
Vangsåsen Vel 

Styremøte referat 18.03.2020  Side:  1 av 3 

 

1. Referat styremøte 
 

Dato: 17.10.2019 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Solveig i Gåsbuv 997. 

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: Magnus og Henriette 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent. 

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

Godkjent. 
 
Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen – ingen forslag foreligger. Forespør med-
lemmer ved neste medlemsmøte 15.11. 

• Trafikksikkerhetssaker:  
o Hastighetsbegrensning Gåsbuvegen, Vi purret på 60-skilt ovenfor krysset ved 

Tovet i mail av 9. oktober. Statens Vegvesen har bekreftet at dette skiltet mang-
ler. Tilbakemelding ikke mottatt. 

o Bussholdeplass på Torvet Ingen tilbakemelding er mottatt. 15.10. er det sendt ny 
purring. 

o Narmokrysset. Purret 15.10. på tilbakemelding fra Staten Vegvesen. Krysset 
burde vært opplyst, noe Statens Vegvesen selv foreslo ved medlemsmøte på 
Mammuthus tidligere i år. 

o Oddvar har inspisert turveg mellom Vangseterlia og Kirkebyenga. Strekningen vil 
bli totalt på 300-400 meter når det blir ferdig, men pr i dag er kun 5 meter ferdig. 

• Merking av krakkene avventes til våren. 

• Ungdomstreff med Quiz og spill. Henriette har laget en forespørsel/meningsmåling om 
denne aktiviteten er av interesse på facebook. Avventer tiltak til meningsmåling er klar. 

• Utedag med grill, bakerovn og lek lørdag 19. oktober. Utgår da ingen har mulighet til å 
arrangere aktiviteten. 
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• Vannskade ved isbanen på Kirkebyenga. Oddvar tror nå at kommunen har 
drenert mellom ballbingen og eneboligen. Oddvar har også søkt kommunen om islegging 
av banen for vinteren. Tilbakemelding er foreløpig ikke mottatt. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 23.09: 58 
 Medlemstall pr 15.10:  60    

 
Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 23.09.19:  kr 112.748,99 
         pr 15.10.19:  kr 114.173,99  
          

Søknad om momsrefusjon er ikke mottatt pr dags dato. 

Ytterligere tilskudd fra Statskogmillionen på kr 5.000,- er mottatt. 

4. Verving av nye medlemmer 

Viktig at medlemmene i styret foretar en «verving» av medlemmer. Alle oppfordres til å spør na-
boer/beboere i vårt område. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Oddvars forslag er sendt styremedlemmene. Nyhetsbrev publiseres på nettsida med noen få 
endringer. Det legges også på facebook med link til hjemmesida. 

 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Tungtrafikken med gruskjøring på Gåsbuvegen 

Direktoratet for mineralforvaltning oversendte i brev av 25. september vår klage til Nærings- og 
fiskeridepartementet uten å anbefale noen endring av beslutningen om å gi driftskonsesjon. Vi 
mener at direktoratet overhodet ikke har vurdert ringvirkningene uttaket har i form av transport 
over lengre avstander. I brev av 30. september til Nærings- og fiskeridepartementet ber vi om at 
det gjennomføres konsekvensanalyse med risikovurdering av transporten og at konsesjonen 
trekkes tilbake inntil nødvendige avbøtende tiltak er gjennomført. 
I samråd med andre velforeninger og styret for FAU ved Lunden skole har vi i brev av 10. oktober 
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen om en vurdering av masseutkjøringen mot Folke-
helseloven. 
Fra Hamar kommune har vi ennå ikke fått noe svar på vårt brev, men som dere har sett av over-
sendt mail er vi invitert i møte med kommunen, Vegvesenet og FAU ved Lunden skole 23. okto-
ber. Se eventuelt. 
 
Medlemsmøte blir 15.11. kl 18.00 – kl 19.00. forut for rakfisklag med tema kun tungtrafikk. Forøv-
rig diskuterte styret muligheten for å ha et felles møte med involverte parter som velforeningene i 
Vang og FAU i skolene samt Vang Skiløperforening og Fart fotball hvor tungtrafikken blir tema. 
Fastsettelse av tidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.  
 

7. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no 

Når er den nye hjemmesida på plass, Magnus? Da blir vel den gamle hjemmesida faset ut?  
Saken avventes til neste møte. 

8. Veståsvegen 

Oddvars forslag til brev sendes Statens Vegvesen med tilføyelse av skadet stikk renne mellom 
Stenshaug og Skjeset som må utbedres før en skade skjer.  
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9. Innkjøring av krakkene 

Det er avtalt med eieren på Tomterødegården. Krakkene er kjørt inn av Magnus. Fire av krak-
kene er modne for utskifting og satt til side. 

10. Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 15. november kl 19.30. 

Forslag til kunngjøring finnes i Nyhetsbrevet, sak 5.  
Kaffe etter rakfisk. Ole ordner med rakfisk med tilbehør. Påmelding med forhåndsbetaling via 
vipps eller kto innen 10.11. kr 200,- pr person. Brigt ordner med loddbøker samt 3-4 flasker vin til 
ca kr 130,- til utlodding. 

11. Juleverksted mm 30. november 

Et slikt arrangement overlates til hver og en, om noen privat har anledning til å arrangere et slik 
treff. 

NYE SAKER: 

12. Neste møte 

Tirsdag 26. november hos Oddvar kl 18.00/19.00 

13. Eventuelt 

• Solveig og Brigt møter til invitert møte med Hamar kommune vedr trafikken i forbindelse 
med Vang Fjelltak 23.10. kl 14.00 i Rådhuset.  

 

• Tove møter på informasjonsmøte for velforeninger i Hamar kommune 23.10. kl 19.00 
 

• Oddvar sender brev til Statens Vegvesen vedr ønske om å utbedre sikt i Elvsrud-krysset. 
 

• Vang Almenning har invitert velforeningen til infomøte 22.11. Brigt og Oddvar møter på 
dette møte. 


