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ÅRSBERETNING 2015 VANGSÅSEN VEL 

 

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Mammuthus 13.02.15. 

Vervene i foreningen ble fordelt slik: 

 

STYRET: 

Leder:    Oddvar Dufseth (Ikke på valg) 

Styremedlem/nestleder: Roger Amundsen (2 år). Roger hadde permisjon fra styrevervet i perioden 20.11 – 31.12.15. 

Varamedlem/kasserer: Guri Veiseth (2 år) 

Styremedlem/sekretær: Øystein Mjelde (1 år). Øystein hadde permisjon fra styrevervet fra 21.05 til årsmøtet 2016. 

Styremedlem:  Ann-Kristin Granerud (2 år) 

Styremedlem:  Pål Tåsåsen (1 år) 

Varamedlem (hytteeier): Berit Henny Søberg (Ikke på valg) 

 

REVISORER: 

Revisor:    Helge Bjørge (Ikke på valg) 

Vararevisor:  Hanne Marit Diesen (2 år) 

 

VALGKOMITE: 

Medlem:   Torild Dalsrud (2 år) 

Medlem:   Tom Rosenberg (1 år) 

Medlem:   Pål Diesen (3 år) 

 

Det er avholdt 10 styremøter, herav ett ekstraordinært, i perioden. Alle møtene er holdt hos styremedlemmene.  

 

AKTIVITETER SOM ER GJENNOMFØRT I 2015: 

- Aktivitetsdag på Kirkebyenga 15.03.15 hadde bedre vær og oppslutning enn i fjor, men ennå klarte vi ikke å unngå 

kollisjon med andre aktiviteter.  Mange stilte til start i langrenn og hopp. Alle fikk premier under grillfesten 

etterpå. Det var også konkurranser i flaskebowling med fotball, aking og seigmannfanging. 

- Måneskinnstur 3.04.15 til Dufsetbakken. Det var 12 deltakere fra Ormseterområdet og god stemning. 

- Hyggekveld på Markestad 24.04.15, hos Charlotte og John Anders Mohn Gaustad med ca 25 deltakere. Her var 

det både informasjon og god mat(kremet fiskesuppe)! Charlotte kåserte om Markestad, og Ole Jacob Tomter ga 

en smakebit fra lokalhistorien i Veståsen.  
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- Søppelplukking ble gjennomført i perioden 27.04 – 29.04.15 med god oppslutning. Ida Sjøli ble trukket ut blant 

alle søppelplukkerne og fikk en flaske hvitvin. Vang allmenning har etter anmodning fjernet store 

søppelelementer langs Brennsætervegen på allmenningens grunn og fått takk og anerkjennelse for det. 

- Den offisielle åpningen av friluftsparken på Kirkebyenga ble gjennomført 20.06.15. Charlotte Mohn Gaustad 

demonstrerte pizzabaking og –steking, og alle lagde sin egen pizza som ble stekt i bakerovnen. Ordfører Morten 

Aspeli avduket en messingplate som blir stående på gapahuken til minne om dagen. Det var fotball på ballbana og 

natursti i hinderløypa. Arrangementet ble avsluttet med kaffe og kaker (boller stekt i bakerovnen). 

- St.Hans-feiring på Dufsetbakken 23.06.15 med grilling og sosialt samvær. Det var bare 3 frammøtte i det øsende 

regnværet, men grillen ble varm allikevel. 

- Medlemsmøte på Mammuthus 18.09.15. Det var informasjon om aktuelle saker, bl.a. bredbåndsutbygging og 

«Refugees welcome to Hamar» (ved Ragnhild Gjems), utlodning og sosialt samvær. Det var ca 30 frammøtte.  

- Høsttreffet på Lier 30.10.15 med ca 25 deltakere. Nyvalgt ordfører Einar Busterud var invitert og orienterte om 

Hamar kommunes synspunkter på flyktningesituasjonen generelt og et evt asylmottak på Vangseter spesielt. Han 

reflekterte også over en rekke spørsmål og kommentarer ang Vangseter som evt asylmottak. Velforeningen 

spanderte lefsebusser med rakfisk og sylte, og det var utlodning. 

 

MEDLEMSTALL 

Målet var å få et medlemstall på 135, men vi endte på 127. Alle nyinnflyttede fikk velkomstbrosjyre og gratis medlemskap 

første året, og i 2015 fikk 5 av de 127 gratis medlemskap.  

 

ØKONOMI 

Økonomien i foreningen er god. Vi søkte om momsrefusjon for ballbana på Kirkebyenga og fikk hele kr 55.582 fra Lotteri- og 

stiftelsestilsynet. Vi takker også Gjensidigesstiftelsen/Hedmark Fylkeskommune, Hamar kommune, Sparebanken Hedmark 

og Toten Sparebank for tildelte midler. Vi viser ellers til regnskapet som viser et overskudd på kr 87.198. 

 

TILSLUTTEDE FORENINGER: 

Vi hadde i 2014 medlemskap i VELforbundet. Vi sa ikke opp medlemskapet for 2015, men til tross for purring har vi ennå 

ikke betalt kontingenten. Vi er ikke fornøyd med den bistanden vi har fått og vil avvikle medlemskapet. 

 

NYHETSBREV OG HJEMMESIDE 

Det er delt ut 8 nyhetsbrev samt nyhetsbrev/årsmøteinnkalling i postkassene i velforeningens område for å informere om 

våre aktiviteter. 

Vi har egen hjemmeside: www.vangsaasenvel.no, og vi er også på Facebook! På hjemmesiden har vi hatt gående en 

fotokonkurranse om de beste vinter-, vår-, sommer- og høstbildene og kåret en vinner for hver årstid. Interessen har nå 

blitt så liten at styret besluttet å avvikle konkurransen fra og med desember. 

Vi har begynt arbeidet med å forbedre layouten på hjemmesiden. 

 

PLAN- OG VEGSAKER  

Vi hadde ventet at kommuneplanens arealdel skulle komme på høring, men den kommer ikke før i 2016. 

I januar 2016 innga vi uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Kirkeby øvre.  

http://www.vangsaasenvel.no/
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ASYLMOTTAK 

Hamar statlige mottak har utvidet virksomheten i 2015 til å omfatte inntil 180 beboere i eksisterende lokaler på Ormseter. 

Den viktigste endringen er at blant de 180 beboerne er det 30 enslige mindreårige asylsøkere fra 1. november. Dette har 

ført til at mottaket har ansatt 18 nye medarbeidere. Totalt er det nå 25 ansatte (19 årsverk). Ormseter er dermed den 

største arbeidsplassen i Vangsåsen.  Det er god kommunikasjonen mellom velforeningen og mottaket. 

I månedsskiftet september/oktober ble vi brått kjent med at Vangseter AS hadde fått en avtale med Utlendingsdirektoratet 

(UDI) om å huse inntil 150 flyktninger som en akutt nødinnkvartering. Etter et møte med Vangseter AS fikk styret i 

Vangsåsen vel de som skulle drive mottaket til å arrangere et nabolagsmøte på Mammuthus. Da vi kom på møtet fikk vi 

rede på at planene var endret til å være et transittmottak for enslige mindreårige. På møtet kom det klart fram at 

velforeningen hadde store betenkeligheter ved å få et nytt mottak for flyktninger så tett innpå asylmottaket på Ormseter og 

så nær den trafikkerte Gåsbuvegen. Velforeningen hadde møte med Hamar kommune ved rådmann og ordfører, og vi 

underbygget våre synspunkter i brev til Hamar kommune, UDI og Vangseter AS. Det høres nå ut som om planene for 

asylmottak på Vangseter er skrinlagt. 

 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 

- I januar 2016 ba vi Hamar kommune redusere hastigheten i Palerudgutua til 60 km/t på hele strekningen og til 30 

km/t over gårdstunet på Palerud gård. 

- Ett av våre hovedsatsningsområder er å få gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen fra Torvet til Gåsbu slik 

kommuneplanen uttrykker en intensjon om. Kommunen vil bli minnet om dette.   

 

FRILUFTSPARKEN PÅ KIRKEBYENGA 

Hamar kommune la is på banen vår og sprøytet den vinteren 2014/2015 og har også lagt is i desember 2015. Isbanen er 

mye brukt av skøyteglade barn. 

Bakerovnen har vært i jevnlig bruk gjennom hele året. Den fyres opp én gang i måneden og ellers ved arrangementer til 

allmenn bruk. Ellers kan ale som vil, fyre opp bakerovnen selv og benytte seg av den. Den ser ut til å fungere bra både til 

pizza, boller og brød. Det var ikke få pizzaer som ble stekt ved den offisielle åpningen av friluftsparken. 

Skiltet med informasjon om kullgropas funksjon fikk vi også satt på plass. 

 

FRILUFTSPARKEN PÅ SKJESET ØST 

Gapahukens fundament og vegger ble oppsatt i 2013. Høsten 2015 kom også taket på plass. Så da er det bare å fortsette 

videre etter den finansieringsplanen som ble vedtatt i 2013, men nå med en noe forsinket framdrift.  

 

DUFSETBAKKEN 

1610 tobente har skrevet sine navn inn i gjestebøkene på Dufsetbakken i 2015. Dette er ca 200 færre enn året før. Blant 

navnene som er skrevet inn, trekker vi en vinner på årsmøtet i 2016. Mange av de besøkende har hatt med sine firbente 

venner (hunder eller hester). Vi rakk ikke å lage en informasjonstavle om den gamle hoppbakken som var i området på 50- 

og 60-tallet og merke en sti dit i 2015, men tar det med på arbeidsprogrammet for 2016. 

 

 



4 
 

STIMERKING I VANGSÅSEN 

I 2014 fikk vi tilsagn om 12.000 kr fra Gjensidigestiftelsen/Hedmark fylkeskommune til å merke og skilte stier fra 

Markestadstien vest for Ormsetermyra og ned til Vangseter, fra Lier til Gjørslibakken (ble seinere endret til sti over Berg), 

fra St. Michaels veg til Lia, fra Kirkebyenga til Kallerudhagan og fra St. Michaels veg til Gåsbuvegen langs Kirkebybekken. 

Tillatelse fra alle grunneierne er innhentet. Arbeidet med merking og skilting ble fullført seinhøstes 2015. Stiene er tegnet 

inn på turkart over området. Det blir søkt om midler til oversiktskart og kart med stedsangivelse i stikryssene i 2016. 

 

UTBYGGING AV FIBERBREDBÅND I VANGSÅSEN VELS OMRÅDE. 

Brigt Birkeland er vår kontaktperson og ildsjel når det gjelder denne saken. Han er med i Interessegruppa for fiber i Vang 

som er i dialog med Eidsiva for utbygging av fiberbredbånd. Interessegruppa har per i dag 2 prosjekter; ett i området 

Slemsrud og ett i Vangsåsen (vårt område). 

Basert på registrert interesse i "Jeg vil ha fiber" aksjonene, så vil Eidsiva kostnadsberegne områder med høyest interesse og 

lavest utbyggingskostnad. Prosjektet er basert på dugnadsinnsats, da det ikke er dekning innenfor de rammer som Eidsiva 

benytter til ordinær kommersiell utbygging. 

Målsetting er at kostnadene er klare i vinter, og at byggestart kan være våren 2016. 

 

ANDRE OMRÅDER VI HAR VÆRT ENGASJERT I:  

- Åsvegen har vært brøytet hele vinteren, og vi takker Ola Sæhlie for at han sørger for at alle som vil kan ta seg en 

bilfri fottur. 

- Vi har bestilt 5 nye krakker til fornyelse og komplettering av de vi har. Vi takker Ole Arnt Skyrud for at vi får lagre 

krakkene våre på låven på Tomterødegården. 

 

Styret i Vangsåsen vel 

 


