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Årsberetning 2017 - Vangsåsen Vel 
 

Styrets sammensetning 2017 

Leder  Pål Tåsåsen På valg På valg 2018 
Nestleder Amund Langseth På valg På valg 2018 
Kasserer Hanne-Grethe Sæhlie Ikke på valg På valg 2019 
Sekretær Tove M Rosenberg På valg På valg 2018 
Styremedlem Kjell Ivar Knutsen Ikke på valg På valg 2019 
Styremedlem May Torild B Lund På valg På valg 2018 
    
Revisor Helge Bjørge På valg På valg 2018 
Vararevisor Hanne Marit Diesen På valg På valg 2019 
Valgkomite Oddvar Dufseth Ikke på valg På valg 2020 
 Tom Rosenberg Ikke på valg På valg 2019 
 Pål Diesen På valg På valg 2018 

 

Det er avholdt 5 styremøter. Alle møtene er holdt hos styremedlemmene.  

 

Aktiviteter som er gjennomført i 2017 

- Aktivitetsdag på Kirkebyenga 25.03. 
- Medlemsmøte på Mammuthuset 21.04. – informasjon vedr fiberutbygging. 
- Søppelplukking april/mai – trekning av premie til deltaker. 
- Utsetting av vellets 15 stk sittekrakker. 
- Gapahuk Bergslia ferdig. 
- Brev sendt kommunen, fylkeskommunen og vegvesen vedr innspill til nye 

kommuneplan vedr sikkerhetstiltak – bygging av gang- og sykkelveg samt 
bussholdeplasser langs Gåsbuvegen. 

- Brev er sendt Hamar kommune og Statens vegvesen vedr reduksjon på fartsgrensen 
forbi byggefeltet Kirkebyenga ved St. Mikaels veg, samt strekning Korslund til Torvet 
i Gåsbuvegen. 

- Klage på vedtak vedr detaljreguleringsplan for Vang fjelltak. 
- Hyggekveld på Mammuthus 20.10. – rakfisklag med underholdning av Tor Karseth. 
- Julegrantenning Kirkebyenga. 
- Medlemsmøte 07.12. på Vårtun i forbindelse med Hamar kommunes presentasjon av 

kommuneplan.  
- Brev sendt Hamar kommune vedr innspill til kommuneplan vedr arealdelen Gjørsli 

fjelltak. 
- Hamar kommune har også i år islagt bana på Kirkebyenga.  
- Egen konto for dugnad fiber er opprettet. Tilskudd på kr 415.000,- er mottatt. 
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Medlemstall 

Antall medlemshusstander for 2017 er 90 husstander. 

 

Økonomi 

Vi har for året 2017 ikke mottatt tilskudd, til tross for søknad om midler til SpareBank1 
Østlandet samt Sulland-fondet. Vi viser ellers til regnskapet som viser et underskudd på kr 
14.614,-  men med utgående balanse pr. 31.12.17 på kr. 100.036,53 viser at økonomien i 
foreningen er god. 

 

Tilsluttede foreninger 

Vangsåsen Vel har medlemskapet i Vellenes Fellesorganisasjon. Dette bl.a. pga tilsluttet 
forsikring.  

 

Nyhetsbrev og hjemmeside 

Det er delt ut 4 nyhetsbrev, samt 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 2018.  

 

Plan og vegsaker  

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. Gjennom innspill til arbeidet med 
Hamar kommunes kommuneplan har vi også fremhevet dette ønsket. 

http://www.vangsaasenvel.no/
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- 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. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 

Årets aktivitetsdag på Kirkebyenga ble, tradisjonen tro, en hyggelig dag med mange glade 
deltakere. Barn og voksne koste seg til tross for en tidlig vår (som raskt ble erstattet av 
vinterens krampetrekninger noen tid senere). Det er gledelig å se at området brukes flittig av 
både barn og voksne, sommer som vinter. Også i år ble julegrana tent, selv om det dessverre 
var litt for kaldt til at vi fikk levende musikk i år. 

 

Friluftsparken ved Bergslia 

Gapahuken ved Bergslia er ferdigstilt.  

 

Dufsetbakken 

Gapahuken ved Dufsetbakken var godt besøkt i 2017 av både tobente og firbente. Gjesteboka 
er nå utskrevet og ny har blitt lagt ut for 2018. Trekking av en vinner av de besøkende i 2017 
blir offentliggjort på årsmøtet. Vinneren ble John Anders Moen Gaustad. Vi gratulerer.  

 

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. Gjennom 2016 og 2017 er det gjort 
henvendelser til kommunen vedrørende denne saken, men det er ikke kommet noen endelig 
avklaring. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass de ønskede stikryss-kartene i 2018. 
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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 i løpet av 2017 sørget for å få godkjent fiberutbygging i 
store deler av velforeningens område, gjennom et dugnadsfiber-prosjekt.  

Hamar kommune har overført tilskudd til prosjektet til Vangsåsen Vel, som har sagt seg 
villige til å stille en egen konto til disposisjon for håndteringen av prosjektet. Etter planen skal 
arbeidet med fiberutbyggingen starte våren 2018, og ferdigstilles i løpet av året. 

 

Andre engasjerte områder 

- Gjennom året er det arbeidet for å fremme velets ønsker om utbygging av gang- og 
sykkelsti langs Gåsbuvegen, samt bussholdeplasser. 

- Vi takker Arnt Olav Skyrud for at vi får lagre krakkene våre på låven på 
Tomterødegården. 

 


