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1. Møtereferat 
 

Dato: 04.10.2011 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:00 

Sted: Oddvar 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@c2i.net 

Runar Hyll Nestleder 975 39 196 runarhyl@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@hihm.no 

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@no.ibm.com 

Nikolai Hausammann Styremedlem 958 65 604 nikolaihausammann@gmail.com 

Karen Busterud Styremedlem 913 23 949 karen.busterud@hamar.kommune.no 

Lise K. Stensrud Styremedlem 915 23 740 lise.k.stensrud@sparebanken-hedmark.no 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 25.08.2011 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga (Oddvar). 
Sendt mail med vedlegg (brev) til Svv 26.09 vedr. skilting av innkjøring til Kirkebyenga på Fv 
D-115 og mail med brev til Hamar kommune ang fartsdumper på rettstrekningen ovenfor 
trafoen på Kirkebyenga. 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua (Håkon). 
Fått tilbakemelding fra Telenor om at de ikke eier denne. Eier er Thor Arne Martin 
Engebretsen. 2435 Braskeredfoss. Sendt brev til han 22.09. 

- Poststedsnavn (Oddvar). 
Avtalt møte med Posten fk. fredag. 

- Gjørsli fjelltak. 
Svar fra Fylkesmannen er ventet i oktober. 

- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga (Oddvar)? 
Orientering sendt til Hamar kommune 29.08. 
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- Kommuneplanen for Hamar (Oddvar). 
Innspill er sendt tidligere. Sendt mail til formannsskapets medlemmer 26.09. Sendes på nytt i 
forkant av formannsskapsmøtet 12.10. 

- Hastighetsmåling langs Gåsbuvn på utfartshelger (Oddvar). 
Sendt mail til Svv 3.10. 

- Vangsåsen vel på kommunens hjemmeside (Oddvar). 
Denne er nå ajour – link til vår hjemmeside. 

- Nabotreff på Mammuthus 30. september. Evaluering av treffet og fellesturen. 
4 stk. gikk fellesturen. Slike turer kan droppes for framtiden pga liten deltagelse. 18 stk. på 
Mammuthus. 
Det kan vurderes om lørdag er en bedre dag. 

- Brøyting av Åsvegen til vinteren.  
Det ser ikke ut som om det blir skogsdrift i vinter. Vi kan prøve å prate med evt. brøytere 
vedr. pris. Tas opp igjen på neste styremøte. 

- Mobildekning i Åsen. 
Rune Rebne sjekker ut dekning i Lier. 

- Vedlikehold av Veståsvegen (Oddvar). 
Sendt mail med vedlegg til Svv; kopi til Hamar kommune. Etterspør svar fra Svv. 

- Skifte av skole for Ormseter? 
Ormseter tar kontakt dersom de hører mer om flytting til Ridabu. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Oppdatert liste sendt til styret 4.10: 86 medlemmer, hvorav noen er samme hustand. Disse 
tilbys gratis medlemsskap neste år (Brigt). 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 4.10: Kr. 42.031,78. 

4. Rekruttering av medlemmer 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Ny liste settes opp og sendes ut til styret. (Nikolai). 
- Hamar kommunes opplegg for distribusjon av velkomstpakke. 

Ny velkomstpakke fra kommunen er under utvikling – ferdig til januar. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Innhold i neste nyhetsbrev: 
Invitasjon til nabotreff 18. November: 
   Brigt og Karen sjekker hva slags opplegg/servering som ønskes. Info om Lier, utlodning. 
Leder, Gjørsli fjelltak, nytt fra styret (bl.a. brøyting), hva har skjedd i høst mm 

- Tid for utsendelse ca. 8. november. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga 

- Status reguleringsplan 
Mangler godkjent reguleringsplan. Ifølge kommunen skal denne være klar neste uke. 

- Status lekeplass 
Lekeapparatene er inspisert på nytt av kommunen: Nye pålegg. Dette tas opp med 
kommunen 

- Status gapahuk 
 Mangler bare overtak og vindskier. Dette er dugnadsarbeid som blir gjort til helgen. 

- Finansieringsplan er oversendt til styrets medlemmer. Prisen på taket på gapahuken økes til 
8000 kr 
 

8. Vedlikehold av krakkene 

- Innkjøring av krakkene. 
Kjøres inn ila. neste uke (Nikolai). Nikolai sjekker hva slags påskjønnelse vi kan gi for 
oppbevaring av krakkene. 
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9. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien 

- Helhetlig utforming med bl.a. gapahuk 
- Status gapahuk. 

Laila har skrevet under avtale. Husk gave til jul. 
Gapahuk kommer i månedsskiftet oktober/november. 
Må planeres innen midten av oktober. Oddvar holder kontakt med Morten. 
  

- Finansieringsplan er oversendt til styret. Prisen på taket må økes til 7000 kr 

10. Merking av stier i området (Håkon) 

Har mottatt godkjenning fra Vang Almenning. De andre purres (Håkon). Har avtale med Olav 
Martinsen I HHT om å få merker. 

11. Hjemmesiden  
Hjemmesiden er oppdatert: 
Forslag til forbedringer: 
Flere bilder, nyheter (Oddvar sender forslag), flere linker, mulighet for å sende mail til webmaster, 
kan vi se hvor mange som besøker siden? 

NYE SAKER: 

12. Gamle regnskapsbilag 
Mye interessant historie – kan brukes ifm. når historien om Vangsåsen vel skal skrives (Minner 
ifrå Vang). Statsarkivet er interessert i materiellet, og vi prøver å få levert ordinært arkivmateriale 
samt regnskapsbilag, primært det som er fra før år 2000. 

13. Lotteri 
Basarbøker: Hver i styret sin bok (500 lodd * 5 kr * 7 styremedlemmer)= kr. 17.500.  Hver og en 
foreslår gevinst til neste styremøte. 
Hva kreves av tillatelse (Brigt). 
Selve lotteriet kjøres på nyåret. 

14. Busskur ved Ormseter 
Vi har mottattt henvendelse fra Ormseter om vi kan bidra med å få på plass busskur ved 
Ormseter.. Oddvar sjekker hvordan normal prosess er ved slike saker. 

15. Eventuelt 
Møte på Vangseter? 

16. Neste møte  
Forslag: Fredag 9. desember kl 1900 med ledsagere og rakfisk? Hos Håkon? 

 


