DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING
http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/
leder Katja Winsjansen kw@avigo.no & sekretær Tor Punsvik torpunsvik@gmail.com

ORIENTERINGER VÅREN 2015
Styret ble gjenvalgt på årsmøtet 10. mars
Katja Winsjansen (leder)
Tor Punsvik (sekretær)
Rune H. Risdal (kasserer)
Camilla Krageboen (styremedlem)
Camilla Mollestad (styremedlem)
Øyvind Brennsæter (nettredaktør)
Leif Tore Strandbakken (styremedlem)

telefon 98 63 27 32
telefon 38 01 46 04 / 90 61 94 71
telefon 37 27 92 13 / 91 87 35 17
telefon 41 14 65 59
telefon 95 10 84 91
telefon tlf. 37 27 67 80/ 99 10 52 37
telefon 90 04 29 15

Cindy Hauane-Foss har gått ut av styret etter årsmøtet, og dersom noen har lyst
til å delta i styret kan leder eller sekretær kontaktes.
Informasjonsarbeidet
Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på velforeningens nettsidene,
http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ og Drangsholt og Grødum
velforening på Facebook. De medlemmer som ønsker direkte varsling om
aktiviteter kan sende mobilnummer og/eller e-postadresse til nettredaktør
Øyvind på oyvind@brennseter.com
Presthåla
Den årlige dugnaden før St. Hans feiring vil bli holdt tirsdag 2. juni fra kl.
18.
Folk oppfordres til å stille på dugnaden med river, spader, trillebårer m.m.
og det blir helt sikkert sosialt og trivelig som ellers! Vi holder kaffe m.m.
St. Hans aften
Tradisjonen tro arrangerer velforeningen St. Hans feiring i Presthåla.
Velforeningen vil sørge for materialer til bål, og det er ikke anledning til å
kjøre trevirke til bål med mindre dette er avklart med styret i velforeningen.
Grillene tennes klokka 17.00.

Vandreturer i nærmiljøet
Tveit ILs turløypegruppe har gjort og gjør en kjempejobb med å rydde og
merke stier i våre nærområder, og har mye info både på egen nettside (via
nettsida til Tveit IL) og de er også på Facebook. Fra nettsida deres kan
turløypekartene lastes ned.
Leif Tore er styrets nærturansvarlig og mye ute i skog og mark. Han
samarbeider også tett med turløypegruppa i Tveit IL. De som ønsker å bli
invitert med ut på spontane turer bør sende sitt mobilnummer til han for
invitasjon.
Når det gjelder felles tur som vil bli planlagt så anbefales det å følge med
på våre nettider, der detaljer og eventuelle endringer vil ligge.
Velforeningens øvrige engasjement
Avtaler med aktuelle grunneiere der det planlegges skiløypenett, samt avtale
med skutereier som kan kjøre foreningens løypelegger. Dette fikk vi kun testa
på jordene i år, men når snøen kommer i skogene neste vinter skal vi være
klare!
Velforeningen ga en rekke konkrete innspill til kommunene Kristiansand og
Birkenes sine trafikksikringsplan som var på høring i fjor, samt har gjort egne
framstøt overfor Statens Vegvesen. Dersom beboere på Grødumsiden kan
tenke seg å delta i trafikksikringsarbeid er styret villig til å prioritere innsats.
Kontakt i så fall sekretæren.
Lyst til å få utløp for engasjement?
Velforeningen vil gjerne komme i kontakt med medlemmer som kan tenke seg
å være med å jobbe for saker de er engasjert i her i bygda. Det kan være å delta
i oppgaver som allerede pågår, eller nye det er ønskelig å starte. Kontakt
styret!

Ellers ønsker velforeningen en riktig
God Vår og Forsommer!

