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Det er en tid for alt, og nå er det tid for nytt blod i Velavisa. Undertegnede har vært  
redaktør og innholdsprodusent i godt og vel fire år nå sammen med grafisk designer Linda. 
Det har til sammen blitt 17 nummer, inkludert det du her holder i hendene, og med årets 
siste nummer forhåpentligvis en gang før desember, blir nok det våres siste. 
 En utskiftning nå tror jeg bare er bra for å fornye Velavisas uttrykk både visuelt og  
innholdsmessig. Så, har du lyst til å formidle smått og stort fra Leirsund er dette en fin 
mulighet. Det beste er selvfølgelig å være flere om jobben. Tilbakemeldingene som kom-
mer inn til velet er at folk setter pris på å få Velavisa i postkassa fire ganger i året. Og det 
er også gøy å være med å formidle det som skjer i den lille bygda vår. Enten det er A-lagets 
prestasjoner, parkeringstrøbbel på stasjonen eller all den frivillige innsatsen som legges ned 
her på Leirsund. 
 Interessert? Ta kontakt med meg da vel, på kontakt@leirsundvelforening.no.

  Hilsen Lars Hallingstorp
LEDER I LEIRSUND VELFORENING

Velavisa søker  
nye skribenter  
og layout-tegner

Leder

Har du lyst til  
å formidle smått  

og stort fra  
Leirsund?

FACEBOOK: /leirsundvelNETTSIDE: leirsundvelforening.no INSTAGRAM: @leirsundvel
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LEIRSUND STASJON  
IKKE HØYT PRIORITERT 
Bane Nor opplyser om at parkeringssituasjonen ved Leirsund stasjon ikke  
blir bedre med det første. Det medfører også en utsettelse av innføringen  
av parkeringsavgift. 

Etter vinterens parker-
ingskaos bekreftet Bane 

Nor til Velavisa nummer 
1 i 2019 at det ville bli in-
nført parkeringsavgift ved 
stasjonen. Ved å sette av et 
større område til pendler-
parkering, skulle de som 
benyttet parkeringen men 
ikke tok toget bli luket vekk. 

UTSETTER P-AVGIFT
Nå sier pressekontakt Kristin 
Paus i Bane Nor Eiendom at 
innføringen vil bli utsatt til 
tidligst våren 2020. Andre 

løsningen er heller ikke på 
trappene for å hindre et nytt 
parkeringskaos i vinter. 
 – Dette har med pri-
oritering å gjøre. I år var det 
arbeider ved andre stasjoner 
som måtte prioriteres først, 
opplyser hun. 
 Noen andre midlertidige 
løsninger kommer heller 
ikke. 
 – Finnes det i det hele tatt 
noen løsninger på sikt?
 – Vi ser på muligheter for 
å bedre parkeringstilbudet – 
både for biler og sykler, men 

har ingen konkrete planer 
på nåværende tidspunkt, 
bekrefter hun. 

PENDLERPARKERING
Avgiftsparkering, eller såkalt 
pendlerparkering, skal kun 
gjelde for de med gyldig 
periodebillett. Da inngås det 
en avtale med Bane Nor via 
en app om rett til å parkere i 
30 eller 7 dager. 

 Samtidig settes det av 
noen plasser til de med en-
keltbillett. Parkeringsplassen 
skal driftes etter planen av et 
parkeringsselskap, og det vil 
komme opp en betalingsau-
tomat på stedet. 
 Prisen for de med 30-dag-
ersbillett var sist Velavisa 
snakket med Bane Nor på 
100 kroner.

INGEN ENDRING: 
Bane Nor har ingen 
planer for å bedre 
parkeringssituasjonen 
ved Leirsund stasjon. 

Vi ser på muligheter for å  
bedre parkeringstilbudet.
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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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Venter  
ennå på  
bygge- 
søknaden
Hvilke konsekvenser den  
ulovlige utfyllingen ved  
den gamle mølla vil få,  
vil ikke Skedsmo kommune  
avgjøre før de har mottatt  
en byggesøknad. 

Tomta ved den gamle mølla ble i  
vår fylt opp og planert av eier HMF 
Eiendom AS. I forrige Velavisa fortalte 
vi at utfyllingen ble satt i gang før 
Skedsmo kommune hadde mottatt  
noen byggesøknad. 

STANS I ARBEIDET
Arbeidet ble da  krevd stanset av  
kommunen, som ennå venter på  
en byggesøknad. 
 – Det er ikke innkommet en søknad 
her ennå. Kommunen ble for en tid 
tilbake orientert om at søker jobber  
med dokumentasjonskrav og vil 
komme tilbake med en komplett 
søknad etter hvert, opplyser Hanne 
Kristin Reitan Hermansen, ved plan- 
og bygningsavdelingen i Skedsmo 
kommune.
	 Leirsund	velforening	er	blant	flere	
som har klaget på oppfyllingen av 

området til kommunen. Velforeningen 
mener etableringen av et transport-
firma	her,	vil	gå	utover	trafikksik-
kerheten. Samtidig som utfyllingen 
strider med kommunens bestemmelser 
for massedeponering fra vannkanten 
til elva Leira, som skal være minimum  
20 meter. Slik velforeningen har målt, 
er den utfyllingen som nå har blitt  
gjort på ca. to meter. 

FØLGES OPP
Skedsmo kommune vil ikke forskuttere 
om det vil være aktuelt å be utbygger 
tilbakeføre området slik det var før 
utfyllingen, dersom det ikke kommer 
inn noen byggesøknad. 
 – Vi vil følge opp dette også dersom 
det viser seg at prosjektet skrinlegges. 
Vi har ingen grunn til å tro at prosjektet 
skrinlegges på nåværende tidspunkt. 
Som saken står nå har vi stoppet alt 

arbeid på tomten inntil byggesøknad 
foreligger og er godkjent. Gjennom den 
forestående behandling vil det bli satt 
krav og vilkår i henhold til gjeldende 
planer, understreker Reitan Hermansen.
 HMF Eiendom AS ønsker å etablere 
et næringsbygg for søsterselskapet 
Fredstad Transport AS. Bygget skal 
inneholde vaskehall, verkstedhall og 
kontor og møterom for foretakets bilder 
og ansatte. 
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JOBBER MED 
Å BESVARE 
KOMMUNENS 
SPØRSMÅL
Skedsmo kommune innrømmer at  
saksbehandlingen av aktivitetsparken  
har gått for treigt. 

Etter	flere	uker	med	saksbehandlingstid	hos	kommunen	kom	
endelig svaret på byggesøknaden den 11. september. I brevet 

beklager kommunens saksbehandler at dette har tatt lengre tid enn 
forventet på grunn av stort press etter ferien. 
 Byggesøknaden ble dessverre ikke godkjent nå i første omgang. 
Kommunen ønsker blant annet en geoteknisk undersøkelse av grun-
nforholdene og en ekstern vurdering av støyforholdene. Leirsund 
idrettslag og Leirsund velforening jobber nå må å skaffe til veie 
dette slik at kommunen får svar på det de etterspør, slik at en god-
kjenning av aktivitetsparken forhåpentligvis kan komme på plass. 
Om det blir byggestart senere i høst eller til våren, kommer derfor an 
på hvor raskt denne prosessen går.  

Tirsdag 27. august var Leirsund IL ar-
rangør for Akershus Bedriftidrettslags 
(ABIK) løpskarusell. ABIK-karusellen 
har denne høsten blitt holdt på åtte 
løpssteder med forskjellige distanser 
og løypeprofiler. Det ble en knallsuk-
sess takket være alle som bidro med 
parkeringsvakt, løypevakt, kafébevert-
ning, bonden som tresket jordet slik at 
bilene kunne parkere, løypegutta som 
striglet løypa og mange flere. Skigruppa 
fikk mye skryt for trasé og omgivelser. 
Løypa var på fem kilometer, og dagens  
bestetid var på 19 minutter og  
11 sekunder. 

 LØPS-  
 KARUSELL 

Byggesøknaden ble dessverre ikke 
godkjent nå i første omgang.
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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.	

Sammen skal vi gjøre Leirsund til en enda 
mer levende bygd.

 
BYGDE- 

FESTEN 2019  
(tidligere Leirsundfesten)

Vi ønsker fraflyttede, nyinnflyttede og gode, gamle  
innbyggere av Leirsund velkommen til Bygdefesten! 

DATO: 2. november // KLOKKA: 19.00 // ANTREKK: Passe pent
SERVERING: Velkomstdram, gryterett, 1 drikkeenhet  

til maten, og kaffe og kaker
TA MED: Drikke til egen bruk utover kvelden
UNDERHOLDNING: Idar Tangen spiller opp!

PÅMELDING OG BETALING VED:
VIPPS: 108441 eller  

kontonr.: 1286.20.24026 (sett på navn)
PRIS: kr 350

MELD DEG PÅ INNEN  
10. OKTOBER

Kroppen blir mykere og
tankene stilner.

SPREK OG GLAD

WORKSHOPS PÅ LEIRSUND
SHENG ZHEN

Skansomme ovelser og meditasjon

INFO & PÅMELDING:

@SprekOgGlad

elisabeth_hanssen@live.no
ELISABETH HANSSEN

tlf. 481 91 792
(sertifisert sheng zhen lærer og coach)

som roer kropp og sinn.
Trenger badevakter
Familiesvømmingen på lørdager er helt avhengig av frivillige 
som badevakter for å kunne holde åpent. Og nå er det et 
stort behov. Målet er å åpne første lørdagen etter høstfer-
ien. Om noen vil bli livreddere ordner svømmegruppa kurs. 
Ta kontakt med Stanly Bosman, du finner ham på Facebook. 

FAMILIESVØMMING
Svømmehallen er åpen lørdager i vinterhalvåret kl. 11-14.
• 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 kl. 20-21

VOKSENSVØMMING
Det er 2 muligheter for voksensvømming på Asak.  
På tirsdager i regi av Skedsmo svømmeklubb kl. 20-21. 
(medlemskap koster 150 kr per medlem per år, selve  
svømmingen er gratis) og tilsvarende på torsdag i regi  
av Leirsund IL, også da kl. 20-21 (må være medlem av  
Leirsund IL, selve svømmingen er gratis). 

HUSK BADEHETTE!
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Info fra idrettslaget
DUGNAD I LYSLØYPA: Årets dug-
nad blir lørdag 2. november klok-
ken 9. Det er behov for kvisting og 
tynning langs lysløypa og resten 
av løypenettet. Skigruppa serverer 
lunsj. Ta gjerne med egnet redskap 
hvis du har. Send gjerne sms til 
900 76 192 hvis du kan stille.

ASFALTERING AV PARKERINGS- 
PLASSEN LEIRSUND STADION: 
Styret i idrettslaget har gjort en 
kostnadsberegning av asfaltering av 
hele parkeringsplassen og kantstein 
rundt midtrabatten. Dette vil koste 
ca. 900 000 kroner. Vi har vært i  
kontakt med Skedsmo kommune  
vedrørende støtte til dette. De er 
klar over problemet, men dette 
gjelder alle kommunale idretts- 
plasser, bortsett fra Skedsmohallen. 
De har notert ønsket.

UTLEIE AV SKIHYTTA: Tanken bak 
utleien er at dette skal være et 
tilbud til medlemmer av idretts- 

laget, og ikke et kommersielt 
utleieobjekt. Dette for at Skihytta 
og området rundt skal kunne  
benyttes av befolkningen på  
Leirsund. Utleien av Skihytta 
utføres på dugnad. Dette inne- 
bærer at leietaker må være  
forberedt på at lokalet ikke er 
helt rengjort, men det forventes 
at det leveres tilbake 100 prosent 
rengjort. Mangler det for eksempel  
Zalo kjøpes dette inn av leietaker 
og kvittering sendes Skigruppa.  
Vi har søndagsåpen kiosk fra 
høstferien og ut vinteren.  
Tirsdager er det strikkekafe  
fra klokka 18.00-21.00.  
Onsdager er det gågruppe  
på formiddagen. 

LYSLØYPA: Vi har i år utført  
noe dreneringsarbeider med 
gravemaskin for at løypa skal  
bli enda bedre. Lyset blir tent  
i uke 39. Står på til klokka 23.00 
alle dager.

SPONSING: Ønsker du profilering 
av ditt firma eller arbeidsplass  
på Leirsund Stadion har vi noen 
ledige plasser. Ta kontakt med 
Terje på 900 76 192.

SKITRENING: Det vil bli arrangert 
skitrening/skileik med oppstart 
ca. november. Vi er avhengige  
av frivillige som kan være med  
å få dette i gang, ta kontakt på: 
post@leirsund-il.no eller  
Jon på SMS til 47711485.

Vi håper å se store og små i 
løypene og i skihytta i vinter!

IDRETTSLAGET  
INFORMERER

 
STRIKKE- 
KAFEEN  
ER ÅPEN

Strikkekafeen på Skihytta er åpen hver 
tirsdag fra klokka 18.00 til 21.00. Strik-
keglade i alle aldre er velkomne. Det 
går også helt fint å komme innom 

uten strikketøy, kun for å delta  
på det sosiale. 
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 EN HELT STRÅLENDE  

 LEIRSUNDDAG 
Leirsunddagen 

2019 ble en helt super 
dag. Takk til alle som 

bidro for å gjøre dagen 
helt fantastisk, og takk 
til alle som kom. Her er 
noen glimt av alt det 

som skjedde. 

Marshmallows-
spisekonkurranse. 
Steinar Enerud 
(nærmest) har 
måttet kaste inn 
håndkleet. Øystein 
Johnsen stakk 
til slutt av med 
seieren. Beate 
Kvistedal måtte  
til slutt gi seg. 

Ølbryggerjuryen i dyp konsentrasjon for  
å kåre Leirsunds beste hjemmebryggeri. 

Dagens mest  
elleville var  
fakiren The 
Maniac, som 
trollbandt både 
store og små  
med sine triks. 

Olabilen Smokey i full 
fart ned Branderudveien. 
Dessverre holdt det ikke til 
bestetid denne gangen. 
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Leirsund før i tida

Noen av de eldste fotoene vi har fra Leirsund er av jernbanen og etter at Hovedbanen sto ferdig i 1854.  
Bildet viser Leirsund stasjon, og huset til høyre viser den første stasjonsbygningen. Foruten betjening av 
gods og passasjerer fungerte den en tid som postkontor for Leirsund og Skedsmokorset. Sistnevnte fikk først 
eget postkontor i 1949. Til venstre i bildet er de gamle bygningene i Sundstua, hvor stedet sundmann bodde 
og virket og besørget de veifarende over elven ved hjelp av flåte før broen kom 1863. I Sundstua kunne de  
veifarende ta inn til hvil og påfyll av mat og drikke.

 TAKK TIL VIDAR LARSEN, SKEDSMO HISTORIELAG

 EN HELT STRÅLENDE  

 LEIRSUNDDAG 
ET AV DE ELDSTE  
FOTOGRAFIENE  
AV LEIRSUND

VELAVISA  NR. 3/2019 9
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Anna er født i 1982 i Oslo og bor nå  
på Kjusløkka sammen med mannen  

Alexander og barna Aurora og Gabriel 
i andre og femte klasse. Til daglig jobber 
hun som gründer i IT-bransjen.  
Debutromanen «Kvelertak» har fått 
god mottakelse, og her presenterer  
vi med tillatelse, bokanmeldelsen  
i bok365 fra 3. juni i år:

NOK EN SVART NATT BLIR GRÅ  
NÅR DET GRYR
Debutant Anna Skjervum vil oss mye og 
får til en hel del. «Riktig litteratur skal 
hittas på», sier den Nordisk Råds pris-
nominerte Sami Said til Aftonbladet i en 
av	disse	overskriftene	som	flimrer	forbi	
mens vi alle ser etter noe annet, noe mer, 
og prokrastinerer lesing av litteratur. 
Ida Hegazi Høyer snakket om det på 
Verdibørsen i radio samme dag, om 
dette rommet mellom forfatter og leser, 
rommet som kan kalles romanen.
 Anna Skjervum har valgt å skrive  
seg tett opp mot verdenslitteraturen i de-
buten «Kvelertak». På det ytre plan kan 
man	finne	overgrepet,	angsten,	selvs-
kadingen, asymmetriske forhold til eldre 
menn, rotløsheten, planløsheten og både 
generelle og spesielle forvirringer ved å 

være ung i en verden av andre mønstre 
– altså alt det samtidslitteraturen alltid 
har hatt og handlet om. Skjervum vil 
oss noe mer enn dette og jo lenger man 
kommer ut i teksten, jo tydeligere står 
dette rommet som heter romanen fram.

TETT PÅ CAMUS
Debutanten legger seg tett på Dante 
og tett på en av verdens best kjente ro-
manåpninger (Den fremmede av Albert 
Camus) når hun åpner med «Molly 
våkner og husker ingenting. Hun var 
ute i går. Eller var det dagen før det.»
	 Camusʹ	åpning	er:	«I	dag	døde	mor.	
Eller kanskje var det i går, det er jeg 
ikke riktig sikker på.»
 Så må vi ile til med forsvaret av Molly. 
Hun våkner opp etter en svart natt til 
lørdag. Noe er galt, i ulage. Hun har vært 
på utestedet Limbo, men har ingen min-
ner av siste del av kvelden. Kun skram-
mer og blåmerker gir vage antydninger, 
så hun bruker en del av energien sin på å 
utrede den saken, samtidig som hun lar 
det skure og gå i relasjoner til et par for-
skjellige menn, en av dem er foreleseren 
sin som hun kan diskutere Camus med. 
Han er ikke det eneste som ikke får  
hjertets oppmerksomhet. Molly har  

også et distansert forhold til den 
brustne familien sin og i mange hen-
seende er hun skapt i formen til fortel-
leren i Den fremmede.
 På ett tidspunkt, etter en samtale om 
Camus og noe vin, begynner hun å slippe 
lyset til: «…Molly ser på sine med søstre, 
tenker at de bør tillate seg å føle, de 
trenger å føle og til og med vise nettopp 
det, at de føler, for å forsterke følelsen 
slik at den lettere lar seg håndtere, selv 
om det krever mot å være til bry».

FEDRE OG DARLINGS
Molly doserer for leseren, om lykke og 
mestring og mange andre ting hun ønsker 
seg, og det fremstår mer som hennes 
overlevelesteknikk enn som en veslevok-
sen forfatter uten redigeringsbehov. Anna 
Skjervums Kvelertak har sine svakheter, 
den kunne blant annet våget en større 
tydelighet og et bedre driv, uten å miste 
kvalitet, men for Anna Skjervum er dette 
et habilt sted å starte en forfatterkarriere. 
For å komme videre, må man ikke bare 
begå fadermord, drepe darlings, skrive ut 
sine forbilder, men også vite at man har 
gjort det. Denne forfatteren vil oppleve 
en større kunstnerisk frihet i neste bok og 
muligens skrive noe ganske annet.

BYGDAS  
BOK- 

DEBUTANT
Anna Skjervum fra Leirsund debuterte 
tidligere i år med boka «Kvelertak».  

Her kan du lese anmeldelsen hun fikk 
av forfatter og tidligere bokanmelder  

i Dagbladet og Aftenposten,  
Vidar Kvalshaug. 
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OVER ENGAS  
HØSTKONSERT  
MED NYE TONER
Leirsunds eget mannskor inviterer til  
stemningsfull høstkonsert i Skedsmo kirke  
søndag 10. nov. klokka 17.00.
 
Våre	20	korister,	fordelt	på	fire	stemmer	og	med	dirigent	Nadja	Strand,	
gjør seg klare til å imponere. Årets konsert holdes nemlig sammen med 
Ensemble Giorgi. Det vil bli sang på norsk, tysk og georgisk. Vakre 
«Ave Maria» er en av sangene som vil gjøre inntrykk. 
 – Jeg vil nesten gå så langt som til å si at dette er «drops for øret», 
sier korist og andretenor Espen Fosshaug. Ensemble Giorgi som består 
av Petter Simonsen fra Høland, Svend Waage (Tbilsi) og Beka Sebi-
skveradze (Tblisi). Deres helt spesielle, kraftfulle folkemusikk er verdt 
å få med seg, for dette får du ikke høre så mange andre steder.

VENNEKOR: Ensemble Giorgi lover kraftfull folke-
musikk på høstkonserten.

BARNEKOR: Hver torsdag er det kor- 
øvelse på Asak skole for  
Over Enga Kids.

SANGGLEDE: Med dirigent Nadja Strand i front, er 
herrene i Over Enga klare for årets høstkonsert. 

OVER ENGA 
KIDS ER  
I GANG

Nå er også Over Enga Kids i gang. Hele 25 glade  
barn fra 1. til 4. trinn øver hver torsdag i SFO-tiden  
på Asak skole. Nadja Strand holder godt musikalsk  

grep om de samstemte barna. 
 – De lærer fort og synger fint allerede. Barna er  

engasjerte, søte og sangglade, forteller Nadja.  
Over Enga Kids er nå i oppstarten et gratistilbud  

til barn på Asak, sponset av Over Enga.  
Barnas første konsert vil bli  

annonsert her i Velavisa. 

FOTO: BJØRN KÅRE SUNDBY
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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 3000 for ikke-medlemmer, kr 1500 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. 

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
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