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1. Møtereferat 
 

Dato: 11.06.2020  

Tidspunkt kl.: 19:30 – 21:30 

Sted: På Teams. 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Idar Smith-Hald Nestleder 997 44 543 Smithhald@gmail.com 

Tove Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

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

Henriette Kildahl Facebookansv 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Magnus Heramb Ansv hj.siden 900 77 592 Magnus.heramb@hias.no 

 
Forfall: Magnus 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 20. mai 2020. 

Vedtak: Referatet godkjent. 
Oppfølging: 

• Trafikksikkerhetssaker: Brev sendt 31. mai. Møte med Innlandet fylkeskommune til høsten 

• Krakkene. De ble kjørt ut som avtalt. Et par av dem har et par råtne bord som burde vært skif-
tet, og noen burde også vært malt. Hvordan legger vi opp vedlikeholdet? Tove hører med 
Bjørn om han kan bistå med reparering. 

• Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Status? Henriette tar ansvar for å opprette en 
arbeidsgruppe. Foreløpig har hun forespurt Simen Svenkerud og Tommy Stene. Sistnevnte 
vil tenke litt på det.  Det ble enighet om at det blir laget en informasjon rundt denne arbeids-
gruppa for så legge dette ut til informasjon på facebook eller legge informasjonen i postkas-
sene for beboerene på Kirkebyenga. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2020 pr  20.05: 74 
     11.06: 80 
    

Beholdning Sparebanken Hedmark pr 20.05.20: kr 98.253,27 
          pr 11.06.20: kr 99.981,75 

Merverdiavgiftskompensasjon ble det søkt om til Vellenes fellesorganisasjon 24. mai. Kr 5.000,- er 
mottatt fra Toten/Eika Sparebank. Det er også søkt Lions i Vang for kr 12.000,-. Foreløpig ikke svar 
på dette. 
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Det er søkt om tilskudd fra: 

- Hamar kommune – ikke svar  
- Eidsiva Bredbånd 30. mai – Avslag. 

Vedtak: Medlemslisten og økonomiopplysninger tas til orientering. 

4. Verving av nye medlemmer 

Det er antakelig langt igjen til vi har nådd målet vårt på 125 medlemmer. Er det noen som har nye 
ideer til hvordan vi skal verve medlemmer? 
 
Vedtak: Fortsatt forespørre naboer og samtidig levere ut foreningens informasjonsbrosjyre. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Oddvar:  Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  70 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjesetvilla,n – Syljeset     40 eks 
Idar  Granstua – Skjeset     40 eks  
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     60 eks 
Magnus: Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Nyhetsbrev ble sendt på høring 25. mai og 4. juni med følgende innhold: Leder om medlemstallet, 
Måneskinnsturen til Dufsetbakken, Søppelplukkinga, Grovpukken på Åsvegen, Trafikkanalysen for 
Vang massetak, Dugnadsfiber og Nytt fra styret. 
 
Vedtak: Rodene ble gjennomgått og tellet opp antall eksemplarer. Neste nyhetsbrev sendes ut i au-
gust/september med egen sak på neste styremøte 19.08.20. 
 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Stikomiteens arbeid og planer for sommeren.  

Referat fra møte i Hamar kommune ang midler til stier i Vang. Hamar kommune har bevilget  
kr 2.000.000,- til utbedring av stiene i kommunen. Hamar kommune arrangerte 3. juni et møte med 
flere lokale foreninger vedr dette. Målet er å koble sammen stiene i kommunen. 
Stievandring vil bli arrangert førstkommende helg med en begrensing på 50 deltakere. Stikomiteen 
gjør en veldig god jobb og har fått mange gode tilbakemeldinger for sitt arbeid.  
 
Vedtak: Stikomiteen setter opp tiltaksplan for hva de har behov av midler for i dette arbeidet. 

7. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår 

Noen forbedringsområder er nødvendig.  
Følgende punkter ønskes inn på nettsida – ansvar Magnus: 

• Referatene  

• Nyhetsbrevene 

• Viktig saker 

• Kart over stiene, samt område som Vangsåsen Vel representerer bør forbedres. Oddvar sjek-
ker dette med Jon Ola Pedersen i Hamar kommune om han har noen bedre kart. 

• Forslag om fotokonkurranse – avventer dette til neste møte. 

• Informasjonen om oss bør utfylles  

• Ønske om link til nettsida fra facebook. 

•  
Vedtak: Enighet om at enkelte punkter må videreutvikles. 

8. Tungtrafikken på Gåsbuvegen. Trafikkanalyse 

http://www.vangsaasenvel.no/
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Oddvar har skrevet et forslag til nytt brev til Hamar kommune pga økt trafikk langs Gås-
buvegen. Vi har ikke mottatt svar på tidligere brev.  
Vedtak: Det foreslåtte brev sendes Hamar kommune vedr tungtrafikken. 

NYE SAKER: 

9. Friluftsparken i Berglia. Brigt 

Hva ønsker beboerne i området at skal bli gjort? Vi har jo søkt om penger – og til og med fått noe som 
kan brukes til formålet.  
Forslag fra Brigt og beboere at de konsentrerer seg om en aktivitet pr gang i og med de fleste har 
travle hverdager. Det er ønske om innkjøp av et treningsapparat. 
 
Vedtak: Styret godkjenner innkjøp av et trenings-/klatreapparat for kr 10.000,-. 

10. Dufsetbakken  

Hva gjør vi her i år? Omtales i nyhetsbrevet med oppfordring til folk om å bidra. Forslag på å fore-
spørre via facebook om noen sitter med informasjon på hvor Dufseth-bakken ligger eksakt. 
Brigt sjekker med om Andreas Sæhlie har noe informasjon om dette. 
 
Vedtak: Notis om dette på facebook. 
 
Oddvar har kontaktet grunneier vedr ildsted ved gapahuken. De ønsker ikke noe ansvar vedr dette.  
Oddvar sjekker om hvem som eventuelt har et juridisk ansvar om en evt skogbrann oppstår. 

11. På jakt etter spor etter St Mikaels kirken på Kirkeby.  

Oddvar ønsker å arrangere en vandring langs Kirkebybekken for å se etter St. Mikaels kirke og even-
tuelle rydningsrøser den 20.06. med oppmøte ved lekeplassen kl 10.00. 
 
Vedtak: Enighet om dette. 
 

12. Eventuelt 
Brigt informerte om at det har skjedd en kollisjon i Elvsrud-krysset. Det er enighet om at Bjørgedalsve-
gen har stor trafikk og at denne strekningen også må prioriteres i forhold til trafikksikkerhet. Ved søp-

pelplukking bør vegen merkes slik at trafikanter blir opplyst om at søppelplukking utføres. 

Neste møte: Onsdag 19. august kl 1930 hos Oddvar. Da setter vi bl.a. en evt fotokonkur-

ranse på agendaen. 

 


