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VANGSÅSEN VEL 
 

 

Årsmøtedokumenter 2020 

Mammuthus 28. februar kl 1900. 

 

Saksliste 

Sak 1 Åpning 

Sak 2 Godkjenning 

Sak 3 Årsberetning 2019 

Sak 4 Regnskap 2019 

Sak 5 Valg av styre, revisor og valgkomite 

Sak 6 Forslag fra styret og medlemmene 

Etter årsmøtet blir det underholdning ved Vidar Aasen, utlodning og sosialt 

samvær. 
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Sak 1 Åpning 

a) Valg av dirigent 

Styrets forslag: Oddvar Dufseth 

b) Valg av referent 

Styrets forslag: Tove Rosenberg 

c) Valg av to til å underskrive protokollen 

1) ……………………………. 

2) ……………………………. 

 

Sak 2 Godkjenning 

a) Innkalling 

b) Saksliste 
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Sak 3. Årsberetning for 2019 

Styrets sammensetning 2019 

Leder  Oddvar Dufseth På valg På valg 2020 

Nestleder Solveig Fredriksen Aasen På valg På valg 2020 

Kasserer Brigt Birkeland 1) På valg På valg 2020 

Sekretær Tove M Rosenberg På valg På valg 2020 

Styremedlem Magnus Heramb Ikke på valg På valg 2021 

Styremedlem Henriette Kildahl På valg På valg 2020 

    

Revisor Jon Flisen På valg På valg 2020 

Vararevisor Hanne Marit Diesen 1) Ikke på valg På valg 2021 

Valgkomite Pål Tåsåsen, leder På valg På valg 2020 

 1)   

 1)   
1)  Valgkomiteen hadde ikke funnet noen, så styret fikk årsmøtets fullmakt til å finne 

kandidater. Brigt Birkeland har takket ja til styreverv og Hanne Marit Diesen sa ja til gjenvalg 

som vararevisor, men valgkomitemedlemmer har styret ikke klart å finne. 

Det er avholdt 8 styremøter. Alle møtene er holdt hos styremedlemmene.  

 

Aktiviteter som er gjennomført i 2019 

- 13. april var det aktivitetsdag på Kirkebyenga, dessverre med relativt liten deltakelse. 

Ca 15 stilte til start i ulike langrennsløyper og andre konkurranser. De var saft og kake 

til alle etter hvert som de kom i mål. Etter konkurransen var det premieutdeling med 

populære premier til alle. Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, og det ble servert 

kaffe og noe godt fra bakerovnen. 

- Årlig søppelplukking langs vegene i området vårt ble gjennomført i tidsrommet 29. 

april - 2. mai. 15 voksne og like mange barn deltok. Vidar Aasen fikk årets 

søppelplukkerpremie som var tre potter med ulike krydderurter. 

- 15. mai var det medlemsmøte på Mammuthus med tema trafikksikkerhet og 

kollektivtrafikk i Vangsåsen. Vi hadde invitert Hamar kommune, Statens Vegvesen og 

Hedmark Trafikk som innledere. I alt møtte det opp ca 45 diskusjonslystne deltakere – 

og det var før vi visste om trafikkøkningen som kom på grunn av Vang fjelltak. Mange 

viktige trafikksikkerhetsspørsmål ble tatt opp, og vi fikk også luftet mulighetene for 

bedre bussforbindelse. 

- 25. mai «Bli kjent tur» ble arrangert på stien fra Kirkebyenga til Ormsetergutua, opp 

til Åsvegen og ned til Øvre Kirkeby. Bra frammøte i gråværet. 

- 7. september ble det arrangert en ny fellestur på stiene våre. Ca 25 små og store 

trosset regnværet og gikk Hjellumshagan opp og nesten til Ålsbergsmyra og 

Dufsethagan ned med rast på Dufsetbakken. 

- 15. november arrangerte vi et kort medlemsmøte om trafikksituasjonen i Vangsåsen 

som følge av den heftige tungtrafikken fra Vang fjelltak. Ca 30 engasjerte deltakere. 
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- 15. november, etter medlemsmøtet; var det rakfiskaften på Mammuthus med ca 15 

deltakere. 

- 1. desember Julegrantenning på Kirkebyenga. Servering av gløgg og pepperkaker. 

Måneskinnstur 22. mars, frokosttreff 11. mai, ungdomstreff 20. september, utedag 19. oktober 

og juleverksted 30. november ble avlyst, stort sett pga manglende interesse. 

 

Medlemstall 

Antall medlemshusstander for 2019 er 60, noe vi overhode ikke er fornøyd med. For 2020 har 

vi som mål å få en betydelig økning. 

 

Økonomi 

Vi har for året 2019 mottatt kr 20.000, - i tilskudd fra Hamar kommune.  

Vi har også mottatt kr 10.000, - fra Statsskogmillionen etter søknad fra stikomiteen.  

Momsrefusjon er innvilget med kr 883,-. 

Vi viser ellers til regnskapet som viser et underskudd på kr 10.687, - med en utgående balanse 

pr. 31.12.19 på kr 101.278, - noe som viser at økonomien i foreningen er god. 

Til bredbåndsutbyggingen hadde vi et restbeløp fra 2018 på kr 60.472, -. Vi fikk utbetalt siste 

støtte fra Hamar kommune på kr 421 470,- 

Sluttoppgjør for gravearbeid er utbetalt med kr 458 123,-. Noe vil bli brukt til etterarbeid i 

2020. Evt restbeløp tilbakebetales til Hamar kommune. 

 

Tilsluttede foreninger 

Vangsåsen Vel har medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon, bl.a. pga innbefattet forsikring.  

 

Nyhetsbrev og hjemmeside 

Det er delt ut 5 nyhetsbrev, inkludert årsmøteinnkallingen. Våren 2019 besluttet styret at vi 

skulle slutte med å distribuere papirutgaver. Nyhetsbrevene blir nå bare distribuert på nettsida 

vår samt på facebook. Medlemmene kan fortsatt få nyhetsbrevene i posten eller på e-post hvis 

de melder fra at de ønsker det slik. 

Vi har fra årsskiftet 2019/2020 fått på plass en ny hjemmeside: www.vangsaasenvel.no, som 

ennå ikke er helt ferdig utviklet. Vi er også på Facebook!   

 

 

 

http://www.vangsaasenvel.no/
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Plan- og vegsaker  

I brev av 15. mai får vi varsel om at Hamar kommune vil gå i gang med infrastrukturen for 17 

nye tomter i Vangseterlia. I brev av 26. mai til kommunen påpeker vi at: 

• Den innregulerte turvegen mellom Vangseterlia og Kirkebyenga bør etableres nå. 

Etter litt diskusjon med kommunen ble turvegen bygget. 

• Det bør bygges utjevningsbasseng for overvannet fra det nye byggefeltet før det 

slippes ut i Kirkebybekken. Dette ble ikke imøtekommet. 

I brev av 11. oktober.2018. klaget vi på Hamar kommunes vedtak ifm reguleringsplan for 

Ormseter om at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 103 Gåsbuveien ikke fortsetter nord for 

snuplassen i retning Gåsbu. Det fremkommer av den vedtatte reguleringsplanen at det kun er 

innregulert gang- og sykkelsti på sydsiden av snuplassen. Vi får ikke medhold av 

Fylkesmannen i Innlandet i brev av 9. desember 2019. 

 

Tungtrafikken fra Vang fjelltak 

Ca 1. juni begynte det å dundre tunge lastebiler nedover vegene i Øvre Vang. Alle kom fra 

Vang fjelltak og de aller fleste skulle forsyne veganlegget Rv 3/25 med masse av ulike 

fraksjoner. Ca 100 tunge biler pr dag telte vi i de travleste periodene, og trafikken pågikk helt 

til i november. Trafikken fra fjelltaket vil fortsette i flere tiår framover, men forhåpentligvis 

med mindre intensitet. 

26. juni sendte Vangsåsen vel brev til Hamar kommune og krevde at det ble satt i gang arbeid 

med en reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Inntil det kunne realiseres 

ba vi om at hastigheten på vegen måtte settes ned. Brevet er ikke besvart.  

Etter møte med flere velforeninger i øvre del av Vang, samt FAU på Lunden skole, var vi 

enig om at vi burde opptre sammen for å bedre forholdene som skyldes tungtrafikken fra 

fjelltaket. På vegne av alle sendte derfor Vangsåsen vel et nytt brev til Hamar kommune 25. 

august. Der krevde vi strakstiltak i form av hastighetsbegrensning i forbindelse med 

skolestart. Vi ba på lengre sikt Hamar kommune sørge for at tungtransporten fra fjelltaket 

stanses, inntil de pålagte risiko- og sårbarhetsanalyser for trafikken på tilførselsvegene er 

utført og nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført. I møte med kommunen 23. 

oktober gjentok vi kravet om at det gjennomføres konsekvensanalyse av trafikksituasjonen 

som grunnlag for en revidert reguleringsplan. På en befaring pr buss 8. november fikk vi 

ytterligere demonstrert behovet for trafikksikkerhetstiltak på vegene i øvre del av Vang. 

I brev av 10. oktober sender vi på vegne av ovennevnte foreninger brev til 

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen der vi ber om at masseutkjøringen fra Vang 

fjelltak blir vurdert mot Folkehelseloven. Vi ber om å få oversendt de vurderinger som i 

henhold til Folkehelseloven skulle vært gjort. Hvis det ikke foreligger, en utredning av de 

helsemessige konsekvenser av ulykkesrisiko, støv- og støyplager, krever vi at 

masseutkjøringen fra Vang fjelltak stanses inntil forholdet er behandlet. Samfunnsmedisinsk 

enhet setter sin lit til at det blir utarbeidet ny reguleringsplan og vil i den sammenheng bidra 

innenfor sine ansvarsområder. 
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13. mai 2019 ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) konsesjon til Skanska for drift av 

Vang fjelltak. Konsesjonen skulle basere seg på reguleringsplanen som tidligere var godkjent 

av Hamar kommune (etter protest fra Vangsåsen vel). Men mengden masse som transporteres 

fra fjelltaket og ut på det offentlige vegnettet er ifølge driftskonsesjonen 15 – 20 ganger mer 

enn det som var forutsetningen for den godkjente reguleringsplanen. Vi tillot oss derfor å 

klage på driftskonsesjonen som var gitt. Etter grundig behandling sender DMF klagen videre 

til Nærings- og finansdepartementet. I brev av 30. september utdyper vi klagen vår og ber om 

at det gjennomføres konsekvensutredning med risikoanalyse av virkningen den betydelige 

økningen av tungtrafikken har for miljøet og ikke minst samfunnet i øvre del av Vang. 

Konsesjonen må trekkes tilbake inntil nødvendige avbøtende tiltak er avdekket og 

gjennomført. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet. 

 

Øvrige trafikksikkerhetstiltak 

Foruten trafikken fra fjelltaket, har vi også tatt opp en rekke andre trafikksikkerhetssaker i 

brev som er sendt Statens Vegvesen: 

• Narmokrysset. Vi etterlyste iverksetting av enkle trafikksikkerhetstiltak som 

Vegvesenet lovet å se på sommeren 2018. Ennå har intet skjedd. 

• Gåsbuvegen Torvet – Ormseter. Her er det 60-sone, men noen av skiltene er blitt 

borte. Noen er satt på plass etter henvendelsen, men fortsatt mangler ett skilt. 

• Etablering av busslomme ved Torvet har vi bedt om i brev av 3. juni. Vegvesenet har 

ikke gitt noen tilbakemelding på dette. 

• Hastighetskontroll har vi bedt om i Gåsbuvegen, gjerne i mars. Manglende 

tilbakemelding håper vi skyldes at Vegvesenet vil overraske oss med det. 

• Vi har i brev av 17. oktober til Statens vegvesen påpekt behovet for å ruste opp 

Veståsvegen og spurt om hvilke planer som foreligger. Brevet er ikke besvart. 

• I brev av 26. november ber vi Statens vegvesen gjøre noe med trafikksikkerheten i 

Elvsrud-krysset. Statens vegvesen vil fjerne vegetasjon som hemmer sikten i krysset. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 

Vi fikk i 2018 kr 10.000, - fra Sparebankstiftelsen Hedmark til oppgradering av lekeplass. Det 

ble innkjøpt en fugleredehuske som våren 2019 ble hengt opp i det eksisterende huskestativet 

på lekeplassen. Husken er flittig i bruk. 

Vinteren 2018/2019 ble det ikke lagt is på isbanen da det var uenighet med en nabo om 

isbanen kunne forårsake fare for vannpress på grunnmuren til naboen. Høsten 2019 gravde 

kommunen en avskjæringsgrøft som skulle redusere vannpresset på grunnmuren. I tillegg ble 

det satt ned en kum der velforeningen selv kunne få vann til sprøyting av isbanen. Dette ser ut 

til å fungere bra, og i vinter blir det forhåpentligvis fin is på Kirkebyenga til begeistring for 

skøyteglade unger. 

Vedlikeholdsplan for friluftsparken ble utarbeidet 2018. Denne vil bli fulgt opp i 2020.  
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Friluftsparken ved Berglia  

Høsten 2019 ble sykkelbane i terreng klar til bruk. Videre rydde- og pussearbeid gjenstår. 

Arbeid med å lage en mindre rundbane for sykkel ble startet, men den ble ikke ferdig før 

vinteren kom. 

 

Dufsetbakken  

Gapahuken ved Dufsetbakken var ikke så godt besøkt i 2019 som tidligere år. 843 skrev 

navnet sitt i gjesteboka, betydelig færre enn tidligere år. Dette er bare tobente som går på egne 

ben. Mange av de firbente er også innskrevet i boka. Det tyder på at de firbente ofte trekker de 

tobente med på tur. Syklister og ridende skriver seg sjelden inn i boka. Vi ser ingen entydig 

årsak til at besøket går ned.  

Trekking av en vinner blant de besøkende i 2019 blir offentliggjort på årsmøtet.  

Vi har bedt Hedmarken interkommunale brannvesen om råd i forbindelse med en eventuell 

etablering av et nytt gnistsikkert ildsted ved gapahuken. Brannvesenet er fornøyd med at det 

gjøres tiltak for å minske faren for skogbrann og mener at tiltaket virker positivt og kan 

medvirke til at det blir mindre bruk av engangsgriller og bål på stedet. Men det blir opp til 

grunneier om de ønsker at det skal etableres en slik plass. Svaret fra brannvesenet kom i 

januar 2019, men vi har beklageligvis ennå ikke tatt opp saken med grunneier. 

Området vest for gapahuken ble hugget forrige vinter, men vi har ennå vi ikke fått merket den 

gamle skibakken og stien dit. 

 

Stimerking i Vangsåsen  

Stikomiteen som ble nedsatt våren 2018 og består av Vegard Urset (leder), Christian Dufseth, 

Emil Carlsson og Anders Skjeset, har fortsatt det gode arbeidet de begynte i fjor. De deler 

ansvaret for de ulike stiene mellom seg. 

Arbeidet med å formalisere avtalene med berørte grunneiere er langt på veg fullført. De har 

fortsatt arbeidet med å rydde og remerke stier, og de har merket en del stier og stikkveger fra 

Åsvegen til Gåsbuvegen/Veståsvegen (ved Stenshaugtoppen, Torvet via Pinnøgarden og øvre 

Kirkeby). Vi har også fått laget gjerdeklyv som skal plasseres der stiene krysser strømgjerdet 

som holder beitedyra inne i allmenningen i beitesesongen. 

Nytt av året er «Månedens runde» som stikomiteen lanserte våren 2019. I alt 5 runder er 

kartfestet og publisert på facebook. I tillegg til å gå runden, kan en skrive navnet i en trimbok 

som er plassert langs en av stiene på runden. Noen av de som skriver i boka kan vinne 

premier som er sponset av Spar Vang, Sport 1 på Olerud og Vang historielag. Rundene er 

også lagt ut på UT.no. Stikomiteen har gitt vårt bidrag til Hamar og Hedmarken 

Turistforenings 90 års jubileumsbok med en beskrivelse av «Store Ormseter-runden». 
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Utbygging av fiberbredbånd i Vangsåsen Vels område 

Gjennom vinteren var det planlagt trekking av fiber i høyspentmastene, siden dette er gunstig 

å gjennomføre vinterstid. Det ble vel mye vinter, og mye av arbeidstiden måtte brukes til å 

reparere nett etter trefall i stedet. 

Arbeidet med trekking av fiber ble gjennomført i mai og juni. Fra da startet arbeidet med å gi 

flere nytt fiber bredbånd. Leveransene startet i øst, og mange fikk leveranse før sommeren. 

Etter en lang feriestopp fortsatte arbeidet i september, og alle husstander fikk leveranse før ny 

vinter startet. Finplanering etter kryssing av veger og evt annet oppryddingsarbeid blir utført 

til våren. 

Prosjektet ble fullført i henhold til budsjett, så det er vi godt fornøyd med. 

 

Andre tiltak  

Åsvegen har vært brøytet hele vinteren selv om det til tider har store snøfall og sterk vind. Vi 

takker Ola Sæhlie for at han sørger for at alle som vil, kan ta seg en bilfri fottur der. 

Velforeningen har ca 15 stk sittekrakker som blir satt ut før 17. mai og tatt inn igjen på 

senhøsten. Vi takker Ole Arnt Skyrud for at vi får lagre krakkene våre på låven på 

Tomterødegården. Vi fikk 5 nye krakker i vår, men det var såpass jevnt med regnvær at vi 

fikk ikke malt på velforeningens logo. Derfor ble de ikke satt ut. Styret har vedtatt å anskaffe 

ytterligere 5 nye krakker i 2020 som erstatning for de dårligste av de gamle krakkene.  

 

Styret i Vangsåsen vel 

Vangsåsen, 21. februar 2020 

 

Oddvar Dufseth (sign)  Solveig Aasen (sign)  Henriette Kildahl (sign) 

 

Magnus Heramb (sign)  Brigt Birkeland (sign) Tove Rosenberg (sign) 

 

 

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes 
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Sak 4. Regnskap for 2019 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes 

 

Støtte til fiberutbygging
Mottatt fra Hamar kommune 421 470

Betalt til Dobloug entreprenør 396 781

Betalt til Skjeset 61 342

Restbeløp på konto 24 500
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Sak 5. Valg av styre, revisor og valgkomite 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet fredag 28.02.2020. 

 

 

Styret i 2019:        Valgkomiteens 

innstilling 2020: 

   

Leder  Oddvar Dufseth  På valg  Gjenvalg 1 år  

Styremedlem Henriette Kildahl  På valg  Gjenvalg 2 år 

Styremedlem Brigt Birkeland  Oppnevnt, på valg Velges for 2 år  

Styremedlem Tove M Rosenberg  På valg  Gjenvalg for 1 år 

Styremedlem Magnus Heramb  Ikke på valg   

Styremedlem Solveig Fredriksen Aasen På valg  Idar Smith-Hall 2 år  

 

Revisorer: 

Revisor Jon Flisen   På valg  Gjenvalg 2 år 

Vararevisor Hanne Marit Diesen   Ikke på valg   

 

Valgkomite:  

Leder  Pål Tåsåsen   På valg 2020  Gjenvalg 1 år 

Medlem     På valg 2022  Ingrid Busterud 3år 

Medlem     På valg 2021  Emil Carlson 2 år 

   

Alle som er foreslått som nye tillitsvalgte eller til gjenvalg har sagt seg villig til å stille til 

valg. 

 

Vangsåsen, 20.februar 2020 

 

Pål S. Tåsåsen (sign) 

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling bifalles. 
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Sak 6 Forslag fra styret og medlemmene 

a) Arbeidsprogram for 2020 

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 i sep 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 ønsker. 

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

facebooksida vår. 

Hele året Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger. (Spesielt: U/L Våren) 

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. 

 

Forslag til vedtak: Arbeidsprogrammet godkjennes. 



Side 12 av 12 
 

b) Medlemskontingenten for 2021 

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2021 økes fra 150 til 200 kr. 

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten økes til 200 kr fom 2021. 

c) Budsjett 2020 

 

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes 

d) Saker fra medlemmene er ikke framkommet. 

 

Tekst Merknad

Inntekt Utgift Inntekt Utgift

Medlemskontingent 8 770 12 500

Loddsalg på års- og medlemsmøter 1 228 770 3 000 1 500

Medlemsmøter/årsmøter/treff/arr. 2 676 17 050 5 000 15 000

Gaver og tilskudd fra banker oa 30 000 65 000 Fordeles på aktiviteter

Kirkebyenga:

Samlingsutgifter 1 369 2 000

Lekeapparat 10 675 6 500 Forutsetter tilskudd

Berglia:

Sykkelsti 2 625 5 000

Lekeutstyr, apparater 10 000 Forutsetter tilskudd

Dufsetbakken:

Brøyting Åsvegen 2 000

Ildsted 7 000 Forutsetter tilskudd

Tilrettelegging for fysisk aktivitet:

Benker 14 625 11 500 Tilskudd søkes

Gjerdeklyv 10 000 Tilskudd søkes

Stimerking, skilting og kart 10 000 Forutsetter tilskudd

Løypekjøring

Drift:

Webside 5 221 5 000

Kontingent velforbund 1 310 1 310

Diverse 627 500

Renter, MVA-refusjon 993 82 2 000

43 667 54 354 87 500 87 310

Budsjett 2020Regnskap 2019


