
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Februar 2020 (I) 
 

Medlemskontingent for 2020 kr. 150,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller med VIPPS til 
nr 516789 (merkes «Medlemskontingent 2020»). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 

Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  
 

 

 

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus 

 
 

Fredag 28. februar kl. 19:00 

 SAKSLISTE: 

1. Åpning 

Valg av møteleder 

Valg av referent 

Valg av to til å underskrive protokoll 

 

2. Godkjenning 

Innkalling 

Saksliste  

 

3. Årsberetning 2019 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no ) 

 

4. Regnskap 2019 (framlegges på møtet - legges også ut på hjemmesiden) 

 

5. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

 

6. Forslag fra styret og medlemmene 

- Arbeidsprogram 2020 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden) 

- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2021 økes til kr 200,-.  

- Budsjett 2020 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden) 

- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved Pål 

Tåsåsen, Kirkebyenga 35A, 2323 Ingeberg (tlf 41 59 85 95; e-post: pal.tasasen@outlook.com) innen 20. februar.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (e-

post: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 20. februar.  

Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post. 

Vi byr på kaffe og kringle. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet navnet sitt i gjesteboka 

på Dufsetbakken. 

Etter årsmøtet blir det utlodning, Vi håper dere vil bruke resten av kvelden til å prate og hygge dere og 

eventuelt diskutere og utveksle meninger om det som er av interesse for oss i Vangsåsen.  

Ole serverer gjerne snacks og drikke av ulike slag.  

VEL MØTT! 

 

 

  

mailto:oddvar.dufseth@bbnett.no
http://www.vangsaasenvel.no/


Nyhetsbrev – side 2 
 

 

Hvorfor skal vi støtte Vangsåsen vel? 

Vangsåsen vel er en frivillig forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsorden. 
Det er når vi jobber sammen i en forening vi klarer å få gjort noe. Enkeltpersoner blir ofte ikke hørt selv 
om det de tar opp er viktig nok. 

Siden velforeningen ble dratt i gang i 1976 har trafikksikkerhetssaker hatt høyeste prioritet. Vi sier 
fra om de forbedringspunkter vi ser i lokalmiljøet, og vi gjør myndighetene oppmerksom på 
risikopunktene så det blir gjort noe med det. Av og til er det vanskelig å få gjennomslag, men vi gir oss 
ikke der vi ser muligheter til bedre løsninger. 

Kommuneplaner og reguleringsplaner og infrastruktur er viktige arbeidsområder for oss. Vi prøver 
å gi innspill til kommunen og andre myndigheter der vi ser forbedringspunkter som både nåværende 
og framtidige beboere i Vangsåsen vil ha nytte av. Vi har også stått ansvarlig for utbygging av 
fiberbredbånd på dugnadsbasis i Veståsen til en samlet kostnad på 400.000 kr. 

Det siste jeg vil trekke fram er tilrettelegging for lek og friluftsliv. På de siste ca 10 årene har vi 
investert ca 700.000 kr i friluftsparken på Kirkebyenga med ball- og isbane, hinderbane, gapahuk og 
lekeplass. Vi har satt opp en gapahuk på utsiktspunktet på Dufsetbakken, og en friluftspark i Berglia er 
så vidt påbegynt. Ca 20 krakker er satt ut i området vårt i sommerhalvåret. De som er ute og går kan 
ta seg en pust i bakken. Dessuten har vi ryddet og merket og kartfestet ca 40 km med turstier i 
nærmiljøet. Alt dette får vi til fordi vi er mange som står sammen og vil få til noe i grenda vår. 

Det vil glede oss om også du betaler medlemskontingent og viser at du støtter arbeidet vi gjør. 

Trafikken på Gåsbuvegen 

Fra tidlig i fjor sommer har vi merket en voldsom økning i tungtrafikken i forbindelse med leveransen 
fra Vang fjelltak til Riksveg 3/25. Til tross for utallige henvendelser både muntlig og skriftlig gikk 
trafikken sin gang – heldigvis uten alvorlige uhell. Nå er det stillere, men hvor lenge blir det slik? Vi 
venter at trafikken vil ta seg opp igjen til sommeren, og spesielt frykter vi at vi får et nytt stort 
anleggsprosjekt i området som vi ta grus fra Vang fjelltak. 

Vår viktigste oppgave det neste året er å få gjort noe med dette. Det viktigste vil være å få laget en 
grundig konsekvensutredning med tilhørende trafikksikkerhetsanalyse og få laget nødvendige 
reguleringsplaner slik at en kan få gjennomført konkrete tiltak. Vi må få større sikkerhet for myke 
trafikanter og redusert støy for de som bor langs vegen. Dette blir vårt viktigste arbeidsområde i 2020. 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga lørdag 7. mars 

Vi håper å kunne samle de fleste som bor på Kirkebyenga og i nærområdet og arrangerer 
aktivitetsdag med langrenn, hopp og aking på Kirkebyenga. Tiltaket er for hele velforeningen, så møt 
opp til en dag full av konkurranser for barna; grilling og sosialt samvær. Program tilpasset 
føreforholdene og med endelig dato kommer på hjemmesiden og blir delt ut i postkassene i og rundt 
Kirkebyenga. 

Måneskinnstur til Dufsetbakken onsdag 8. april kl 1800  

Onsdag 8. april går eller sparker vi hhv fra bommen på Ormseter og fra Lier slik at vi kan møtes på 
Dufsetbakken ca kl 1830. Vel framme serverer vi gløgg, og de som har med seg ryggsekk kan nyte 
det de har med av vått eller tørt før vi drar tilbake igjen etter vel en time.  

Nyhetsbrev pr post eller e-post  

Siste året har vi bare lagt ut nyhetsbrevene på hjemmesida og facebooksida vår. Det ser ut som om vi 
har mistet både medlemmer og oppslutning når vi gjør det på denne måten. På en annen side er det 
kostbart å distribuere nyhetsbrevene i postkassene. Men vi åpner muligheten til å få nyhetsbrevene i 
postkassa eller på e-post. Meld fra til Oddvar Dufseth, mob 93067862 eller oddvar.dufseth@bbnett.no, 
så vil du få nyhetene hjem til deg.   

 

 Bruk refleks når du går etter vintermørke veger! 

mailto:oddvar.dufseth@bbnett.no

