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AKTIVITETER: 

- Ski- og akedag var planlagt, men været får ta et hovedansvar for manglende realisering. Men Roald 

Johansson kjørte opp løyper på jordene på Drangsholtmyra som holdt ei stund.  

 
 

- Årsmøtet ble holdt 10. mars. Oppslutningen var laber, og de viktigste sakene var; 

o Trafikksikringsarbeidet 

o Arbeidet med sti- og løypeplanlegging 

o Tveit IL sin turgruppe presenterte det flotte arbeidet med å tilrettelegge og skilte 

o Nedre Tovdal fiskelag ved leder Jørgen Birkenes orienterte om lagets arbeid og mulig 

samarbeid om tilrettelegging i våre nærområder ble drøftet, men ikke konkretisert 

o Beint Foss fortalte om den historiske bruken av Tofdalselva 

o Tor Punsvik snakket om det rike fuglelivet i bygda, og i sår i området Kilen 
 

- Vårdugnad og St. Hans feiring 2. juni deltok store og små i den vanlige vårdugnaden i Presthåla. Ca. 70 

personer deltok på årets St. Hans feiring. 
 

Samarbeidet med Tveit IL turgruppe. Turgruppa har anført av Lars Jøran Sundsdal og Øyvind Brennsæter 

har gjort en flott dugnadsinnsats med å rydde, tilrettelegge og skilte løypenettet rundt bygda. Det drøftes nå 

turstitilrettelegging fra Hessvatn – via Pirketjønn til Stemtjønn – en tenkt helårsløype og forhåpentligvis med 

bygging av en gapahuk ved Pirketjønn.  
 

Gapahuken på Falkodden ved Drangsholtvann. En del besøk har det vært til dette flotte tiltaket siste året. 

Men potensialet for økt bruk er stort, fisken flott og fiskekort kan løses på Joker. Prøv en tur.  
 

- Nissefesten. Første lørdag i desember var ca. 50 små og store samlet til nissefest på låven hos Marianne og 

Tomas, og nissen fra nord sviktet oss ikke i år heller – sjøl i mildere og Cola-inspirert drakt. Låvebandet 

(Jesper, Thomas, Anne Katrine og nyinnflytta Lars) skapte musikalsk julesteming og arrangementet var 

svært vellykket som alltid!  

 

- Innspill til Statens Vegvesen om trafikksikringstiltak på begge sider av fylkesgrensa. I mars 2015 sendte 

styret sine innspill til Statens Vegvesens kontorer i Agderfylkene.  23. februar 2016 mottok vi svar fra 

Statens Vegvesen på foreslåtte tiltak på Aust-Agder etter flere purringer. Vår ønsker om fartsdump ved 

Fossebrua og forskyving av 50 km/t sone ved Grødum ble avslått. 

 

- Ski- og akedag ble arrangert nokså spontant 17. januar på jordene til Lars og Hilde innerst i 

Drangsholtveien. Tross 20 blå grader var stemningen god og nærmere 100 store og små deltok. 3 bålpanner 

ble flittig brukt til matlaging, og skiløype med premiering for store og små var populært.  

 

-  
 

http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/


- Nettsida. Nettsida er en suksess og besøkstallet er stort. Redaktør Øyvind har i tillegg til å brushe opp 

nettsidene og Facebook-sida har fungert etter intensjonene – mange kan nåes raskt som alle aktuelle bør 

knytte seg opp til så de kan få med seg aktiviteter velforeninga planlegger – ofte på kort varsel som til ski- 

og akedagen! 
 

Styret har åpnet for at sentrale sponsorer for velforeningens arbeid skal kunne reklamere på nettsiden. Det 

gjelder i første omgang Joker Snarkjøp på Solsletta som gjennom flere år raust og velvillig har sponset mat 

og drikke på de årlige nissefestene på låven til Tomas og Marianne.  

 

Tilsvarende har bygdas gode og engasjerte rørlegger Kenneth Winsjansen sponset tidligere avholdte ski- og 

akedagen på Fossesida, og sagt seg villig til å dekke nye og får omtale på nettet. Andre lokale aktører står 

for tur! Medlemmer oppfordres til å fore redaktøren med aktuelle saker og fotos til nettida – sendes 

oyvind@brennnseter.com  

 
 

ANDRE SAKER: 

- Styret har hatt 3 møter i året som har gått.  
 

- Velforeningen har et nokså stabilt antall betalende medlemmer (ca. 60), og økonomien må karakteriseres 

som svært tilfredsstillende.  
 

- Styret ønsker innspill til saker, men særlig frivillige som kan bistå styret i enkeltsaker de kan tenke seg å 

engasjere seg i!  
 

En ekstra takk til dere som har gitt en ekstra hånd i forbindelse med dugnad og andre aktiviteter i 

velforeningens regi, og styret vil også rette en takk til de som har deltatt i de arrangementene vi har 

gjennomført dette året. 
 

En stor takk også til vår nærbutikk, Joker på Solsletta, som også i år bekostet mat og drikke på nissefesten, 

og til bygdas rørlegger Kenneth Winsjansen som bekostet ski- og akedagen som nylig ble holdt. 

      

Drangsholt 8. mars 2016 

For styret 

 

 

Katja Winsjansen 

Leder av styret 
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