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Tungtrafikken på Gåsbuvegen.
Fra 1. juni har vi virkelig fått merke hva det vil si å bo langs en sterkt trafikkert veg. Bare
avbrutt av et par ukers ferie fortsetter den intense trafikken med samme frekvens. Nå skriver vi midt i oktober. Det går helt sikkert ikke over for godt. Så lenge det pågår omfattende
anleggsvirksomhet i Mjøsområdet, vil massene i fjelltaket på Gåsbu være attraktive.
Derfor må vi være forberedt på omfattende uttak i Vang fjelltak og tilsvarende transport
langs Gåsbuvegen i framtida. Vi vil ikke bli tatt på senga igjen. Derfor må vi arbeide for at
trafikken fra fjelltaket blir avviklet eller redusert. Uansett må Gåsbuvegen opprustes, myke
trafikanter sikres, støyen fra tungtrafikken reduseres, og vi må sikre oss at skader fra tungtrafikken blir erstattet.
Selv om vi kan hevde at vi er ført bak lyset i denne saken, tror jeg ikke vi klarer å stoppe
driften av fjelltaket for godt. Til det er den samfunnsmessige nytten av steinmassene for
stor. Det er antakelig bedre å arbeide for å redusere virksomheten og ulempene som trafikken forårsaker.

Hilsen Oddvar

Videre utbygging av Vangseterlia. Turveg til Kirkebyenga.
Hamar kommune er som naboene sikkert har fått merke, i gang med å opparbeide i alt 17
tomter til i Vangseterlia.
Vi har bedt om at turvegen mellom Kirkebyenga og Vangseterlia blir opparbeidet i samtidig,
men i brev av 7. juni skriver Hamar kommune bl.a. at dette prosjektet ikke har penger til opparbeidelse av nevnte gangveg.
Av bl.a. trafikksikkerhetsmessige hensyn har vi bedt ordføreren i Hamar kommune revurdere
beslutningen om å utsette byggingen av turvegen, og en er kjent med at det er tatt initiativ for
å se på saken på nytt. Og det kan nå se ut som vegen skal bygges – i hvert fall er det bygget
veg og lagt ned stikkrenner der vegen er tenkt å krysse Kirkebybekken.

Turstiene våre.
Vi ser at flere og flere bruker de merkede stiene i Vangsåsen. Disse stiene er gode alternativer til en stadig mer trafikkert Gåsbuveg når man skal ut og gå tur!
Vi har jobbet en del med å gjøre stiene mer tilgjengelige. Rydding av stiene med fjerning av
busker, kratt og lauvtrær er en kontinuerlig jobb, og vi prøver så godt vi kan å rekke over
med denne ryddejobben. Vi har fått tilskudd både fra Hamar kommune og fra "Statsskogmillionen" til å jobbe med stiprosjekter i Vangsåsen. Pengene ønsker vi blant annet å bruke til å
få lagd gjerdeklyv der stiene krysser sperregjerdet for beitedyr i allmenninga. Ingen snekkere
meldte seg, men Hedmark fengsel, Ilseng avdeling har laget en prototyp. I arbeidet med å
gjøre stiene mer tilgjengelig, jobber vi også med å merke flere stikkveger til Åsvegen fra
Gåsbuvegen og Veståsvegen. Og flere vil bli merket når vi nå har fått på plass avtale med
enda flere grunneiere. Noe av tilskuddspengene vil bli brukt til å få produsert opp skilt på de
nye traseene (lik de vi har på eksisterende traseer).
I sommer har vi kampanje for at flere skal bli kjent med stiene i området og har lansert konseptet "månedens runde". Hvis man skriver seg inn i trimboka som er plassert ut på runden
kan man være med i trekningen av premier fra Spar Vang og Sport 1 Superstore på Olrud.
Den 15. i hver måned flyttes trimkassa og vi lanserer ny runde.
Lørdag 7. september kl. 11.00 var det fellestur på det som da var månedens trasé. Til tross
for litt hustrig og vått høstvær gjennomførte ca 25 små og store den ca 5 km lange turen. Det
var beundringsverdig. Styret takker stikomiteen for flott jobb i år og håper at de fortsetter
samme gode jobben til neste år.
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Driftskonsesjonen for Vang fjelltak.
I brev av 13. mai 2019 gir Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) konsesjon for drift av
Vang fjelltak til Skanska Industrial Solutions AS, Dette er årsaken til den formidable tungtrafikken vi har plages med langs Gåsbuvegen i sommer og høst.
I brev av 10. juli har velforeningen bedt Direktoratet for mineralforvaltning trekke driftskonsesjonen tilbake da det ikke er gjennomført en tilfredsstillende konsekvensutredning for veitrafikken. Direktoratet har lagt mye arbeid i behandlingen av klagen vår og har innhentet uttalelser fra mange hold, bl.a. Skanska. Vi fikk tak i uttalelsen der Skanska prøver å bagatellisere
mengden av utkjørte masser. Vi sendte en korreksjon til det i brev av 22. september.
I brev av 25. september videresender Direktoratet for mineralforvaltning velforeningens (og
Tora Klevens) klage til Nærings- og fiskeridepartementet. I oversendelsesskrivet har direktoratet godtatt at vi har rett til å klage og at klagen kom innen klagefristen. Men de har ikke
funnet grunn til å endre eller oppheve vedtaket om å gi driftskonsesjon. Derfor er klagen videresendt.
Klagen vår er grundig behandlet i oversendelsesskrivet, men vi synes direktoratet har tatt
altfor lett på den manglende konsekvensutredningen av tungtrafikken på tilførselsvegene. De
viser faktisk til en konsekvensutredning som ikke finnes!
Det har vi tillatt oss å bemerke i et eget brev til Nærings- og fiskeridepartementet, datert 25.
september. Vi hevder derfor fortsatt at konsesjonen må trekkes tilbake inntil nødvendige avbøtende tiltak er avdekket og gjennomført.
Alle de nevnte brevene er lagt ut på Vangsåsen vels hjemmeside.

Medlemsmøte
Fredag 15. november kl. 18:00-1900 på Mammuthus (Gåsbuv 890)
Flere har uttrykt ønske om et medlemsmøte med den økte tungtrafikken på Gåsbuvegen
som tema. Det blir et kort møte i forkant av rakfiskaftenen denne gangen, men ved behov
kan vi ta et lengre møte seinere.

Styret

Rakfisklag/hyggekveld
Fredag 15. november kl. 19:30 på Mammuthus (Gåsbuv 890)
Kom og møt dine naboer og bli kjent med andre åsninger. Vi serverer rakfisk og drikke
som passer til rakfisken blir å få kjøpt. Etterpå blir det servert kaffe, og det blir utlodning
(husk kontanter).
Bindende påmelding ved forhåndsbetaling innen 10. nov. Pris pr person: Kr 200,- som
betales til kontonr. 1800 60 10772 eller VIPPS til nr 516789 (merkes «Rakfisk»).
VELKOMMEN til en koselig kveld med hyggelig samvær!

Styret

Nytt fra styret.
•
•
•

•

Vi har fått 20.000 kr i tilskudd til stimerking, samt til krakker og bord på møteplasser
langs stier og ferdselsårer i øvre Vang fra Hamar kommune.
Vi har fått 10.000 kr i tilskudd fra Statskogmillionen til stimerking, gjerdeklyv mm
I samarbeid med andre berørte velforeninger og styret i FAU på Lunden skole har vi
sendt brev til Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen for å få vurdert massetransporten fra Vang fjelltak opp mot folkehelseloven.
Vi mangler fortsatt to i valgkomiteen, og styret tar gjerne imot forslag.

Medlemskontigent for 2019 kr. 150 betales til kontonr. 1800 60 10772.
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent»
Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling.
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no

