Siste nytt 2014
Vi har fått noen bilder oversendt fra Tomas
Gabrielsen som viser utfordringene som møtte de
som arbeidet med å reparere skadene på
hovedledningen etter de siste to bruddene.
Bildene finner du sist i Vannverkets fotoalbum.

15.12.2014

___________________________________________________________________________

Også i år ble det arrangert Nissefest på låven til
Marianne og Tomas. Og jaggu kom ikke nissen i år
også. Han har fortalt meg at han i år var svært
fornøyd med serveringen og at han i år fikk gave var
utrolig morro. Han har bodd her i mer enn 150 år og
hatt besøk på låven sin i mer enn 20 år uten å få noen
gave. Det hyggeligste var likevel barna som i år var
veldig nysjerrig og spurte og grov om alt mulig. jeg
fikk til og med frukt og Klem !!

Flere bilder fra Nissefesten ligger i bildealbumet .
Dette blir trolig min sist innlegg som redaktør av Nettsiden - med verdens lengste
adresse. Og dersom det noen som lurer på identiteten til nissen , hjelper det ikke å spøre
meg, spør Øyvind!!
Takk for meg,
Thor Gunnar

___________________________________________________________________________
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Thor Gunnar Elle har nå fått avløsning fra oppgaven som
redaktør for velforeningens nettside.
Ny redaktør er Øyvind Brennsæter. Han bor på
Mjølemoen og har følgende kontaktinformasjon:
Telefon: 37276780 / 99105237
E-post: oyvind@brennseter.com
13.12.2014
___________________________________________________________________________

«Plukk ditt eget juletre» på Foss søndag 7. desember
Liv Hangeland på Foss har et juletrefelt (innførste vei til
venstre etter den lange sletta og huset til Svein & Aud
Pedersen), og folk inviteres til å plukke sitt eget tre i
hennes felt fra kl. 14.00 søndag 7. desember. Kr. 250 pr.
tre. Ta med kontanter, sag/øks. Velforeninga stiller med
varm mat og drikke.
Vel Møtt!

___________________________________________________________________________
Tradisjonen tro blir det også i år holdt fest for
NISSEN på låven til Marianne og Thomas.
Møt opp Lørdag den 6. des kl. 16.00 og møt naboen
og andre bygdinger til en prat over nykokt grøt.
Er dere heldige ( eller uheldig ) kommer Nissen
inn for å få sin del av grøten. Men pass opp: han
er lett å irritere.
Husk å ha godt med tøy.
___________________________________________________________________________

Med det dårlige været

som var meldt til søndag fant ut at det beste var å

utsette turen til neste søndag.(14.sept)
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Oppmøte kl. 13.00 og grilling på Falkodden kl. 15.00
___________________________________________________________________________
Søndag 7.sept kl. 13.00 er det avmarsj for årets
høsttur med velforeninga.
Opp møte ved parkeringsplassen på Lilleboen. Turen
går over Bueheia , opptil Kildalsheia ( fin utsikt) , ned
til Kildaltjønna og videre til Falkodden hvor kaffe/saft
og grill venter. ( ca kl. 15.00)
Terrenget kan være litt ulent noen steder slik at det vil være lurt å ha noen gode stødige
sko.
sjekk løypa på kartet : http://turloper.files.wordpress.com/2014-0715_lc368pekart_drangsholt300dpi.pdf
___________________________________________________________________________
Tradisjonen tro ble det også i år feiring av "sol snu" i Pesthola for bygdefolket og noen
besøkende.
Været var med oss i år og bålet var perfekt . 40 - 50
store pg små storkoste seg med grillmat m/
hjemmelaget øl, natursti og hyggelige naboer. En flott
start på sommeren. Bilder fra feiringa ligger under
fanen " FOTOALBUM - St.Hans. " de fleste foto er tatt
av Dagfinn Brørs.
Er det andre som har bilder fra St.Hans eller andre
turer / hendelser i bygda kan de sendes til ut. via
myrkrogen@mail.com
Ha en fin sommer!!
___________________________________________________________________________

Turgruppa i Tveit IL har gjort en kjempejobb med å
rydde gjengrodde stier og merke et imponerende
løypenett i år egen nærmiljø. Informasjon om disse
ligger tilgjengelig på egen nettside og på facebook.
Dersom noen ønsker å bli invitert til å bli med på
turer sammen med vår egen na(tur)ansvarlig : Leif
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Tore Strandbakken: send mobilnr ditt til Leif Tore (90042915) så vil du få en hyggelig
invitasjon.
Velforeninga har i tillegg tenkt å gjennomføre noen felles turer:
22.06 : Sannesvannet . Oppmøte på Foss kl. 13.00.
29.juni : Med kano fra Flakkvannet til Drangsholt. Start kl. 13.00. Her må vi ha påmelding av
hensyn til antall kanoer ol. Meld på til Leif Tore.
7. september: Tur over Bueheia / Kildalsheia ( flott utsikt)
med mulighet til videre inn til Falkodden ( vi lover kaffi og grilling. )

___________________________________________________________________________

I den siste tiden har det vært stor aktivitet i skogene
omkring Drangsholt. Turgruppa i Tveit IL har i samarbeid
med velforeninga rustet opp gamle turstier og merket
de godt.
Det er nå mulig å finne fram til Falkodden,
Sannesvannet, Sjøhei og Kildalsheia uten å være
lokalkjent.
Det ryktes om stor trafikk inn til Falkodden . Dette
inspirerer til nye prosjekter som om stor bl.a. å få opp en gapahuk ikke ved Pirketjønn.
For noen dager siden kom det en fin liten info. folder fra Tveit IL : "Til Topps i Tveit".
Velforeninga oppfordrer alle i bygda til å benytte seg av dette tilbudet og nyte våren og
sommeren i nærområdet
___________________________________________________________________________

Sist søndag var jeg på en tur over Bueheia , opp til
Kildalsheia og ned til Kiletjønn og ble overrasket over
hvor godt merket turløypene var . Der som vil kan en
bevege seg trygt rundt omkring i skogene rundt
Drangholdt uten å være redd for å gå seg vill. God
tur!!!
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___________________________________________________________________________
Aldri har programmet for årsmøte i velforeninga vært bedre , og aldri har det vært så få som
møtte. Men , som den avtroppende leder sa ( T. Punsvik) " det var et godt møte " her er
referatet for dere som ikke var der :

DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING
Ved leder Katja Winsjansen og sekretær Tor Punsvik
kw@avigo.no & torpunsvik@gmail.com

REFERAT FOR VELFORENINGENS ÅRSMØTE 13. MARS 2014
Invitasjon til årsmøtet var lagt ut i alle bygdas postkasser ca. 4 uker før årsmøtet, som ble
holdt i Zoar bedehus mellom kl. 18.00 og 20.00. 12 personer deltok på årsmøtet.
Avtroppende leder Tor Punsvik ønsket velkommen og fungerte også som møteleder.
Sak 1 . Underskriving av møteprotokoll. Det ble ikke avklart personer til å underskrive
protokoll, så protokollen anses godkjent etter at utkast har vært behandlet av styrets
deltakere.
Sak 2. Gjennomgang av årsberetning . Tor Punsvik gjennomgikk årsberetningen som var lagt
ut til møtedeltakerne før møtets start. Det var ingen merknader til årsberetningen.
Sak 3. Regnskap og nye betalingsrutiner
Kasserer Rune Risdal var avskåret fra å delta på årsmøtet, men hadde klargjort regnskapet
og fått revisor Magnhild Espegrens godkjennelse. Regnskapet ble delt ut, og essensen var at
velforeningens kasse var ca. halvert siden forrige årsmøte og nå er på ca. kr. 10 000,-.
Utleggene hadde bl.a. vært to hengerlass med sand til Presthåla og innkjøp av sporlegger til
skiløypekjøring. Med neste informasjon til husstandene må mulighet for innbetaling av
medlemsavgift orienteres – eventuelt vedlegges. Styret drøfter dette på neste møte.
4. Valg til styret . Rune Risdal har gått fra å være styremedlem til å bli kasserer, men Tor
Punsvik har frasagt seg ledervervet og beholdt sekretærfunksjonen. Katja Winsjansen har
tidligere vært styremedlem og ble foreslått av styret som ny leder. Cindy Hauane Foss,
Camilla Mollestad og Leif Tore Strandbakken ble foreslått som nye styremedlemmer. Dette
var det ingen motforestillinger til, og valget ble foretatt ved akklamasjon.
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Sak 5. aktuelle saker :
1.

Årlig avtale med Emil Bernhard Espegren om bruk av deler av hans eiendom i
Presthåla . Det betales årlig leie for bruk av Emils del av Presthål.
2.
Innspill til arbeidet med Kristiansand kommunes
trafikksikringsplan. Velforeningen ga innspill til trafikksikringsplanen som
Kristiansand kommune hadde på høring i vinter. Hovedutfordringer som ble påpekt
var;
* strekningen ved Presthåla/ Zoar – med ønske om fartsreduksjon og veiskulder mot
elva for gående
* området hvor Skilleveien møter riksveien – svært uoversiktlig og trafikkfarlig
* starten på strekningen på Foss – fartsreduksjon i bebyggelsen
* fartsdumper på riksveien ved utkjørsel Skillevei mot busslomme & ved hengebrua
* lagt vekt på at Kristiansand kommune koordinerer med Statens Vegvesen og
Birkenes kommune
3.

Arbeidet med sti- og løyper, gapahuk. Rune Risdal har vært styrets primus motor
og avtaler med aktuelle grunneiere er inngått. Roald Johanson har kjøpt seg
snøskuter og har sagt seg villig til å forestå løypekjøring. Det er planlagt gapahuk ved
Pirketjønn, men siden snøen har forsvunnet er det uvisst når materialer kan kjøres
inn.
4.
Internett og mobildekning. Det har vært stor glede over Telenor sitt fibertilbud på
Drangsholt, men til tross for mye purring på Telenor har det ikke kommet konkret
tilbud på Sandnes og Foss. Det er uvisst om det skal komme en ny mobilmast i 2014
som skulle bedre mobildekningen i bygda.
5.
Andre nærmiljøtiltak. Velforeningen har lenge forsøkt å finne egna samlingsplass
sentralt i bygda, og dette arbeidet videreføres i 2014. hensyn til jordvernet. Styret
har søkt andre muligheter uten å
Sak 6. Turgruppa i Tveit Idrettslag sine planer for nærområdet og samarbeid med
velforeningen .
Lars Jøran Sundsdal og Øyvind Brennsæter orienterte om det arbeidet som har vært drevet
siden oppstart i 2010, og om ambisjonene for å ruste opp turstier med rydding og merking i
Drangsholtområdet. Dette arbeidet passer svært godt til velforeningens ambisjoner om å
tilrettelegge for og initiere til mer bruk av våre nærområder i tursammenheng. Områdene
Buheia, Falkodden og den gamle turløypa fra Urdalen til Drangsholt ble særlig omtalt, og det
kom også innspill om andre aktuelle traseer – også på Fossesida. Turgruppas arbeid er svært
imponerende og kostnadene til materialinnkjøp m.m. finansieres i hovedsak etter søknader
til banker og kommunen. Turgruppa har også egen nettside under Tveit Idrettslag, hvor bl.a.
aktuelle kart med løyper kan lasters ned for utskriving. Dessuten har de en svært aktiv
Facebookside som holdes oppdatert på aktiviteten fortløpende.
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Velforeningen må gjennomgå egen nettside, med tanke på presentasjon av turaktivitet og
lenking til turlagets nettside m.m. Redaktør Thor Gunnar, sekretær Tor og nærturmann Leif
Tore tar et møte med Øyvind Brennsæter i nær framtid for å drøfte nettilpasningen.
Sak 7. Arkeologisk tilbakeblikk på våre nærområder.Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard
skulle holdt et innlegg på dette temaet, men hadde dessverre fått influensa – så posten
utgikk.
Sak 8. Fugleliv på Drangsholt . Drangsholt har et særdeles spennende fugleliv, og for de som
er interessert i å lære seg fuglesang er tida nå inne for å begynne. Sekretær Tor holdt en
presentasjon av en del av de mest interessante artene, og han tar sikte på å knytte enkelte
nærmiljøturer til å fokusere på fuglesang spesielt.
Til tross for beskjeden deltakelse anses årsmøtet som godt og konstruktivt!
___________________________________________________________________________
Styret inviterer til årsmøte den 13.mars kl 18. 00 på ZOAR
Ved siden av de vanlige årsmøte sakene blir det Lokalhistorie av fylkeskonservatoren og ett
lite foredrag om fugler som kan observeres i bygda gjennom året .
vel møtt.
___________________________________________________________________________
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