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Siste nytt 2011 

 

Endelig kommer det informasjon fra styret om 
forholdene omkring forurensningen av drikkevannet 
vårt. Les styrets informasjon i forkant av møte på 
Zoar den 15. des kl. 19.00 på siste 
nytt under Vannverket på venstremenyen.  
I tillegg kan dere lese  om Asplan Analyse's ( F. 
Ording) befaring av skadene. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vi har tidligere skrevet om at 
trafikksikkerhetsarbeidet på Drangsholt og Grødum 
har tatt en ny vending - til det bedre.  
Fullt så radikalt som illustrasjonsbilde viser blir det 
nok ikke, men Velforeningens leder - Tor Punsvik, kan 
være fornøyd med at kommune og veivesen vil 
utrede : 
 

Endringer i fartssoner 

Innføring av fartsdumper 

Bredere veiskulder. 
 
Les mer om befaringen Punsvik hadde med kommune og stat den 30.nov under "referater" i 
vestremenyen på denne siden.  

___________________________________________________________________________ 

 

Igjen hadde Marianne og Tomas åpnet låven til nissefest 
for de store og små. Rundt 30 barn og 20 voksne var 
samlet på låven lørdag og spiste grøt ,mens de ventet 
på nissen. Og de kom ( de var 2 i år). Litt sinne og 
stressa som vanlig, men han kom med pakkene, spiste 
litt grøt og dro videre til neste låvefest..   
 
Se flere bilder fra låvefesten i vårt album 
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___________________________________________________________________________ 

 

Det blir nissefest på Låven hos Marianne og 
Tomas lørdag 3. des. Fra kl. 17.00 til ca. 18.30.  
Det blir servert grøt og saft og litt nissemusikk og er vi 
heldige kommer nissen også. Ta med kaffe, stol og 
varmt tøy. Jan på Joker sponser grøt også i år. (En 
skikkelig nisse )En stor takk til han.  
Bygdas småbarnsfamilier må her kjenne sin 
besøkelsestid og husk å dra med naboen!!!! 
 
Det går rykter om at flere nisser er i anmars 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Arvid Omdal har vært på KS møte ( Kommunenes 
Sentralforbund) om utbyggingen av bredbånd og mobilnett på 
Agder . Han kan fortelle stat og fylke i løpet av de nærmeste 3 
årene  vil nå satse store beløp for å få opp master i hele Agder.  
Konferansedeltageren med  bl.a fylkeordførere, nesten alle 
ørdførerne m/vara var svært overrasket over tilstandene her på Drangsholt og Arvid ble 
lovet at her skulle de starte utbyggingen her på Drangsholt så tidlig som mulig og at både 
mobil nett og bredbånd nett skulle være tilgjengelig for alle innen 1 – 2 år. 
Arvid forteller at han har fått gode kontakter og har stor tro på at  her vil det skje noe raskt.   
Dette er gode nyheter for oss alle og viser nok en gang at det nytter å stå på.  
En stor takk til Arvid for en flott innsats. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Det er ikke bare Arvid Omdal som har vært på farten. 
Tor Punsvik har greid å komme i posisjon til 
Ingeiørvesenet i Kristiansand og blitt lovet en befaring 
her på Dangsholt den 30.november. Befaringen kom i 
stand etter at Tor hadde sendt brev til 
ingeinørvesenet hvor han etterlyste konkrete tiltak 
for å bedre trafikksikkerheten i bygda.  
I brevet tar han opp :  

Gangvei ved Bjørn Wiiks hus vis a vis Skilleveien 

Redisert farstgrense  fra Drangsholtveien og 
østover og på Foss 

Bedre rafikksikerhet for sklebarna ved 
bussholdeplasen nedenfor Grødum 

Bedring av trafikksikerheten ved Presthola. 
 
Det er verdt å merke seg at Birkenes kommune har i sin trafikksikkerhetsplan tatt med gang 
og sykkelsti helt ned til Fylkegrensen  
les mer om dette her 
: http://www.birkenes.kommune.no/PageFiles/8397/trafikksikkerhetsplanen%202010.pdf 

___________________________________________________________________________ 

Hvorfor har de bedre dekning på hytta langt inne på 
fjellet i Setesdalen enn på Drangsholt?  
 
Ingrid W. Jæver fra AP har plukket opp hansken fra 
folkemøtet og gjort noen henvendelser til adm i 
Kirstiansand kommune og prosjektledelsen i DDA ( Det 
Digitale Agder) om bredbånd - og mobil dekning 
Drangsholt. De foreløpige tilbakemeldingene fra administrasjonen kan tyde på at det ikke er 
så stor kunnskap i kommunen om de faktiske forholdene og at prosjektledelsen "toer" sine 
hender og skylder på Telenor.  
Hans Malterud i vårt styre sier at svarene Ingrid har mottatt i sakens anledning vitner om 
ansvarsfraskrivelse både fra kommunen g DDA.  
Han vil følge opp saken og fore Ingrid med informsjon til saken blir tatt opp som en 
interpelasjon i bystyret . Nettsiden vil komme tilbake til utviklingen av saken. Inntil videre må 
vi leve med de løsningen vi har:  

 

 

http://www.birkenes.kommune.no/PageFiles/8397/trafikksikkerhetsplanen%202010.pdf
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Noen står på et bein i vinduet andre må gå i et spesielt hjørne av stua når de skal snakke i 

mobiltelefonen. Mens jeg satt å skrev på dette mistet jeg forbindelsen to ganger.  

___________________________________________________________________________ 

 

Familien Fossdal er en av to familer som står klar til 
innflytting i sine nye hjem. Huset er et av til nå to 
boliger som nå ligger i den solrike lia på østsiden av 
Topdalselva.  
 
Ansvarlig utbygger på Grødum - Lasse Grødum forteller 
at alle 12 tomtene er nå solgt og at det er sendt ny 
søknad på ytterliger 7 tomter.  
Byggefeltet er ligger på østsiden av Topdalselva og har 
godt med sol og utsikt over elva og over til Foss. Den nye veien, som alt har fått asfalt og 
veibelysning skal hete Lintjønnveien. Ved siden av at det er bygget en liten lekplass midt i 
byggefeltet er det planer om om lage en badeplass i Lintjønn som ligger et steinkast bak 
byggefeltet.  
Innbyggertallet i den lille bygda vår vil øker med 10 - 20 % når alt står ferdig og det vil øke 
behovet for en bedre infrastruktur med internett - og mobildekning og skikkelig gang- og 
sykkelsti.  
Les mer om byggefeltet og se kart og bilder på Facebook : 

http://www.facebook.com/pages/Gr%C3%B8dum-Boligfelt/249051031809106 

___________________________________________________________________________ 

 

Det var god , nesten hallelujastemning ville noen si, 
på Zoar da 50- 60 av bygdas folk møtte politkene fra 
Tveit. Les om møtet under fanen velforeninga / 
referater til venstre. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gr%C3%B8dum-Boligfelt/249051031809106
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Møt politikerne fra Tveit i stort folkemøte på Zoar 25. 
oktober 
18.00 - 21.00  
 
Velforeninga har invitert våre nyvalgte politikere fra 
Tveit til å møte befolkningen på Dangsholt. Ingrid 
Wisløf Jæger, Mette Fimreite Roth, Arvid Omdal og 
Theis Salvesen kommer for å snakke om bl.a : 
 
*   Bredbånd og mobildekning 
*   Trafikksikring 
*   Bedre tilbud til de eldste i bygda.  
 
Møt opp å bli med å påvirk utvilinga i bygda de neste 4 årene.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nå kan alle følge med på vannkvaliteten fra Drangsholt 
vannverk. Etter hvert som vannet blir analysert av 
Eurofins Norsk Analyse A/S vil resultatet bli lagt ut på 
nett under fanen Vannverket - Vannkvalitet. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

STORT FOLKEMØTE MED DE FOLKEVALGTE.  
 
Velforeninga har vært i kontakt med de nyvalgte 
politikerne i Birkenes og Kristiansand og invitert de 
til et møte med bygda den 25. oktober. Til nå ser 
det ut til at alle de inviterte har gitt positiv 
tilbakemelding. Temaer som vil bli tatt opp bør har 
stor interesse for de fleste:  
bl.a.bredbånd/internett, trafikksikring og 
mobildekning , og det skal  ikke forundre noen om 
ikke vannverlkets fremtid igjen ble tema.   

Mer info om møtet og tidspunkt blir lagt ut så snart det forligger.  
Følg med !!! 
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___________________________________________________________________________ 

Mange i bygda har reagert på vannkvaliteten fra 
vannveket de sist ukene så web.redaksjonen dro 
opp til Stemtjønn for å sjekk forholdene.  
Det var helt tydelig at kobinasjonen av mye nedbør 
og tung skogsdrift nære vannkilden hatt gitt ett 
svært dårlig utfall. Sporene etter tunge 
skogsmaskiner var påfallende og hadde påført 
store skader på skogsbunn i umidelbar nærhet til 
vannkilden / Stemtjønn og bekken ned 
mot dammen.Det voldsomme regnværet vi har 
hatt i august og har på flere steder omdannet 
skogsbunnen og veien på til dyp gjørme. Denne 
dagen hadde det ikke regnet og været var på sitt 
beste. Likevel rant det fortsatt gjørme og humus ut i Stemtjønn og bekken.  
Våre folk har lagt ut filterduk flere steder, men disse så ut til å være tettet igjen av søle. 
Leder av styret , Anne Katrine Solbakken , sier at de jobber aktivt med å finne en løsning 
sammen med skogeierlaget, men til nå har tiltakene ikke vært tilstrkkelige. 
Se førøver " SISTE NYTT" under Vannverket.   
 
Det kan synes som om foruresningen er verst for de nært vannverket, mens de abonentene 
mot enden av lednngsnetet har bedre vannkvalitet. Det er en mager trøst , men dog 
en trøst.  
Styreleder opplyser at det vil bli befaring av området sammen med advokat de nærmeste 
dagene. Vi håper styret finner en god løsning på den akutte krisen som har oppstått og at de 
tiltak som iverksettes kan forbygge ny forurensning når våresmeltinga setter inn.   
Dersom andre kunne tenke seg en liten befaring av området anbefales støvler.  
Se bilder fra Stemtjønn og bekken i Fotoalbummet under fanen " forurensningen". 

___________________________________________________________________________ 

Værgudene var ikke på vår side denne gangen. Det 
begynte å " bøtte ned "en time før avgang og holdt 
det gående til vi var tilbake.  
12 store og små hadde møtt opp ved bommen på 
veien opp til Drangsholtvannet i et øs pøs regnvær. 
Inn i skogen bar det med 15 liter laupskaus og ditto 
kaffe. Ordspåket om at " det ikke finnes dårlig vær - 
bare dårlige klær " overlevde så vidt. 
 Særdeles god lapskaus og varm kaffe i en romslig og tørr gapahuk berget dagen som store 
og små. Da vi var tilbake ved bommen sprakk skylaget og sola kunne skimtes langt der oppe.  

 

 



7 
 

Vi var likevel enige om at det hadde vært en fin tur.  
Flere bilder fra turen er lagt ut i fotoalbumet. 
 
Velforeninga håper flest mulig - nyforelska eller ikke - ( se neste) vil benytte seg av 
Falkodden utover høsten. Det er håp om at det blir gjort noen forbedringer allerede i høst. 

___________________________________________________________________________ 

 

Med på turen var Janna og Vidar som 14.april 2010 
forlovet seg nettopp på Falkodden. Vi kan bare 
anbefale på det varmeste andre nyforelska å 
benytte Falkodden til  lignende handlinger - når 
kommer første vielsen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

NYTT FRA VANNVERKET: se under fanen " 
Vannverket" på venstre meny. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Søndag 21. august skal vi arrangere vandretur. 
Vi møtes med bommen innerst i veien mot Kilåsen kl. 
12.00 og går til Drangsholtvann og gapahuken 
Falkodden hvor det serveres kaffe, saft og lapskaus. 
Gode muligheter for bading og de som vil fiske (flott 
ørret) og er over 16 år må løse fiskekort på eks. Joker. 
Det blir delt ut kart ved turens start og arrangert 
natursti ved Falkodden. Velkommen!! 

___________________________________________________________________________ 
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SUTERFISKE 
 
Så er de første rusene trukket og det ser ut til at det 
er mengder av denne i fisken i Kilen. Velforeningen 
ønsker at flere deltar i fisket. Som bildet illustrerer er 
det nok av denne fisken, men er den spiselig? Har 
noen prøvd den i panna ??   
Se forøvrig egen informasjon i venstremenyen. 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nytt fra velforeninga:  
 
Styret i velforeninga har sendt ut ny informasjon til 
alle i bygda :  
 

   St.Hansferiring i Presthola: Styret vil selv stå 
for bålbrenning og mat til bålet. Grillene  vil bli tent 
ca. kl. 18.00 
 

   Høsttur til Vannverket og Falkodden:  
         Søndag 21. august blir det fellestur inn til 
vannverket og vider til Falkodden hvor styret står for 
en god, men enkel servering.  
 

 Ellers :  
-   Trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter 
-   Ny akedag til vinteren 
-   opparbeidelse av ei skiløype  
-   Nissefest i desember 
-   Ny samlngsplass i tillegg til Presthola - noen gode forslag ? 
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Styret ønsker alle en god sommer.  

__________________________________________________________________________ 

Vel blåst! 
 
Årest dugnad i Presthola ble avviklet på tradisjonellt 
vis: noen bygdas ildsjeler møtte opp med rive og 
gressklipper og gjorde bygdas felles samlingsplass 
om sommeren klar til bruk.  
De yngsste deltok ivrig i løvraking, men de 
mellomstore tok årets første bad. - brrrr.... 
 

Nå er det rydda og klart til sommeren.  
 
OBS: Styret har bestemt at i år vil de selv stå for bålmaterialene til St.Hans. Erindringer fra 
mange års kjempebål har satt sine spor ser det ut til. 

___________________________________________________________________________ 

 

INNKALLING TIL DUGNAD I PRESTEHOLA  
 
Onsdag  25 . mai blir det dugnad i Prestehola. Vi 
trenger å rydde opp etter vinteren og klargjøre for 
badesesongen og årets St.Hansfeiring. Møt opp fra 
kl. 18.00 og ta med rive , spade ol. Litt kaffe m/ noe 
å bite i er heller ikke av veien. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ambisiøs arbeidplan fra det nye styret.  
 
Det nye styret har lagt opp til en travel sommer og 
høst for både styret selv og de øvrige 
sambygdingene. her er noe fra det nye styrets møte: 
 

Påvirke politikerne til å øke antall sykehjems - og 
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seniorbiliger i Tveit. 

Gjennoppta trafikksikkerhetsarbeidet .  

Vårdugnad i Prestehola 

St.Hansfeiring i Prestehola 

Felletur med guide i området Stemtjønn/ Bjorvann og servering på Falkodden 

Suterfiske. Styret ønsker å utrydde suterfisken . Sjekk 
linken http://no.wikipedia.org/wiki/suter 
 
Se for øvrig hele referatet under fanen " referater".  

___________________________________________________________________________ 

DET BLIR SKI- OG AKEDAG LØRDAG 19. MARS 
 
I styret i velforeningen har vi i årevis hatt planer om å legge opp til en ski- og akedag som kan 
få små og store ut av sofaen, men lunefulle sørlandsvintre har gjort det vanskelig å finne et 
dag med sol og passende 

snømengder. Skal vi tro værmeldingen, så vil kaldvær og snø på fredag etterfulgt av sol og 
stigende temperatur på lørdag kunne gi oss en flott ramme 
 
for et enkelt arrangement der styret sørger for gratis: 

-        pølser m/vanlig tilbehør til alle 

-        brus til ungene. 

JOKER Tveit sponser dette, og ”pølseboden” vil bli plassert i bunnen av akebakken hos 
Tomas – i praksis i nærheten av huset til Tove og Rickard. Vi tar sikte på å ha varme pølser 
fra ca kl. 11.00 til ca kl. 15.00. Området rundt akebakken gir visse muligheter for bruk av 
skiene for de som ønsker bakkete terreng, men ellers regner vi med at skare og litt nysnø vil 
gi mulighet for de som ønsker å ta noen runder med ski på myra eller evt. videre ut i 
terrenget. Styret har dessverre ingen mulighet for å tilbypreparerte løyper på lørdag, men 
det vil vi kanskje kunne få til senere årdersom responsen fra dere som bor i bygda tilsier at 
dette bør være et årlig arrangement. 
Vi håper at været blir som meteorologene lover og at mange benytter denne anledningen til 
å komme ut, nyte sola og kanskje få en prat med naboer. 

Velkommen! 

  

Hilsen 

Styret 

http://no.wikipedia.org/wiki/suter
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___________________________________________________________________________ 

Fra i dag overtar Thor Gunnar Elle redaktøransvaret for velforeningas hjemmeside.  Jeg 
takker for all oppmerksomhet og for den fantastiske oppslutningen som dere har vist i de 
nesten to årene som har gått siden oppstarten.   
Lykke til. 
Åse 21/3-2011 

___________________________________________________________________________ 

Den utvandra hjemmesideredaktøren har tatt pause ei god stund i vinter, men som jeg 
skreiv tidligere er det ikke så enkelt å "kjenne bygda på pulsen" når stedet Utsikten på 
Grødumsmonen er fortid for vår del. Mesteparten av den harde vinteren er over og opplevd 
som ganske mye enklere å forholde seg til ved Otras elvebredd. Når sant skal sies er det 
veldig greit å la bil være bil og la apostlenes hester føre oss til jobben. Noen kaller det 
pensjonisttilværelse, og da kan jeg tilføye at det er godt å se at det er mange ender i elva 
som vi kan mate når den tid kommer. 

En ting har by og bygd hatt felles i vinter, og det er langvarig glatt føre. Vi er begge 
innehavere av brodder, men de har ikke alltid vært der de skulle være. Til tross for det er 
arm- og beinbrudd unngått, men det har vært noen tilfeller der en er like forskrekka som de 
som ser på for at en kommer ned på beina igjen. Nå går det heldigvis mot vår, og i dag kunne 
vi registrere at lyset er på vei tilbake på vår morgenvandring til jobb. 

Snøforholdene burde love godt for den tilstundende vinterferien. Velforeninga ønsker god 
ferie både for de som skal på fjellet og til de som skal tilbringe den i lavere strøk. 

Åse 21/2-2011 


