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1. Møtereferat 
 

Dato: 27.08.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:00 

Sted: Ormseter  

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Pål Diesen Nestleder 909 36 113 paal.diesen@gmail.com 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@outlook.com 

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@gmail.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 971 09 899 lise_stensrud@hotmail.com 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

Daglig leder ved Hamar Statlige Mottak, Arild Berg, holdt en orientering om virksomheten på Ormseter: 

 Asylmottak siden 1999 

 120 plasser 

 8 ansatte 

 Avtalen løper ut februar 2014 (vurderes/forlenges hvert 3. år) 

 55 – 60 går på norskopplæring 

 Det arbeides med å få til flere bussruter til Åsen samt rundkjøring og leskur ved 
bussholdeplassen 

 De ønsker samarbeid med velforeningen og kan også delta på et velmøte for å informere om 
virksomheten 

 Vi er velkomne til å ha et årlig styremøte på Ormseter samt å delta på sommer- og høstfesten 

 Berg anbefalte styret å møte opp på Vang Røde kors’ fest for asylsøkerne 7. november for å bli 
bedre kjent med dem 
 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 28.05.2013 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Telefonsentralen på Torvbua. Oddvar har purret eieren men har ikke mottatt svar. 
- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? Se sak 19. 
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- Mobildekning i åsen. (Brigt): Vi har ikke skrevet brev/mail ennå. Koordineres 
med tilsvarende problemer på Greftenmoen. Utredning pågår. Prøver å finne ut om 
kommunen kan bistå. 

- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. Det blir ingen rundkjøring eller trafikksikringstilak 
på snuplassen i år, men det ses på muligheten for å få opp et leskur i høst. Oddvar sender 
mail. 

- Momsrefusjon for hinderløypa (Brigt): Vi har ikke fått utbetalt noe ennå. 
- Skiløype fra Veståsløypa til Kirkebyenga. Søknad sendes. 
- Områderegulering av øvre del av Vangsåsen. Ingen reaksjon på kronikk i HA 5. juni. 
- Utbygging i Vangseterlia.  6 av 9 tomter er solgt. 1 hus under oppføring. 
- Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Mottatt svar fra kommunen om at Vegvesenet er 

informert og at gang og sykkelvegen foreløpig ikke er inne i planene. 
 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 27.08.13: 103 medlemmer. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 27.08.13: Kr. 185.229,64. 
- Status tilskudd (Oddvar). Sendt søknad til Eidsiva Bredbånd og søker om midler til utbygging 

av gapahuk på Skjeset. Avslått. 
Vi søker om tilskudd til ildsted på Kirkebyenga fra Eidsiva Bredbånd. Søker om tilskudd til 
gapahuk på Skjeset fra Sullandfondet 1.oktober. Gjensidigestiftelsen har søknadsfrist 15. 
september. 

- Mottatt fra 3.000 fra Totens Sparebank og 5.000 fra Sparebanken Hedmark. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Må vi gjøre noe ekstra for å nå målet på 150 medlemmer? Sjekk medlemslisten om dine 
naboer er på listen. Er de ikke det, så bør de betale medlemskap. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Er de nye beboere vi tidligere har registrert besøkt? Pål besøker de nye i St. Mikaels veg og 
på Kirkebyenga. Håkon har igjen Gåsbuvegen 590. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Vi trenger ikke å sende ut nyhetsbrev før nærmere møtet på Lier og evt oppstart av 
trimkvelder. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Forskriftsmessig godkjenning av hinderbana. Bare bagateller gjenstår. Godkjent. 
- Status ballbana/isbana. Dugnad gjennomført i slutten av juni. Gjenstår lysmast. Kr. 40.000 

under budsjett. 
- Fugleredehuske. Muligheter for midler? 
- Ildsted foran gapahuken? Mottatt kr.10.000. Skal ha peis/bakerovn som delvis må finansieres 

av andre midler. 

8. Dufsetbakken 

- Det lages skisse over grillsted/ovn. Sjekkes med brannvesenet. 
- Stikart. Sjekkes med Olav Martinsen (Håkon). 
- Soppdrepende middel er påført. 

9. Stimerking (Håkon) 

- Markestadstien er merket. Må måle opp avstander. Skilt bestilles. Må bestille flere merker. 

10. Hjemmesiden  

- Det har ikke kommet inn mange bilder ennå. 
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11. Utvikling av området rundt Lier  

- Ingen aktivitet i komiteen etter siste styremøte. 

12. Turkomiteens forslag til turer på stiene i sommer 

- Program for høstturer (Lise, Karen og Håkon). Ingen turer planlegges i høst. 

13. Innkjøring av krakker. Vedlikehold av krakker og rastebord 

- Nikolai kjører inn krakkene før 1. oktober. 

14. Lekeplass for boligområdet på Skjeset 

- Status for opprettelse av plangruppe og planlegging av plassen. Gruppen er ikke opprettet 
ennå. Gapahuk bestilles. 

15. St. Hansfest 23. juni 

- 11 stk. deltok. Arrangementet bør videreføres seinere år  

NYE SAKER: 

16. Ormseter. Hva ønsker de av oss, og hva vil de at vi skal bidra med? Se 

ovenfor. 

17. Trimkvelder (Lise og Karen) 

- Lise og Karen lager forslag til program med budsjett til neste møte. Program og kostnader 
vurderes på neste styremøte. 

18. Høsttreff på Lier 18. oktober 

- Program fastsettes på neste møte. 

19. Hva gjør vi med innkjøringen til Kirkebyenga? Forslag er utarbeidet. Pål ser på 

dette og kommer med innspill. 

20. Hogstforespørsel på Kirkebyenga. Området er gulmarkert på utsendt kart. Skogarealet 

er leskjerm både mot trafikkstøy fra Gåsbuvegen og nordavind.  Hugging må derfor skje med 
skånsomhet for ikke å redusere bokvaliteten på Kirkebyenga. 

21. Eventuelt 

Vangseter avvikler 1. september. 

22. Neste møte: Mandag 23. september 2013 kl 1900 hos Håkon. 

 

 


