
VANGSÅSEN VEL 
 

Aktivitetsplan 

 2016 
 

Tidsbestemte aktiviteter 
Ons 23. mars  Måneskinnstur til Dufsetbakken 

Søn 3. evt 10. april Aktivitetsdag på Kirkebyenga  

Fre 15. apr Hyggekveld/Medlemsmøte hos Charlotte og John Anders på Markestad.  

Ma 25. april 

- tor 28. apr  Plukke søppel langs vegene i området 

Lør 11. juni Vandring langs en av stiene våre. 

Tor 23. juni St. Hans-feiring på ”Dufsetbakken”. Grilling. Værforbehold 

Fre 16. sept Hyggekveld/Medlemsmøte på Mammuthus  

Fre 28. okt  Høsttreff på Lier.  

Fre 17. feb 17 Årsmøte 

 

 

Løpende saker/mål 
Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker. Revisjon av 

kommuneplanens arealdel, områderegulering i Vangseterområdet og noen 

mindre reguleringsplaner som ventes å komme på høring i 2016. 

Hele året Samarbeide med Hamar statlige mottak og beboerne der for å finne gode 

samarbeidsløsninger. 

Hele året Følge opp at planlagte trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og arbeide for at 

det igangsettes bygging av gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. 

Hele året Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2016 til nye innflyttere. Mål: 

Øke antall husstandsmedlemmer til 140. 

Hele året Fortsette utbyggingen av friluftsparken på Skjeset øst etter foreliggende 

lekeplasskart fra 2013. 

Hele året Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no 

Vår/høst Dugnader for vedlikehold og videre utvikling av friluftsparken på 

Kirkebyenga. 

Vår/sommer Gjøre Vangsåsen mer attraktiv for både fastboende og hytteeiere ved å sørge 

for en ensartet identitet, bl.a. ved tydelig og iøynefallende skilting til de 

regulerte boligområdene. 

Vår/sommer Planlegging og videre utforming av rasteplassen på Dufsetbakken. Vi bør i 

samråd med grunneieren prøve å få planlagt et ildsted som ikke utgjør noen 

fare for å forårsake skogbrann. Dessuten få opp informasjon om og merke sti 

ned til den gamle hoppbakken «Dufsetbakken». 

Vår/sommer Fullføre arbeidet med stimerkingsprosjektet ved å få opp oversiktskart på 

Dufsetbakken samt sette opp kart i stikryssene som viser hvor vi er. Utføre 

nødvendig vedlikehold og rydding på eksisterende sti- og løypenett og sørge 

for å gjøre stiene bedre kjent for beboerne i Vangsåsen. Bidra ifm rydding av 

Veståsløypa i samarbeid med løypekjører. 

Hele året Markere at Vangsåsen vel er 40 år i år. Stiftelsesdag: 17. november 1976. 

 

   

http://www.vangsaasenvel.no/

