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 Nå på senvinteren, og er  
 

  
 

 

Stikomiteens arbeid  
Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort med stiene. Det 

er hyggelig og motiverer oss alle til videre jobbing.   

Månedens runde har befestet seg som et konsept mange har hørt om. Hovedformålet er 

jo å lage nærmiljørunder for folk som bor eller har hytter i området, men det er selvsagt 

hyggelig at folk fra andre steder kommer hit for å gå månedens runde. Det er flere som 

tar turen opp til Vangsåsen for hver måned når ny runde legges ut.  

På grunn av smittevernhensyn kan vi ikke ha de flyttbare trimkassene med trimbøker i 

år. Derfor er vi veldig glade for at vi fikk til et samarbeid med Hamar og Hedmark Turist-

forening (HHT) om at man kan registrere seg i app'n SjekkUT. Vi forsøker å fortelle litt 

om aktuelle steder på rundene vi legger ut (f.eks. litt historie, fakta eller andre opplys-

ninger). Dette gjøres både for å gjøre folk mer kjent med ting i nærområdet sitt, men 

også for å ha aktivitet på Facebooksida og minne folk på at "i ettermiddag kan jeg jo fak-

tisk ta den turen som de skriver om på Facebook i dag".... Det virker som disse innleg-

gene på Facebook er populære. Årets nyvinning "Årets langrunde" virker også å være 

tatt godt imot. 

HHT spurte om vi ville bidra med Store Ormseterrunden til jubileumsboka deres 90 TU-

RER på Hedmarken. Dette har blitt en bestselger i år og det å gå tur har blitt en farsott 

for mange. Vi ser at flere kommer til Vangsåsen for å gå denne turen. En fin mulighet til 

å vise fram stiene, og det er en nærmiljørunde med mye historie og som viser mange av 

våre nye og fine boligområder. Kanskje blir noen fristet til å flytte hit? 

Vi har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen til bedre skilting. Vi skal bruke vinteren på å 

lage en skiltplan og få produsert opp skilt for mer og bedre merking av stiene våre.   

Vi har også fått tilsagn om 85.000 kr fra Hamar kommune til to prosjekter ifm stier i 

Vang. Det ene er til å utarbeide kart. Kartene er planlagt montert på tavler inn til de 

mest brukte traseene i stinettet og til å trykke opp på papir og deles ut til folk som bor i 

området. Det andre prosjektet er midler til motordrevet krattknuser (stor grasklipper).  

Vi prøver å være edruelig i omfanget på aktiviteten vår for at ingen skal gå lei. Aktivite-

ten må henge sammen med de menneskelige ressursene vi rår over. Per nå har vi nok 

med å holde eksisterende stinett framkommelig (holde busk og kratt nede, etc.) og har 

derfor ikke store planer om å merke så mange nye traseer, men er i dialog med de andre 

stiinteresserte i Vang for å se på om det kan være aktuelt å merke noen traseer for å 

knytte de ulike stinettene sammen.  

Trafikksikkerhet er ikke en enkel sak. 
Vangsåsen Vel har tatt opp en rekke enkle trafikksikkerhetssaker uten at noe har skjedd. 
Vi savner svar fra Hamar kommune på vårt brev av 12. juni som gjelder oppfølging av an-
befalingene i trafikkanalysen for vegene i Øvre Vang. Fylkeskommunen og FAU på Lunden 
skole har hatt møter og satt opp prioritetslister for trafikksikkerhetstiltak på skolevegene til 
og fra Lunden skole. Nå er også den økte trafikkmengden i Fartvegen - Bjørgedalsvegen 
tatt opp av beboere i området med tanke på å få redusert trafikkmengden og/eller hastig-
heten på vegene. Myke trafikanter, til fots, ridende, syklende eller på rulleski bruker de 
sterkt trafikkerte vegene i mangel av noe annet.  
Vangsåsen vel ønsker å utfordre fylkeskommunen, kommunen og aktuelle interessegrup-
per til å se på alle disse sakene som en helhet. Da trenger vi å prate sammen og bli enige 
om hva som er de beste løsningene og hvordan vi skal prioritere og få midler til alle ulike 
tiltak som må gjennomføres. Vi har sittet altfor lenge og trodd at noen ville ta tak i de initia-
tivene som er lagt fram, men foreløpig er det bare satt opp et par trafikkskilt. 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontingent for 2020 kr. 150 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent 2020» 

Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

Skjøtselsplan for lebeltene omkring Kirkebyenga. 

Hamar kommune har de siste årene fått en del henvendelser fra forskjellige beboere på Kir-
kebyenga omkring hogst, skjøtsel og pleie av «friområdene» på boligfeltet. I vår ble flere 
store, gamle grantrær hogd på deler av friområdet bla fordi noen av trærne i verste fall kunne 
blåse ned og skade hus. Noen vil hogge trær for å beholde utsikten, og andre vil beholde 
trærne for å bevare en leskjerm mot nordavinden og trafikkstøyen fra Gåsbuvegen. Vangs-
åsen vel blir ofte høringsinstans i slike saker, og vi savner retningslinjer. Derfor vil vi nå lage 
en skjøtselsplan. Kommunen som grunneier er informert og har uttrykt tilfredshet over at vel-
foreningen tar initiativ til å utarbeide en skjøtselsplan for området.  

Skjøtselsplanen skal sørge for at krav i reguleringsplanen for friområdene tilhørende Kirke-
byenga blir fulgt opp ved skjøtsel. Vi ønsker innspill fra de som bor på Kirkebyenga.  

Vi har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer til å gjøre arbeidet, men de kan gjerne ønske 
seg bistand fra en eller to til. Så har du litt tid og interesse, så meld fra. 

Planen skal være ferdig til å sendes på høring til nyttår. 

 

Nytt fra styret. 

• Medlemstallet har passert 100, men det er ennå mye igjen til vi når målet vårt på 125 
medlemmer ved utgangen av 2020. 

 

Du kan nå GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

 

HUSK MEDLEMSKONTINGENTEN! 

Årets viktigste søndagstur 18. oktober 

Vi går en fellestur og ender opp ved gapahuken på Kirkebyenga. De som ikke vil gå tur 
kan møte opp der og bli med på sosialt samvær der vi tenner opp på grillen. Ta med 
mat og drikke til eget bruk. Premiering etter årets «månedens runde». Vi oppretter en 
digital bøsse for TV-aksjonen dit deltakere kan overføre sine bidrag.  

Arrangementet kunngjøres forøvrig på vår Facebookside.  

Styret 

Rakfisklag/hyggekveld 

Fredag 13. november kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Kom og møt dine naboer og bli kjent med andre åsninger. Vi serverer rakfisk med tilbe-
hør. Ole Nashoug selger drikke som passer til rakfisken, og etterpå blir det servert kaf-
fe, og det blir utlodning (husk kontanter). Det blir anledning til å diskutere temaer som 
medlemmene er opptatt av, og om noen har en god vits, hører vi gjerne den. Vi håper 
at også de yngre i åsen har anledning til å stille opp. 

Pris pr person: Kr 200,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller VIPPS til nr 
516789 (merkes «Rakfisk») innen 6. nov. Innbetaling gjelder som påmelding. 

VELKOMMEN til en koselig kveld samvær med naboer!  

Styret 

mailto:oddvar.dufseth@bbnett.no

