
1 
 

Årsberetning 2016 - Vangsåsen Vel 

 

Styrets sammensetning 2016 

Leder  Ole Nashoug Valgt for ett år På valg 2017 
Nestleder Pål Tåsåsen Ikke på valg På valg 2018 
Kasserer Guri Veiseth Sæhlie På valg På valg 2017 
Sekretær Tove M Rosenberg Ikke på valg På valg 2018 
Styremedlem Berit Henny Søberg På valg På valg 2017 
Styremedlem Ann Kristin Granrud Ikke på valg 

/Fritatt 
På valg 2017 

    
Revisor Helge Bjørge Ikke på valg På valg 2018 
Vararevisor Hanne Marit Diesen På valg På valg 2017 
Valgkomite Tom Rosenberg Ikke på valg På valg 2019 
 Torild Dalsrud På valg På valg 2017 
 Pål Diesen Ikke på valg På valg 2017 

 

Det er avholdt 7 styremøter. Alle møtene er holdt hos styremedlemmene.  

 

Aktiviteter som er gjennomført i 2016 

- Medlemsmøte på Mammuthuset 20.02.16 vedr utbygging og status for fiber-nett i 
Vangsåsen, samt reguleringsplan for utbygging av Kirkeby Øvre. 

- Hyggekveld Markestad 15.04.16 med tema reisebrev fra Ole’s tur til Sør-Amerika. 
- Merking av stier. Avslag å søknad om tilskudd sendt Hedmark Fylkeskommune. 

Søknad også Hamar kommune, men foreløpig ikke noe vedtak. 
- Søppelplukking april – trekning av premie til deltaker Storm Fosserud – gavekort 

kino. 
- Utsetting av vellets 15 stk sittekrakker. 
- Vandring langs stiene 11.06.17 – kun fire deltakere. 
- Lederen møtte beboere på Kirkebyenga for informasjon om hogging av skogen 

nedenfor St. Mikael veg. Avvirkningen vil skje våren 2017.   
- Gamle telefonkiosk ved Torvet er fjernet etter samtaler med tidligere eier. 
- Trafikksikkerhet Veståsvegen – Brennsætervegen. Nedsatt fartsbegrensning til 60 km/t 

i Skjeset-krysset (300 m). For strekningen Skjeset – Torvet uendret. Sistnevnte ble 
påklaget, men ikke innvilget. 

- Lederen deltok på møte Gåsbu Internasjonal –Vang Røde Kors -  med ulike aktører 
vedrørende løp og aktivitet for bl.a. flykninger på Ormseter. Ingen videre gjentakelse 
av arrangementet er planlagt. 

- Lederen hadde løpende samtaler med Statens Vegvesen vedr utbedring etter 
flomskadene i Gåsbuvegen og Veståsvegen.  
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- Medlemsmøte 31.08.16 vedr utvidelse av fjelltaket i Vang Almenning, og info om 
kommuneplan i Hamar med bl.a. gang- og sykkelsti langs Gåsbuvegen som tema. Ca 
30 medlemmer deltok på møte. 

- Brev er sendt konsulentfirmaet Rambøl hvor det bes om vurdering av trafikkøkning og 
sikkerhet langs Gåsbuvegen vedr utvidet fjelltaket i Vang Almenning. 

- Arrangert 40-års jubileumsfest med servering av varm mat på Mammuthuset 23.09.16. 
Besøk av ordfører. 35 medlemmer deltok. 

- Arrangert det tradisjonelle rakfisklaget på Lier 28.10.16. 
- Lederen har hatt møte med bestyreren i Vang Almenning for å avklare omfanget av 

utvidelsen av fjelltaket. Almenningen planlegger en utvidelse av masseuttaket på 120 
mål. Råstoffet skal benyttes til egne veger og hytteanlegg.  

- Innspill i form av brev til Hamar kommune vedr trafikksikkerhet langs Gåsbuvegen 
med sykkel- og gangsti. Dette brev går også til Statens Vegvesen og Hedmark 
Fylkeskommune. 

- Hamar kommune har også i år islagt bana på Kirkebyenga.  
 

Medlemstall 

Antall medlemshusstander for 2016 er 93. 

 

Økonomi 

Vi takker Hamar kommune, Sparebanken Hedmark og Toten Sparebank for tildelte midler. Vi 
viser ellers til regnskapet som viser et underskudd på kr 9 224, men med utgående balanse pr. 
31.12.16 på kr. 114 651 viser at økonomien i foreningen er god. 

 

Tilsluttede foreninger 

Styret har diskutert hvorvidt medlemskapet i Vellenes Fellesorganisasjon skal fortsette. Det 
ble besluttet å opprettholde medlemskapet bl.a. pga tilsluttet forsikring.  

 

Nyhetsbrev og hjemmeside 

Det er delt ut 4 nyhetsbrev, innbydelse til jubileumsfest 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!  Vi har begynt 
arbeidet med å forbedre layouten på hjemmesiden, noe som også blir tema for 2017.  
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Plan og vegsaker  

I januar 2016 innga vi uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Kirkeby øvre. Innspill til 
kommuneplan er sendt Hamar kommune med kopi til Statens Vegvesen og Hedmark 
Fylkeskommune. 

 

Trafikksikkerhetstiltak 

- Ett av våre hovedsatsningsområder er å få gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen fra 
Torvet til Gåsbu slik kommuneplanen uttrykker en intensjon om. Kommunen er blitt 
minnet om dette. I svarbrev påpeker de at dette er fylkesveg og at Statens vegvesen og 
Fylkeskommunens har ansvaret.  Vår henvendelse er oversendt og bedt om å bli tatt 
inn i handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021. Denne plan skal etter planen 
endelig behandles i Fylkestinget i juni 2017. 

- Våre ønsker om å få etablert sykkel/gangsti mellom bussholdeplassen ved 
Mammuthus og ned til Kirkebyenga vil bli prioritert i videre arbeid med kommunale 
planer. 

- Purrer Hamar kommune vedr trafikksikkerhetstiltak for Palerud gård, samt fartsgrense 
i hele Palerudvegen. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 

Tradisjonen tro ble det også i 2016 arrangert aktivitetsdag på Kirkebyenga. Barn og voksne 
koste seg til tross for noe mindre snø enn vi er vant med. Vi har fått utplassert en søppeldunk 
ved gapahuken, og det er gledelig å se at samlingsplassen holdes ryddig og pen av alle som 
benytter den. Før jul ble også julegrana tent, til levende musikk og stor jubel. 

 

Friluftsparken ved Skjeset Østre 

Det er ikke utført noe tiltak for friluftsparken ved Skjeset Østre for 2016.  

 

Dufsetbakken 

Gapahuken ved Dufsetbakken var godt besøkt i 2016 av både tobente og firbente. Gjesteboka 
er nå utskrevet og ny har blitt lagt ut for 2017. Trekking av en vinner av de besøkende i 2016 
blir offentliggjort på årsmøtet. Vinneren ble Bjørn Haga Eriksen. Vi gratulerer.  
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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 ble søkt om midler til 
oversiktskart og kart med stedsangivelse i stikryssene i 2016. Søknaden som gikk til 
Fylkeskommunen ble avslått. Vi tok kontakt med kommunen, og fikk beskjed om at de hadde 
ønsker om å lage et eget stikart over hele kommunen. Dette arbeidet er blitt forsinket og styret 
foreslår at vi selv lager nødvendige skilt og kart. Ved tillatelse til bruk av O-lagets kart over 
området, og inntegne av de merkede stiene bør dette kunne bli en rimelig og rask løsning.  

 

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). Slemsrud-området er nå etablert og ferdig. 

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.  

I skrivende stund har registreringen på www.jegvilhafiber.no økt, og vi nærmer oss målet på 
80% interessenter. Det arbeides nå med å få til en befaring med Eidsiva. 

 

Andre engasjerte områder 

- 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. Disse er 
foreløpig ikke levert vellet. Vi takker Ole Arnt Skyrud for at vi får lagre krakkene våre 
på låven på Tomterødegården. 

 


