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1. Møtereferat 
 

Dato: 23.09.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Håkon 

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 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 27.08.2013 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Telefonsentralen på Torvbua. Mottatt mail fra Engebretsen om at han ikke ble kontaktet av 
vegstyret for Pinnøgardsvegen vedr fyllmasse fra telefonsentralen. 

- Hastighetsmålinger ved fotoboks langs Gåsbuvegen på utfartshelger. Svar fra Svv er sendt 
styret pr mail. Vi ba om mere spesifiserte data ifm hastighetsmålingen som ble gjennomført i 
mars. I stedet fikk vi utskrift av data fra fartsmåleren som var plassert i svingene ved Lia i 
slutten av mai. Vi synes ingen av hastighetsmålingene gir et riktig resultat og ber om ny 
hastighetsmåling mellom gang- og sykkelvegen fra Kirkebyenga og bussholdsplassen på 
Mammuthus, samt prioritering av opparbeidelse av g-/s-veg på denne strekningen. 

- Mobildekning i åsen. (Brigt). Navn på kontaktperson i Hamar kommune er mottatt. 
- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. Det er signalisert at et leskur blir plassert ila. 

høsten. 
- Momsrefusjon for hinderløypa. Midlene er mottatt. 
- Skiløype fra Veståsløypa til Kirkebyenga. Vi bevilger inntil kr. 2.000 for neste sesong og tar 

med i nyhetsbrevet at løypa blir oppkjørt. 
- Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Se sak ovenfor. 
- Utvikling av området rundt Lier. Legges på is inntil videre pga. laber interesse fra de andre 

partene. 
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3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 23.09.13: 107 medlemmer. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 23.09.13: Kr. 146.011,84. 
- Status tilskudd (Oddvar): 

 Søknad til Eidsiva Bredbånd avslått. 
 Vurder søknad til Sullandfondet. 
 Ikke søkt Gjensidigestiftelsen. 
 Søknadsfrist nærmiljøtiltak Hamar kommune 15. oktober. 
 Søknadsfrist Hedmark fylkeskommune 1. des. (Møteplass, sti) 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Må vi gjøre noe ekstra for å nå målet på 150 medlemmer? Prøv å verve de vi treffer. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Er de nye beboere vi tidligere har registrert besøkt? Ok. 
- Har det kommet noen nye siden siste styremøte? Lise besøker de som bor i Granheim. 
- Hva kan vi gjøre for å få flere medlemmer nedover langs Gåsbuvegen? 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Innhold: 
1. Leder (om felles identitet), høsttreff på Lier, gapahuken på Skjeset, status Kirkebyenga, 

nytt fra styret, trimkveld evt. høstfest på Ormseter. Premiering av årets sommerbilde. 
2. Distribueres til den enkelte ca. 1. oktober. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status ballbana/isbana. Belysning og beskyttelse rundt kantheller mangler. 
- Ildsted foran gapahuken. Det er gravd og kultet til bakerovn. Vi håper å få støpt fundamentet i 

høst, men får neppe gjort noe mer. 

8. Stimerking (Håkon) 

- Sendt ny mail til beitelaget. 
- Stiene er GPS-merket for å komme inn på nytt 1:50 000 kart. 
- Skilter er bestilt, og stolper er bestilt og betalt. 
- 100 nye merker er mottatt. 
- Styret tildeler nødvendige midler til prosjektet utover midlene fra Hedmark fylkeskommune.  

9. Hjemmesiden  

- Vi skulle trekke vinner av månedens bilde, men oppslutningen om konkurransen er vel ikke 
overveldende. Vi oppfordrer i nyhetsbrevet folk til å sende inn bilder. 

- Sommerens vinner er Viggo Jørgensen. Han får en flaske vin (Lise). 

10. Lekeplass for boligområdet på Skjeset 

- Status for opprettelse av plangruppe og planlegging av plassen. 
Plangruppe opprettet: Geir Arne Engebakken er leder. Brigt og Olve Sæhlie er medlemmer. 
Utvides med en person til. 

- Status for oppsetting av gapahuken: Situasjonsplan er opprettet. Gapahuken er 
byggeanmeldt. Nabovarsel er innhentet. Gapahuken er bestilt. 

11. Trimkvelder (Lise og Karen) 

- Mangler instruktør. Tas opp i nyhetsbrevet for å finne ut om det er interesse samt prøve å 
finne instruktør. 

12. Høsttreff på Lier 18. oktober 

- Program: Rakfisk. Utlodning. Premiering av sommerens bilde. 
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13. Hva gjør vi med innkjøringen til Kirkebyenga? Pål 
Ingen endring av status. Hva med skilt ved innkjøringen, og burde vi vurdere tilsvarende 
utforming på skilt ved de andre regulerte boligområdene I vårt område (Vangseterlia og Skjeset 
øst)? 

NYE SAKER: 

14. Lotteri  
Utsettes på ubestemt tid. 

15. Eventuelt 
Reguleringsplan for Vang grustak øst er mottatt og videresendes til styret. Frist for uttalelse er 2. 
november. Evt kommentarer sendes Oddvar før 10. oktober. Saken behandles på neste møte. 

Vi bestiller 100 stk. nøkkelringlykt for utdeling blant medlemmene. 

Julekut på Kirkebyenga: Pål sørger for at arrangøren, om det ønskes, søker om støtte før neste 
styremøte. 

16. Neste møte: Tirsdag 15. oktober 2013 kl 1900 hos Nikolai. 

 


