
VANGSÅSEN VEL 

Referat med bakgrunn i siste leders huskeliste for saker i 

Vangsåsen Vel 

 

 
FASTE SAKER: 

1. Innledning 
Ny leder ved Ole Nashoug ønsket velkommen til møte. 

 

Tilstede på møte; leder Ole Nashoaug, Kasserer Guri Veiseth Sæhlie, nyvalgt nestformann og 

Web-ansvarlig Pål Tåsåsen, forrige leder Oddvar Dufseth samt ny sekretær Tove M 

Rosenberg. 

Forfall til møte: Berit Søberg og Ann Kristin Granrud. 

 

Oddvar Dufseth hadde forut for møte satt opp følgende punkter som vi gjennomgikk på møte.  

 

 

 

2. Referat fra forrige møte. 

Oppfølging:  

- Trafikksikkerhetstiltak for Palerudgutua. Brev sendt Hamar kommune 7.01.16 

etter å ha vært på høring hos styremedlemmene. Notis i HA, Krøniken, 18.01. 

- Oppstart detaljreguleringsplan Kirkeby Øvre. Merknader sendt Siv ing Rolf 

Bryhni med kopi til Hamar kommune og tiltakshaver 7.01.16 etter å ha vært på 

høring hos styremedlemmene. 

- Åpningen av friluftsparken på Kirkebyenga 20. juni. Ordfører Morten Aspeli 

lovet en gave – en søppelkasse til anlegget. Den får vi når ferietiden er over og 

rette vedkommende i kommunen finner en riktig type. Ingen søppelkasse er 

kommet, og mail ble sendt Reidar Aas i kommunen 17. februar 2016. 

 

 

3. Konstituering av styret 
Etter en presentasjon av gamle og nye styremedlemmer ble vervene fordelt slik: 

 

Leder: Ole Nashoug 

Nestleder: Pål Tåsåsen 

Kasserer: Guri Veiseth 

Sekretær: Tove M Rosenberg 

Webmaster: Pål Tåsåsen 

Styremedlem: Berit Søberg 

Styremedlem: Ann Kristin Granrud 
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Kontaktinfo styre Vangssåsen Vel: 

Ole Nashoug Leder 930 67 862 onashoug@bbnett.no 

Pål Tåsåsen 
Nestleder/Web-
ansvarlig 

415 98 595 
pal.tasasen@outlook.com 

Guri Veiseth Sæhlie Kasserer 971 81 142 guri.veiseth@orkla.no 

Tove M Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Ann Kristin Granerud Styremedlem 942 81 042 annkri59@live.no 

Berit Henny Søberg Styremedlem 950 05 248 Beri.soberg@gmail.com 

 

 

Melding om nytt styre sendes til: 

Brønnøysund, noe Oddvar foretar når han mottar protokoll fra årsmøte.  

Registerutskriften fra Enhetsregisteret er oversendes styremedlemmene til orientering. 

Endring foreningsoversikt sendes Hamar kommune samt ny infobrosjyre endres. 

 

Vangsåsen vels hjemmeside: Pål 

 

4. Medlemsliste. Økonomi  
Medlemmer 2016 Pr 18.02:  Målet for 2016 er 140.   

 

Pål er i dialog med Hamar kommune for å få en oversikt over alle som har eiendommer i vårt 

område og som dermed er potensielle medlemmer i foreningen. Han har fått opplyst at det er 

217 boenheter i området. Hytter er ikke oppgitt. Pål sjekker opp dette nærmere. Det bor 688 

personer i området (318 kvinner og 370 menn). 

Beholdning Sparebanken Hedmark  pr. 14.01.16 Kr 124.274,42 

          pr. 18.02.16 Kr 127.571,82 

 

Roger har søkt Sparebankstiftelsen DnB og Skattum ansvar om tilskudd til krakkene vi har 

besluttet å kjøpe. Roger lovte på årsmøtet 2016 å følge opp dette. Han er mer optimist hos 

Skattum enn DNB. Begge steder søkt konkret om kr. 15 000 øremerket til nye krakker.  

Søknader om støtte kan ellers sendes: 

- Eidsiva bredbånd, 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november. Vi bør lese 

statuttene nøye for å se hva en søke om midler til.  

- Sullandfondet 1. apr, 1. okt.  

- Totens Sparebank. Frist 30. april. Vi søker om gavemidler til tiltak innenfor daglig 

drift.  

- Gjensidigestiftelsen, 15. sept.  

- Sparebanken Hedmark. Frist 30. april. Vi søker om gavemidler til tiltak innenfor 

daglig drift.  

- Hedmark fylkeskommune, stiprosjektet. 15. februar, Midler til merking, skilting og 

gradering av turstier. Søknad sendt. 
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- Hedmark fylkeskommune. Søknadsfrist for generelle kulturmidler, bl.a. møteplasser, 

15. mai og 1. des. Fristen er 15. mai på søknad om generelle kulturmidler, bl.a. 

møteplasser.  

- Hedmark fylkeskommune. Søknadsfrist for midler til frivillig, flerkulturell virksomhet 

1. des. 

- Hamar kommune, 15. mars, 15. oktober - Søknadsfrist for nærmiljøtiltak.  

 

5. Rekruttering av medlemmer. Tidligere og nye beboere. 
Nye som skal oppsøkes er:  

-  

Alle oppsøker nyinnflyttede i sine roder for utdeling av nyhetsbrev og ønsker dem 

velkommen og deler ut gratismedlemskap på det medlemskortet som er laget til den bruken 

og fyller det ut med navn osv. Navn, adresse og e-postadresse til de nye gratismedlemmene 

meddeles Guri slik at hun kan ajourføre medlemsregisteret. Når vi besøker nyinnflyttede tar vi 

foruten medlemskortet med aktivitetsplan for aktuelt år. 

 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 
Nyhetsbrevene utdeles slik: (endring etter siste styremøte) 

Ann Kristin: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)    60 eks 

Pål: Kirkebyenga – Torvet        60 ??eks 

Guri: Granstua – Skjeset – Syljeset       60 ?? eks 

Ole:  Palerudgutua, Elvsrud – Korslund - Torvet     50? eks 

Tove: Skjeset, Dalseng, Vårtun – Elvsrud – Vestvang, Elvsrud – Narmo  50 ? eks

  

Innehold: (utsendelse innen 15.03 – senest uke 12) 

 - Referat årsmøte med valg 

 - Utdrag aktivitetsplan 1. halvår (inkl søppelplukking 24.-28.04.) 

- Saker i 2016: 

o Sykkel/gangveg Gåsbuvegen 

o Aktivitetspark Skjeset Østre 

- Hyggekveld på Markestad 15.04. tema reisebrev fra Ole’s tur til Sør-Amerika 

hvor han besøker Patagonia med stikkord vin, istidere, Pampas. 

- Nytt fra styret 

- Info om Ormseter 

 

7. Nytt fra Hamar statlige mottak på Ormseter 
 

OPPFØLGINGSSAKER: 

8. Hvordan forbedrer vi hjemmesiden og faceboooksiden 
vår? 



VANGSÅSEN VEL 

Pål har sett på litt på den tekniske layouten og redigeringen av hjemmesiden, og han er ikke 

helt fornøyd. Han prøver på nytt å komme med et forslag til ny layout til neste møte. 

Omtalen av Vangsåsen vel bør være spenstigere og ikke så formell. Den bør være slik at den 

yngre garde blir engasjert. 

 

9. Merking av stier.  
Søknad sendt fylkeskommunen for å få midler til oversiktskart og kart som viser «Her er du 

nå».  

Håkon Dufseth følger opp dette for styret. Hold god kontakt med han. 

Det må legges ut link til kartet på hjemmesiden: 

http://ws.geonorge.no/freeprint/tmp/i77mfp.pdf. 

 

 

NYE SAKER 

10. Rydding og oppkjøring av Veståsløypa 
Knut Reistad og Ole Morten Svenkerud deler på jobben med å kjøre opp Veståsløypa. De var 

interessert i evt dugnadsinnsats for å rydde løypa, og jeg lovte bistand fra Vangsåsen vel på 

øvre del av løypa.  

Lars Antonsen i Bjørgheim kan spørres om evt dugnadsinnsats. 

Ole har kontaktet Reistad. For øyeblikket ingen mulighet for å frakte scooteren til løypa ved 

Markestad. Foreløpig for lite snø nede i bygda til å kjøre oppover. 

 

11. Oppkjøring av løype fra Veståsløypa til 
Kirkebyenga 

Vangsåsen vel bestilte arbeidet som tilleggsarbeid av Morten Rosenberg da han kjørte opp 

Veståsløypa. 

Knut Reistad har nå sagt ja til å kjøre opp traseen, men det er ikke avtalt noen betaling. 

 

12. Mobil- og bredbåndsdekning i Vangsåsen 
Brigt Birkeland følger opp dette for oss. Støtt han så godt dere kan. Guri sjekker også med 

Olve vedr dette da han er en kontaktperson vedr dette. 

13. Korslundkrysset. Fotgjengerovergang. 
Etter henvendelse har Statens vegvesen sendt oss et brev om nevnte sak, datert 3.09.2012 med 

følgende ordlyd: 

«Vi viser til din mail av 18. april 2012 og oppfølgende mail av 28. august, med ønske om 

gangfelt og gangfelt for gående i området rundt rundkjøringen på Korslund. Vi må først få 

beklage at saken har tatt lang tid å behandle, og dette skyldes stor saksmengde, ferieavvikling 

og sykdom. 

Vi har forståelse for ønsket om å få et enda sikrere område for gående i Korslundkrysset. 

Forholdene for mjuke trafikanter som skal til/fra busslommene er ikke optimale her, som så 

mange andre steder på fylkesvegnettet. 

Vi har hatt flere befaringer i krysset og slik vi vurderer krysset i den formen det nå har fått, så 

er dette krysset sterkt forbedret og tar vare på både gående og kjørende på en mye bedre måte 

http://ws.geonorge.no/freeprint/tmp/i77mfp.pdf
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enn tidligere. Det er god oversikt i krysset, farten reduseres på grunn av rundkjøringen og 

busspassasjerene har rimelig plass til å gå både til og fra, både nord og sør for rundkjøringen. 

Er det behov for å ferdes gjennom rundkjøringen er det plass til dette i ytterkant av 

rundkjøringen. 

Vi må av ovennevnte vurdering dessverre avvise forslaget fra Vangsåsen vel, og eventuelt 

komme tilbake til en ny vurdering dersom det skulle vise seg at det oppstår mange problemer 

i krysset, ved en seinere anledning.» 

Siden er ikke noe gjort, men vi burde prate litt med de som bruker bussen til/fra Korslund for 

å høre hvordan de oppfatter problemet. 

14. Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen 
Oddvar sendte 15. april 2013 brev til Hamar kommune og Statens vegvesen. Tone Wabakken 

svarte videre i mail av 27. august 2013 at hun dessverre ikke kan love noen strakstiltak, men 

at det ved revidering av planer er muligheter for å ”rykke opp” på lista. 

Vi bør stå på for å få gang-/sykkelveg fra Kirkebyenga til bussholdeplassen på Mammuthus. 

14-15 skoleelever bruker bussen herfra hver dag. Oddvar skrev 19.02 brev til Hamar 

kommune og Statens vegvesen og påpekte behovet med bakgrunn i hastighetsmålingen som 

Statens vegvesen gjennomførte i oktober og desember. Tilbakemelding er ikke mottatt ennå 

fra Statens vegvesen, men Hamar kommune skriver i brev av 29. april 2014 bl.a.: Det er 

Statens vegvesen som konkret behandler søknaden og prioriterer behovet i og med at det 

dreier seg om en fylkesveg. Hamar kommune registrerer imidlertid henvendelsen fra dere i 

sine planer og oppmeldte behov. Vi vil også bidra med drøftinger mot Statens vegvesen for 

best mulig trafikksikkerhet på det vegnettet vi har i kommunen.». 

Ungdommene på Kirkebyenga prater i 2015 om at det kjøres så uvørent etter Gåsbuvegen at 

de er redde for å gå der – og flere og flere unger blir det. 

Konsept til brev skrevet og overlatt den nye lederen 18.02.2016. 

15. Søppelplukking langs vegene 25.-28. april 
Hør om Hamar kommune kan hente søpla 29. april på Torvbua og på Korslund. Hent sekker 

til fordeling blant styremedlemmene på kommunens lager i Raubekkgata og lag en notis om 

søppelplukkingen i nyhetsbrevet. Der oppfordres også folk til å melde seg for å plukke. 

Hvert styremedlem har ansvar for det området der de er ansvarlige for å levere ut nyhetsbrev.  

Lokk med å trekke ut en vinner blant de som deltar.  

16. Utsetting av krakker 
Varsle Arnt Olav Skyrud noen dager før dere vil hente krakkene. 5 nye krakker er bestilt hos 

Tord Lindstad i mail av 19. sept 2015 for levering våren 2016. Vurder behovet for 

vedlikehold av de gamle krakkene og navning av de nye og innkall evt til dugnad. Navning 

utføres av Guri. Krakkene settes ut av Pål innen 17.05. 

17. Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Oddvar har pratet med Thor Martin Engebretsen (tlf 90 19 15 55). Etter at saken har versert 

siden 2012 med utveksling av flere mailer som ikke førte til noe, ble ny mail sendt eieren 

21.05.2015: «Vi viser til tidligere korrespondanse om saken. 

Det er fortsatt enighet i styret om at den gamle Veståssentralen ikke er særlig vakker. Den blir 

mer og mer falleferdig for hvert år. Og den utgjør en fare for både folk og dyr som ferdes 

omkring den. Spesielt er vi redd for at barn kan finne på å begynne å leke der inne og få 

bygningsdeler over seg. 
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Vangsåsen vel håper derfor at du som eier av den gamle bygningen gjerne vil slippe å stå 

ansvarlig om et slikt uhell skulle skje. Men da må det gjøres noe, og vi håper at du kan gi oss 

en orientering om hvilke planer du nå har for den gamle sentralen.»  

Da svar ikke ble mottatt, ble purremail sendt 18. juni 2015. Svar kom umiddelbart: «Har ikke 

sett den forige mailen, den har kommet inn som søppelpost, Nå så jeg mailen på telefonen. 

Har vært i kontakt med noen som bor i Veståsen, og fått forståelse for at det nok er formannen 

som har et spesielt engasjement i forb med sentralen. Jeg er rørt over engasjementet. 

Den som så svært skulle ta stein der til oppfylling av en vei, har ikke hørt noe mer fra seg. Jeg 

skal mulig gi beskjed da jeg har planene klare for hva som skal skje der». 

Hele styret står bak dette, og det bør Engebretsen få beskjed om. Oddvar sendte mail 7.09: 

«Saken ble behandlet i styremøte 19. august, og styret ba meg meddele deg at dette er en sak 

som hele styret står bak og vil ha fortgang i. Vi ser fram til å høre hva slags planer du har for 

sentralen.  

Til orientering ble saken tatt opp allerede i 2011 av en veståsning som ikke er medlem av 

styret.»  Siden har det ikke skjedd noe. 

Ole tar kontakt med eier av kiosken, Thor Martin Engebretsen. 

 

18. Friluftsparken på Kirkebyenga 
Ta en prat med Torild ang vedlikehold. 

 

19. Dufsetbakken 
Vi tok opp spørsmålet om ildsted med Laila grunneier på St. Hansfesten 2014. Hun var vel 

ikke direkte motvillig, så vi bør lage en skisse og legge fram for henne og brannvesenet til 

uttalelse. Brannvesenet kommer med sin uttalelse først. Brennplass bør pusses opp. 

Ang den gamle hoppbakken foreslås en billedmontasje i gapahuken, og permanent merking 

av stien ned til hoppbakken og et informasjonsskilt der hoppet en gang var. 

 

20. Plangruppe for lekeplass på Skjeset 
Plangruppa er opprettet og består av Geir A Engebakken (leder), Olve Sæhlie og Brigt 

Birkeland. Og så håper de på å få med en fjerdemann (-kvinne). 

Gapahuken ble ferdig seinhøstes 2015.  

Brigt har i 2014 satt opp framdriftsplan og finansieringsplan for de nærmeste par årene på 

hele den ønskede friluftsparken: 

2014: Fullføre gapahuken, lage bålplass og fotballbane. Kostnad: kr 15.000,- som styret 

bevilget på møtet. 

2015: Klatrevegg, squashnett, lekestativ med sklie, huske etc (som Vårtun), huskestativ. 

Kostnad: Kr 15.000,- 

2016: Balanseleker, sykkelcross etc. Kostnad: Kr 2.000,- 

 

 

21. Ormseter. Hva ønsker de av oss, og hva vil de at 
vi skal bidra med? 
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Felles styremøte med Ormseter AS 1. oktober 2014.  

Vangsåsen vel har neppe kapasitet til å gjøre noen stor innsats overfor beboerne på Ormseter, 

men vi kan kanskje bidra i nettverksbygging mot andre frivillige organisasjoner.  

Ormseter vil gjerne ha en fast plass i våre nyhetsbrev for aktivt å informere om status og hva 

som skjer, bl.a. for å informere om hva slags arbeid asylsøkerne kan bidra med. 

Tjukkasgjeng. 

Walk to talk for å lære norsk. 

Kafeteriaopplegg kunne vært interessant å få til. 

Vi ønsker å møtes årlig, og uke 40 er kanskje ikke noe dumt tidspunkt. 

Vangsåsen vel har prøvd å få til styremøte i 2015, men møtte ingen stor interesse. 

 

22. Hva gjør vi med innkjøringen til Kirkebyenga?  
Pål har kontaktet Statens vegvesen ang skilt/portal/merkestein inn til boligområdene. Pål har 

laget en kartskisse som viser plassering og sendt forslaget til Statens vegvesen til uttalelse. 

Kommunen avventer Svvs uttalelse. Svv vil ikke godkjenne forslaget der det ikke er 

reguleringsplan. Der det er reguleringsplan, er det kommunens ansvar. Men det er lite trolig at 

kommunen vil gå utenom Svvs bestemmelser. 

Her er det tydeligvis ganske rigide bestemmelser som vi ikke kommer utenom. I møte 

23.10.2014 ble det besluttet å legge saken på is en stund. 

Merking event med kalksten, ortocher. 

 

23. Vangseter 
Jens Pettersen, Vangsåsen Eiendom (94 00 82 32) er kontaktperson. 

 

 

24. Asfaltering av Veståsvegen 
Status bør tas opp med Vegvesenet. 

Veståsvegen var 2. prioritet i 2013. 

 

 

25. Eventuelt 

- Brøyting og strøing på Kirkebyenga. Spesielt tverrvegen opp til Pål brøytes lite. Her 

er det heller ikke asfalt. Dette må tas opp med Hamar kommune. 

- Strøing av Gåsbuvegen har vært under enhver kritikk og må tas opp med Vegvesenet. 

Dette gjelder også brøyting og vegvesenet underrettes så fort dette skjer igjen. 

- Autovern ved Lauvliinnkjøringa. Dette henger løst og er berettiget en klage slik at 

det kan rettes opp og sikkerheten gjenopprettes. 

- Trafikksikkerhetstiltak ved Veståsvegen og Brennsætervegen i fra Vårtun til 

Busterud. Her kan både busslomme og hastighetsbegrensning være aktuelt. Oddvar 

skriver et forslag til brev som Guri diskuterer med aktuelle og berørte beboere.  

- Endring av disponenter på konti i Sparebanken Hedmark ordnes så fort endring er 

foretatt i brønøysund. 
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- Hyggekveld 23.09.16 på Mammuthuset – 40-års jubileum i vellet.  

- Tove deltar på kulturkonferansen med lag og foreninger i regi av Hamar kommune 9. 

mars. 

 

26. Neste møte 
- 16.03.16 kl 19.00 hos Guri 

- Utkast til nyhetsbrev klart 

- Tove referer fra kulturkonferansen 

- … 


