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1. Referat styremøte 
 

Dato: 22.08.2019 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Brigt i Berglia 41 

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 og Magnus 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent  

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 13. juni 2019. Godkjent. 

Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen. Styret jobber videre med å skaffe disse 
medlemmene. 

• Trafikksikkerhetssaker: Gåsbuvegen og Narmokrysset. Svar er mottatt fra Statens Veg-
vesen. Skilting sør for Torvet er i orden, men mangler hastighetsskilt ovenfor Torvet. 
Ingen endring av busslomme. Ingen tiltak er planlagt i Narmokrysset. Nytt brev blir sendt 
Statens Vegvesen. 

• Merking av krakkene. Bekreftelse er mottatt på bestilling av sjablonger til merking av de 
innkjøpte krakkene. Brigt og Oddvar ordner merking av krakkene. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 10.06: 54 
 Medlemstall pr 20.08:  58    

Beholdning Sparebank1 Østlandet pr 13.06.19: kr   88.165,-- 
         pr 20.08.19:  kr 112.259,24 
          

Søknad om momsrefusjon: Status? Refusjonen er godkjent av Vellenes fellesforbund.  

Søknad om tilskudd: 

• Hamar kommune kr 20.000 til litt av hvert er mottatt.  

• Statskogmillion kr 5.000,- for i vår er mottatt og ny søknad er nå sendt på kr 10.000,-. 
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4. Verving av nye medlemmer 

Fortsatt fokus på verving av nye medlemmer. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Nyhetsbrev skulle sendes ut omkring St. Hans, men et forslag var dessverre ikke ferdig før 10. 
juli og ble sendt på høring blant styremedlemmene da. Ikke en tilbakemelding har jeg fått. Derfor 
ble heller ikke noe nyhetsbrev offentlig gjort. Forslaget vedlegges innkallingen. Kan vi bruke det 
nå, eller er det blitt uaktuelt? Hva bør evt være med i tillegg, og hva kan slettes? Oddvar går 
igjennom innhold og redigerer dette før utsending.        
Innhold i nyhetsbrev; 

- Leder om tungtrafikken på Gåsbuvegen 
- Videre utbygging av Vangseterlia og turveg til Kirkebyenga 
- Turstiene våre 
- Driftskonsesjon for Vang fjelltak 

- Nytt fra styret 
- Frokosttreff 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Tungtrafikken med gruskjøring på Gåsbuvegen 

Oddvar har forfattet et brev til Hamar kommune med kopi til Statens Vegvesen, Direktoratet for 
mineralforvaltning, Fylkesmann i Innlandet, Øvre Vang Vel, Øståslaget og media hvor det påpe-
kes planmyndighetens oppfølging av reguleringsplan. Media varsles om saken med tanke på å få 
et oppslag. 

7. Vangseterlia Utbygging av 17 nye boligtomter 

Vi fikk ikke medhold i vårt krav om turveg ved første forsøk. Nå viser det seg at kommunen etter 
befaring med Oddvar, vil etablere turvegen mellom byggefeltene allikevel. 

8. Frokosttreff på Markestad 31. august 

Program. Frokost servers kl 9.00 – 11.00.  Styret har ikke planlagt noe eget program utover fro-
kost og sosialt samvær med naboer. 

9. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no 

Magnus har kontaktet en leverandør for å få pris på ny hjemmeside. Saken tas opp igjen på neste 
styremøte. 

10. Facebooksida vår 
Hva medfører den nye hjemmesiden for utformingen av FB-siden? Synspunkter. Det ble påpekt 
at innleggene på sida bør ha korte overskrifter. Saken tas opp på neste styremøte.  

 

NYE SAKER: 

11. Veståsvegen 

Når vi skriver brev til Statens vegvesen ang Veståsvegens tilstand, bør vi fokusere på: 

• Vegen er hullete og fæl med mye vaskebrett. Skraping varer bare kortere og kortere tid. 
Vegen er lite egnet for syklister som utgjør en stor del av dagens trafikk på vegen. 

• Vegen har noen smale partier etter flom for noen år siden. 

• Det er mange stygge hull i asfalten i Skjesetbakken. 

• Skolebussene som kjører på vegen trenger bade bredde og mindre hullete veg. 

• Vegen må opprustes så den tåler styrtregn – det blir det bare mer og mer av. 
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12. Ungdomstreff med quiz, spill mm fredag 20. september 

Vi avventer arrangementet og foretar en undersøkelse om diverse aktiviteter er av interesse. 
Henriette sjekker om det er mulig å benytte face-book til dette. 

13. Utedag med grill, bakerovn og lek lørdag 19. oktober 

Vi overlater arrangementet til komiteen på Kirkebyenga v/Vegard Dufseth. 

14. Neste møte 

Torsdag 19. september hos Tove. 

15. Eventuelt 

Oddvar har vært i kontakt med Hamar kommune vedr vannskadesaken fra skøytebana på Kirke-
byenga. Kommunen har midler til å dekke en drenering mellom ballbingen og bolighuset samt en 
hydrant (vannstasjon) til bruk for å etablere is i vinterhalvåret. 
 
Brigt har laget en «skryteliste» for hva velforeningen har utført, Denne blir tema på neste møte. 

 
 


