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1. Møtereferat 
 

Dato: 06.06.2018 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: Hos Hanne-Grethe 

Referent: Henriette 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Henriette Kildahl Styremedlem 414 31 990 henriette_kildahl@hotmail.com 

Hanne-Grethe Sæhlie Kasserer 906 25 014 hanne-grethe.sahlie@bbnett.no 

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

Kjell Ivar Knutsen Styremedlem 416 30 274 kji-kn@online.no 

Solveig Fredriksen Aasen Styremedlem 959 14 613 solveig.aasen@inn.no 

 
Forfall: Tove Merete Rosenberg. 
 
AGENDA: 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste mm 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Referat fra forrige styremøte ble sendt styremedlemmene via epost og ble godkjent. 
 
Oppfølging: 

• Hjemmesiden/Facebooksiden. Hvordan videreutvikler vi disse?: Tas opp på neste styre-
møte. 

• Friluftsparken i Bergslia. Er det grunnlag for å gjøre noe her?: Styret har fått forespørsel 
fra Ingrid Busterud som bor på Bergslia ang. friluftsparken på Kirkebyenga. Ingrid invite-
res til en nærmere prat med Torild Dalsrud for å få mer informasjon om opplegget rundt 
friluftsparken på Kirkebyenga.  

• Friluftsparken på Kirkebyenga. Trengs det noe annet enn vanlig vedlikehold her? Styret 
har fått kr. 10.000,- til dumpe/vippe på Kirkebyenga. Dufsetbakken. Videre arbeid, hva 
blir det? Grillplass?: Merkes opp sti til den tidligere hoppbakken ved Dufsetbakken. Odd-
var tar kontakt med brannvesenet for å få en vurdering av om oppsetting av ovn vil redu-
sere brannfaren i forhold til tilfeldig oppfyring av bål.  

• Stimerkingsprosjektet. Status.: «Stigruppa» har et opplegg på gang og det skal være et 
møte om dette 11. juni. Det er tanker om å koble sammen flere stier. Tas opp på neste 
styremøte. 

• Dugnadsfiber. Status.: graving er på gang. Dugnadsfiber ble dyrere enn antatt.  

• Trafikksikkerhetstiltak i Narmokrysset. Har ikke hørt noe. Tas opp på neste styremøte. 
 

3. Medlemsliste. Økonomi (Hanne – Grethe) 

 Medlemsantall 2018 pr 5.04: 70 
 Medlemsantall 2018 pr 6.06: 83   
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Beholdning Sparebanken Hedmark pr 05.04.18:  kr 102.196,68 
         pr 06.06.18:  kr 99.550,34  

Søknad om tilskudd: 

• 31. mai fikk vi melding om at vi er tildelt 10.000 kr fra Sparebankstiftelsen til oppgradering 
av lekeplass. Hvordan går vi videre med dette? Oddvar spør Torild om hun kan ta ansva-
ret for pengene og innkjøp. 

4. Verving av nye medlemmer 

Hvordan griper vi dette an?: Hamar kommune sender ut brosjyrer til nye innflyttere (postnr. 2323) 
der vi ønsker dem velkommen inn i Vangsåsen Vel. 
Hanne-Grethe sender en ajourført medlemsliste til styrets medlemmer. På den måten vil det vært 
lettere å få en oversikt over ikke-medlemmer og evt. kontakte dem. Oddvar ordner en brosjyre 
som kan deles ut til potensielle medlemmer. Videre vil det være aktuelt å informere om medlem-
skapet på hjemme- og facebooksiden til Vangsåsen Vel. Henriette tar ansvar for info på hjemme-
side og facebookside.   

  
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Kjell Ivar: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  80 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Hanne-Grethe: Granstua – Skjeset – Torvet     60 eks 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     65 eks 
Solveig:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Innhold i neste nyhetsbrev som skal deles ut før sommerferien: 

- Leder  
- Hva betyr den nye kommuneplanen for oss i Vangsåsen? 
- Søppelplukking. Takk for innsatsen! : John Anders Gaustad vant premien. 
- Treff på Markestad etter sommeren 
- Utskifting av lekeapparat på Kirkebyenga. Skryte til banken som har gitt oss tilskudd. 
- Dugnadsfiber? 
- Stimerking 
- Krysset på Narmo 
- Etterlyse hva folk er opptatt av i området vårt 
- Nytt fra styret 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hyggekveld/medlemsmøte 11.mai. Evaluering 

Bra oppmøte. Rundt 24-25 personer møtte opp. Savner flere yngre på disse hyggekveldene/med-
lemsmøtene.. 
Forslag til andre foredragsholdere/underholdere? Ole Anders Haugom. 

7. Søppelplukking langs vegene 7. – 10. mai. Evaluering 

Bra oppmøte og styret er veldig fornøyde. 

8. Krakkene. Behov for fornyelse/ vedlikehold? 

Krakkene er satt ut, men det mangler noen krakker. Høre med Pål Disen eller Tord Lindstad om 
de kan skaffe fem krakker av samme type som vi allerede har.  

NYE SAKER: 
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9. Kommuneplanen ble vedtatt 30. mai. 

Hva betyr den for oss i Vangsåsen? Og hva gjør vi for å utnytte mulighetene planen gir?: 
Ikke mye nytt i denne saken, men fjelltaket er ute av planen for de neste fire årene. Det blir leilig-
heter på Vangseter etter hvert. Bygges hus ved Øvre Kirkeby og Vestre Kirkeby (innsigelse). 
På grunn av grustak i Vang allmenning bør styret presse på for å kreve gang- og sykkelvei langs 
Gåsbuvegen. Se hva Vangsåsen Vel har uttalt tidligere.  

10. Hyggekveld/medlemsmøte på Markestad. 

Tidspunkt og innhold. 
Det er kommet inn forslag om frokost på Markestad fra kl. 9-12 1. september for å få med yngre 
medlemmer og barn. Henriette og Solveig tar kontakt med Charlotte på Markestad. 
Det kan være aktuelt å ha hyggekveld på Gåsbustua eller Markestad. Undersøkes nærmere- 

11. Møteplan Forslag 

Neste møte: Torsdag 6. sep 2018 kl 1900 hos Solveig. 

Videre: Torsdag 11. okt 2018 kl 1900 hos Henriette. 

Torsdag 29. nov 2018 kl 1900 hos 

Torsdag 11. jan 2019 kl 1900 hos 

Årsmøte:  Fredag 22. feb 2019 kl 1900  

12. Eventuelt 

Busstilbud: Styret tar kontakt med Hedmark trafikk for å forhøre seg om det er mulig å få til bedre 
busstilbud. Argumenter: stadig utbygging av tomter og leiligheter i åsen, slippe å ta bil hele tiden. For-
høre oss med Vang skiløperforening, Turistforeningen og Hamar kommune for å synliggjøre behov 
for bedre busstilbud i åsen. 
 
Sykkelrittet som ble gjennomført i Vang pinsen 2018: Arrangørene av rittet bør bedre opplyse om rit-
tet for å unngå farlige og uønskede hendelser. Undersøkes nærmere. 


