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Tidsbestemte aktiviteter 
Fre 28. feb Årsmøte/Hyggekveld med underholdning på Mammuthus 
Lør 7. mars Aktivitetsdag på Kirkebyenga. Foreløpig tidspunkt.  
Ons 8. april  Måneskinnstur til Dufsetbakken 
Fre 24. apr Medlemsmøte/Hyggekveld på Mammuthus. Tema bestemmes seinere. 
Ma 27. april 
- tor 30. april  Plukke søppel langs vegene i området 
Lør mai/ juni Vandring langs stiene våre til Raumyra med litt historie.om torvdrifta 
Lør 20. juni Frokosttreff  
Lør septemb Bli kjent med stiene våre og historien bak dem..  
Lør 10. okt Utedag med grill/bakerovn og lek på Kirkebyenga  
Fre 14. nov  Nabotreff med rakfisk på Mammuthus.  
Fre 26. feb 21 Årsmøte 
   
 
 
Løpende saker/mål 
Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker.  
Hele året Følge opp at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og fortsatt 

arbeide for at det lages konsekvensanalyse med trafikksikkerhetsanalyse, 
utarbeides reguleringsplan og bygges gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. 

Hele året Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2020 til nye innflyttere. Mål: 
Øke antall husstandsmedlemmer til 125. 

Hele året Fortsette utbyggingen av friluftsparken i Berglia etter beboernes behov og 
ønsker. 

Hele året Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og 
facebooksida vår. 

Hele året Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger i området. 
Vår/høst Dugnader for vedlikehold av friluftsparken på Kirkebyenga. 
Vår/sommer Videre utbygging av rasteplassen på Dufsetbakken. I forståelse med 

grunneieren vil vi prøve å planlegge et ildsted som ikke utgjør noen fare for å 
forårsake skogbrann. Dessuten få opp informasjon om og merke sti ned til den 
gamle hoppbakken «Dufsetbakken». 

Vår/sommer Fortsette arbeidet med stiene i Vangsåsen ved bl.a. å:  
- Rydde, merke og tilrettelegge i eksisterende traseer der det er behov. 
-  Etablere gjerdeklyv der stiene passerer gjerder.  
-  Få produsert og satt opp skilt der det er behov. 
-  Videreføre og evt. videreutvikle konseptet "Månedens runde". 
-   Produsere kart over de merkede stiene. 


