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1. Referat styremøte 
 

Dato: 13.06.2019 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Magnus i Kirkebyenga 13 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

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

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

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 Brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl 
Styremedlem 

og webmaster 

414 31 990 
henriettekildahl@gmail.com 

Magnus Heramb 
Styremedlem 

og webmaster 

900 77 592 
Magnus.heramb@hias.no 

 
Forfall: Solveig Fredriksen Aasen 
 
AGENDA: 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 23. mai 2019. 

Vedtak: Godkjent 
 
Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen. Foreløpig ingen aktuelle kandidater. Vi 
jobber videre for å skaffe to medlemmer av valgkomiteen. 

• Trafikksikkerhetssaker: Gåsbuvegen og Narmokrysset. 
Oddvar har sendt brev til Statens Vegvesen og Hamar kommune vedr saker som ble tatt 
opp på medlemsmøtet 13. mai. 
Oddvar har dialog med Stig Floberghagen, Statens Vegvesen som koordinerer sakene vi 
i vellet har og sørger for videre oppfølging  av sakene internt i Vegvesenet. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 1.04: 44 
 Medlemstall pr 10.06:  54   

Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 23.05.19: kr 116.579,03 
         pr 13.06.19:  kr  88.165,- 
          

Søknad om momsrefusjon: Søknad er foreløpig ikke sendt. Brigt sjekker om mulig ettersending 
av søknad til Vellets Fellesorganisasjon.  

Søknad om tilskudd: 

mailto:henriettekildahl@gmail.com
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• Sullandfondet kr 10.000 til krakker avslag mottatt 24.05 

• Hamar kommune kr 20.000 til litt av hvert. Svar foreløpig ikke mottatt. 

• Statskogmillionen Penger til gjerdekliv, bruer og klopper, Tilsagn om kr 5000 mottatt 

 

4. Verving av nye medlemmer 

Hver og en sjekker medlemsoversikt fra Brigt for tidligere medlemmer i sin rode, og kontakter 
disse for med tanke på fornyelse av medlemskap. Brigt lager en oversikt over vellets investe-
ringer siste år for synliggjøring av vellets oppgaver og kostnader. Dette gjøres for å belyse for 
medlemmene hva de får igjen for medlemskapet. Informasjonen synliggjøres på nettsida og face-
book. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Enkeltsaker legges ut på facebook. Nyhetsbrev legges ut på hjemmesida. For de som ønsker ny-
hetsbrev pr mail eller i postkassa, gir beskjed. 
         
Innhold i neste nyhetsbrev som foreslås lagt ut omkring St. Hans: 

- Leder med ønske om GOD SOMMER! 
- Grustransport fra fjelltaket innenfor Gåsbu 
- Friluftsparken i Berglia 

- Dugnadsfiber 
- Stimerking 
- Nytt fra styret 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Økt tungtrafikk med gruskjøring på Gåsbuvegen 

Hvor mye skal vi tåle av dette før vi sier fra? 
Oddvar refererte kommunens vurdering av planforslag vedr grustaket hvor det bl.a. står at Gås-
buvegen ikke har gang- og sykkelveg. Oddvar setter opp et forslag til kommunen med presisering 
av økt trafikk med transport av grus fra fjelltaket.  
Det var enighet om at trafikktelling er nødvendig nå. 

7. Vangseterlia Utbygging av 17 nye boligtomter 

Vi får ikke medhold i vårt krav om turveg. Hva gjør vi?  
Oddvar referert svarbrev fra Hamar kommune om avslag på etablering av turveg.  Oddvar sender 
en henvendelse til de politiske lederne for hvert parti i Hamar kommune. 

8. De nye krakkene. Merking  

Brigt purrer på pris på sjablong.  
 

NYE SAKER: 

9. Veståsvegen 

Vegstrekning Torvet – Syljeset ble mye smalere etter flomskaden for to år siden. Oddvar forfatter 
et forslag til brev til Statens Vegvesen som styremedlemmene får til uttalelse før det sendes.. 

10. Frokosttreff på Markestad 24. august 

Oddvar kontakter Charlotte. Henriette og Solveig følger opp videre etter at Oddvar har hatt dialog 
og at endelig kostnadsramme er satt for gjennomføring av frokosttreff.  

11. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no 
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Magnus foreslår å etablere ny hjemmeside. Han sjekker med aktuelle leverandører 
i forhold til kostnad i samråd med Henriette/Brigt og kommer med forslag på dette til neste møte. 

12. Facebooksida vår 
På facebooksida legger vi stort sett ut enkeltsaker og henviser til nyhetsbrev. Oddvar har nå til-
gang som redaktør. Henriette og Magnus er administratorer og legger også ut innlegg. 
Vi vurderer facebooksida videre etter at ny hjemmeside blir etablert..  

13. Neste møte 

Torsdag 22. august kl 19.00 hos Brigt. 

14. Eventuelt 

Gangfelt Korslund. Vurderes etter hvert. 
 
Etter møtet gikk vi en tur til friluftsparken. Tove tok bilder fra fugleredehuska for å sende en rap-
port til Sparebankstiftelsen for tilskuddet som ble mottatt på kr 10.000,-. Bilder fra friluftsparken 
legges også ut på nettsida/facebook for synliggjøre at denne finnes og kan benyttes. 
 

 
 


