleste 
var fra Leirsund, og det er flott at 
mange for opp øya for at vi driver med 
noe positivt her nede, sier Sandvik, 
som nå har fått tilbake plassen som 
hovedtrener. 
 Han håper folk nå har fått smak på 
mer a-lagsfotball. På de åtte første 
kampene i år har de høstet 16 poeng. 
Det er meget bra sammenlignet med i 
fjor da det bare ble tolv poeng gjennom 
hele sesongen.  

Gulvstøp til industri og bolig

Vi utfører gulvstøp til industri/næring og boliger.

Per Sandvold: 916 88 701 • Morten Underdalshaugen: 908 98 913
post@fronbetong.no • www.fronbetong.no
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DA REKDAL BLE  
LEIRSUNDTRENER

LEIRSUND + REKDAL = SANT: 
Rekdal trivdes på Leirsund 
stadion. I en av filmene som 
ligger ute på VGTV skryter  
han også av innsatsen  
til a-lagsherrene.

GOD STEMNING: 
Både på trener-
benken og blant 
publikum ble 
stemningen bedre 
etter hvert som 
målene trillet inn 
for Leirsund, da 
Skårer ble slått 
3-0 mandag  
27. mai. 

 
PÅ NETT 

Filmene om da  
«Rekdal rydder opp»  
på Leirsund finner  

du på VG.NO
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IDRETTSLAGET  
INFORMERER Delta 

på ABIK-
karusellen

27. august arrangerer Leirsund IL et av løpene i årets 
ABIK-karusell. Løpet blir ca 5 km langt variert terreng 

med start og mål fra Skihytta. Vi håper å kunne  
mobilisere hele Leirsund til å delta på løpet. Det er fullt  

mulig å melde seg på kun enkeltløp, og påmeldings- 
avgiften for våre medlemmer vil tilfalle Leirsund IL. 

Så bli med og løp for Leirsund IL. Og om du ikke 
kan eller ønsker å løpe så trenger arrangements- 

komiteen frivillige til å stå i kiosken,  
være løypevakter og parkeringsvakter. 

Ta kontakt med idrettslaget på 
post@leirsund-il.no.

TRENGER 
FLERE  
TRENERE 
Ting skjer i Idrettslaget. Fotballse-
songen er i gang og lagene våre har 
deltatt i både seriespill og cup. Det 
er startet opp med fotballtrening 
for 2014-kullet, og a-laget har hatt 
selveste Kjetil Rekdal som vikartren-
er. På årsmøtet 20. mars ble det valgt 
inn ny leder for både juniorgruppa og 
skigruppa, så vel som ny sekretær og 
vara. Det er veldig bra, men vi trenger 
fortsatt hjelp til få fullført de aktivite-
tene vi har på planen. 
 Spesielt gjelder dette livreddere 
for å kunne holde familiesvømmin-
gen i gang fra høsten av, trenere for 
allidretten og trenere for skilek. Det 
hverken kreves eller behøves finslipt 
skiteknikk eller kostbart utstyr for  
å være skitrener. Her holder det lenge 
med interesse og godt humør.  
Kurs for trenere vil bli avholdt. 
Ta kontakt med idrettslaget på  
post@leirsund-il.no

BLI TRENER: Idrett-
slaget trenger trenere 
til mange aktiviteter 
og årsklasser. Meld deg 
som skitrener nå i god tid før 
sesongstart.
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BLI MEDLEM 
AV LEIRSUND 
VELFORENING

Bor du på Leirsund bør du være medlem  
av velet. Da er du med å støtte arrangementer 
og får goder som:
✔ Leirsunddagen
✔ Julegrantenning
✔ Juletrefest
✔ Et åpent velhus med rom for  
     alle på Leirsund
✔ Svært redusert pris på leie av velhuset
✔ Velavisa rett i postkassa

Bli medlem, 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 

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.

Leirsund vel har 
fått ny nettside
Slik ser den ut, den nye nettsiden  
til Leirsund velforening. Her finner du også 
den nye bookingløsningen for Velhuset. 

Det var tid for fornying av velet på internett, og nå  
er de nye sidene oppe og gå. Selv synes vi de har  
blitt skikkelig fine. Her finner du en kort informasjon  
om foreningens arbeid, pdf-er av Velavisa og hvem 
som til enhver tid sitter i vel-styret. 
 På sidene kommer du også raskt til den nye  
bookingsiden for Velhuset. Vi jobber kontinuerlig 
med å gjøre det lettere for leietakere å finne den 
informasjonen de trenger og kontakten med velfore-
ningen så smidig som mulig i forbindelse ved å leie 
hos oss. Gå inn på leirsundvelforening.no og ta en titt,  
og gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du synes. 
Kontaktinfo finner du selvfølgelig på nettsidene. 

ANNONSE

Bruk av parafinbrennere 
og oljefyr fra 2020
Fra 2020 vil det bli forbudt å fyre med fossil olje/parafin, men 
oljetanker, fyrkjeler og brennere må ikke fjernes av den grunn. 

Det finnes i dag to oljeprodukter som kan og vil erstatte fossil olje/parafin:  
1: Bio fyringsolje som produseres i hovedsak på raps, for bruk på oljefyr. 
Dette krever litt forberedelse ved overgang. For dem som har tank i 
bakken vil dette blant annet innebære rens av tanken.  
2: HVO100 som produseres på slakteriavfall og syntetiske oljer, og er den 
oljen vi anbefaler våre kunder. Denne er uten farge, og kan også benyttes 
som drivstoff  på biler. HVO100 vil kunne brukes som erstatning på både 
parafinbrennere og fyringsanlegg. 

Håkensen Maskin AS har hatt HVO tilgjengelig fra september 2018.  
Vi samarbeider også med Tank og Varmeservice AS på det tekniske  
når det gjelder rens og kontroll.  

Ikke kast ut noe som virker!  

HÅKENSEN MASKIN AS 
Trondheimsveien 111 B, 
2020 Skedsmokorset

Telefon 64 83 97 00

Les mer på www.hakensenmaskin.no
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 TAKK FOR INNSATSEN,   RITA OG FINN EIRIK! 
Ekteparet Eilertsen har i en årrekke vært en uvurderlig drivkraft  
for å holde liv i velhuset på Leirsund. Som en takk for innsatsen, 
troppet to representanter fra styret i Leirsund velforening opp  
med blomster hjemme hos ekteparet på Veslefjellet. 
 – Vi har holdt på med dette i 13 år nå, og jeg må innrømme at 
det er litt godt å slippe det. Men vi klarer ikke la være å kikke 
bort dit når vi kjører forbi, innrømmer Rita til samtykkende nikk 
fra Finn Eirik. 
 Han var styreleder og en av pådriverne for å bygge et nytt 
velhus i tilknytning på stadion. For 12 år siden sto huset ferdig. 
Siden har Rita og Finn Eirik holdt driften i gang, med visninger, 
booking og alt som kreves for å holde det store bygget vedlike 
som en viktig inntektskilde for Leirsund velforening. 
 
Tusen takk for all innsats dere har lagt ned på fritiden deres.

Sjekker vannkvaliteten  
i Tretjernet
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har søkt  
kommunene Sørum om Skedsmo om å få hente  
vannprøver fra Tretjernet med helikopter. 

Som et ledd i Miljødirektoratet sitt 
arbeid med å holde oversikt over 
miljøtilstanden i norske innsjøer 
skal det nå tas vannprøver fra 1000 
innsjøer over hele landet. Ett av disse 
er Tretjernet på Leirsund. 

HENTES MED HELIKOPTER
NIVA gjennomfører undersøkelsen på 
vegne av Miljødirektoratet, og ønsker 
å hente ut vannprøven med helikop-
ter og trenger dermed kommunenes 
godkjenning for flyvingen. 
 Prøven vil bli tatt med en van-
nhenter fra helikopter over et sentralt 
område i innsjøen. Dette vil ta om lag 
2-3 minutter i hver sjø. Helikopteret 
vil altså ikke lande fysisk på innsjøen. 
Faren for spredning av sykdommer og 
parasitter skal være minimal ved at 
utstyret tørkes og overskuddsvann  
slås ut over land i egne nedbørfelt.
 For å sikre godt flyvær og effek-
tiv logistikk er det ønskelig med et 
løyve som gjeld for tidsrommet fra 
15. september og fram til 1. desember 
2019. Hensynet til vilt vil bli ivaretatt. 

Flyvingen vil bli gjennomført 
av Helitrans.
 Det er tidligere gjennom-
ført tre store undersøkelser 
av miljøtilstanden av norske 
innsjøer. Den siste var  
i 1995. 

ENDRINGER PÅ 23 ÅR
I 2019 har Miljødirek-
toratet bestemt at de 
1000 statistisk utvalgte 
innsjøene fra 1995-under-
søkingen skal tas på nytt 
til for å oppdatere oversikten over 
miljøtilstanden. Undersøkingen  
skal i størst mulig grad gjøres som 
den i 1995. 
 Den faglige bakgrunnen for under-
søkinga er at det har skjedd store en-
dringer i viktige miljøfaktorer de siste 
23 årene. Sur nedbør har gått kraftig 
tilbake. I takt med redusert sur nedbør 
har og konsentrasjoner av kalsium og 
magnesium gått ned, og en frykter at 
dette enkelte steder kan gi marginal 
vannkvalitet for fisk og annet liv. 

 

Langtidsdata fra overvåking viser 
økende humusinnhold (farge) i vann, 
og dette har blitt et problem for flere 
vassverk. Også dette har blitt knytt til 
reduksjonen i sur nedbør. Klimaet har 
blitt varmere og det har blitt mer hyp-
pige episoder med ekstremvær, som 
for eksempel tørken i Sør-Norge i fjor 
sommer. En vet ikke nok om hvordan 
det står til med vasskvaliteten på 
nasjonal skala i dag.
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Gamle Asak skole 
venneforening 
17. mai hadde vi åpent hus og det var mange som tok en tur 
innom. Vi ønsker oss noe mer inventar. Har du gjemt noe bort 
som ikke blir brukt, er i pen stand og kan være fint å ha på 
gamleskolen? Kjøkkenet ønsker seg et lite kjøkkenbord, gjerne 
med klaffer og det bør være minst 50 år gammelt med  
evt. en stol. Skapene på kjøkkenet er tomme. Har du 
et pent kaffeservise stående?  
Evt. noe annet som kan passe? 
Ta kontakt med noen i styret  
og send gjerne et bilde.
 
Hilsen styre i Gamle Asak skoles 
venneforening: 

Mette S. Konstali       410 34 079
Vegard Røhme           905 10 219
Brit Flidh                    977 37 543
Vidar Larsen               901 46 318
Ebba Asak Sætren      476 08 167
Frank Solli                  941 10 147

FORENINGEN
Stiftet 16.10.2013 

MEDLEMSKONTIGENT: 
200 kroner for enkeltmedlem

300 kroner for familier

BETAL MED VIPPS:  
Gamle Asak skole – 103074   

Bankkonto:  
1503.458.1484 

•
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Sier ha det til 
Asak med et 
farveldikt 

Her er årets avgangsklasse på Asak skole.  
På bildene kan du lese noen av elevenes beste minner fra skolen,  

hva de begynner på til høsten og fremtidsdrømmen.  
Og til slutt et lite dikt fra hele klassen. 

VELAVISA  NR. 2/201814
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Tiden sammen har vært lang,  
men den har vært fylt med læring, latter og sang. 

Nå har vi gått her sammen i 10 år 
Vi husker første skoledag som den var i går. 

Aktive var vi fra første stund.  
Konkurranseinstinkt, men med et smil om munn. 

Fellesskapet fra skolen er det beste med alt.  
Det varmer opp selv om været er kaldt. 

Skogdager med alle fra barnehagen til 10. klasse. 
Dette samspillet har lært oss masse. 

På ungdomstrinnet har vi oppstartsuka og revy 
Det skaper en stemning som gjør denne skolen kry. 

Vi gleder oss til fremtiden, men kommer til å savne Asak masse.  
Takk for gode minner som vi tar med på lasset.
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Har du et fint bilde fra Leirsund du vil dele med 
andre? Send det til kontakt@leirsundvelforening.no  

eller legg det igjen på facebook.com/leirsundvel/

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 
Leder og redaktør Velavisa
Lerkesvingen, tlf.: 918 23 017

Frode Hagen
Nestleder
Duebakken, tlf.: 901 94 894

Beate Kvistedal
Kasserer
Farseggen, tlf.: 992 48 549

Anna Våge
Styremedlem
Branderudveien, tlf.: 901 31 296

Mai Thi Mandt
Styremedlem
Måltrostveien, tlf.: 957 63 695

Øystein Johnsen
Styremedlem
Kjusløkka, tlf.: 926 67 556

Marit Heggeli
Styremedlem
Asaktoppen, tlf.: 936 31 800

KONTAKT OSS PÅ:  
kontakt@leirsundvelforening.no

ANNONSEPRISER
Årsabonnement, plassering  

i Velavisa og på nett
LOGOANNONSE:  

kr 3000 pr. år
KVARTSIDES ANNONSE: 
kr 1500 pr. nr. // kr 5000 pr. år
HALVSIDES ANNONSE: 

kr 2500 pr. nr. // kr 8000 pr. år

Layout: Linda Kirkeby Isenhag
Illustrasjoner: freepik.com

 BYGDA I BILDER 

DEL DITT  
BILDE PÅ  

FACEBOOK- 
SIDEN TIL  
LEIRSUND  

VEL

Utleiepriser på velhuset
Det skal lønne seg å være medlem av velforeningen.  
Her er hva det koster å leie velhuset for medlemmer  
og ikke-medlemmer:

Mandag-torsdag (pr dag):  
kr 4000 for ikke-medlemmer, kr 1750 for medlemmer
Søndag og helligdager:  
kr 6500 for ikke-medlemmer, kr 3500 for medlemmer
Fredager og lørdager:  
kr 9000 for ikke-medlemmer, kr 4000 for medlemmer
Helg (fredag-søndag): 
kr 13000 for ikke-medlemmer, kr 8000 for medlemmer 

Rengjøring er inklusiv. 

Med helg forstås tilgang til lokalet fra fredag etter klokka 10.00 og 
ferdig ryddet innen klokka 18.00 på søndag. Ved dagsleie (f.eks. fredag 
og lørdag) overtas lokalene innen klokka 10.00 og tilbakeleveres  
klokka 03.00 samme dag dersom ikke annet er avtalt med utleier.
Har du lyst til å arrangere noe som kan holdes åpent for hele bygda, 
er velhuset gratis. 


