
Vangsåsen Vel 

Styremøte 2020 -09-16 Referat[16384] 15.10.2020  Side:  1 av 3 

 

1. Styremøte referat 
 

Dato: 16.09.2020  

Tidspunkt kl.: 19:30 – 20:45 

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: Idar Smith-Hald og Magnus Heramb 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 19. august 2020. 
Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Trafikksikkerhetssaker. Se sak 6. 
 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Henriette har laget et forslag til et dokument 

som leveres til beboerne på Kirkebyenga. Utkast til skjøtselsplan er planlagt klart til høring 
innen nyttår. Henriette har ikke fått kontakt med Simen Svenkerud. Henriette sjekker med Si-
men om han har noe å tilføye. 

 Tungtrafikken på Gåsbuvegen. Se sak 6.  
 Friluftsparken i Berglia. Brigt har hatt dialog med noen naboer og foreslår en dugnad for å fo-

reta et vedlikehold samt at de blir enige om hvilke apparater som skal bestilles. Arbeid med 
montering av disse apparatene avventes til våren. 

 Dufsetbakken. Oddvar har ikke noe nytt vedr Dufsetbakken eller ildstedet.  
Brigt sjekker også med brannvesenet vedr ildstedet for å få klarhet i hvem som eventuelt er 
ansvarlig ved et branntilløp. Alternativet kan være å etablere enn gnist-sikker ovn. Dette selv-
følgelige i samsvar med grunneier. 

 Mobilitetsstrategi for Hamar. Pga liten respons fra styrets medlemmer ble brevet ikke sendt. 

3. Medlemsliste. Økonomi  
 Medlemsantall 2020 pr  19.08: 101 
     16.09: 101 
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Beholdning Sparebank1 Østlandet  pr 19.08.20: kr 102.785,32 
           pr 16.09.20: kr 104.173,51 

Vi har søkt Lions i Vang om kr 12.000,- til krakker, noe vi foreløpig ikke har fått svar på. Vegard har 
søkt Statskogmillionen om midler til sammenknytning av stinettet vårt med andre stier. Vi sjekker også 
om det er andre aktuelle tilskuddsgivere å søke midler fra.  

Oddvar har mottatt brev fra Hamar kommune om at Vangsåsen Vel har fått tilsagn om kr 40.000,- til 
merking av stinett og kr 45.000,- beitepusser og drivstoff.  

Vedtak: Regnskap for tiltakene må sendes kommunen for at vi skal motta midlene. 

4. Verving av nye medlemmer 
Det er ennå mulig å nå målet om 125 medlemmer i 2020. Tenk etter om dere kjenner noen som ennå 
ikke står på medlemslisten. Brigt sender medlemsliste til styrets medlemmer. 

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:  Skjeset – Torvet + Berglia    40 eks 
Idar  Granstua – Skjeset     40 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     60 eks 
Magnus: Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Oddvar har sendt oss forslag før møtet. Forslag til innhold i nyhetsbrevet som skal leveres ut ca 20. 
september: 

 Leder 
 Bruken av stiene våre. Oddvar tilføyer tilskuddet som er vedtatt fra Hamar kommune. 
 Informasjon om skjøtselsplan med noen endring av tekst.  Ferdigstillelse dato og høring blant 

medlemmene tas med. Informasjonsbrevet legges på hjemmesida med link fra facebook. 
 Status for trafikksikkerhet og tungtrafikk tas opp i lederen 
 Utedag med grill/bakerovn og lek på Kirkebyenga 10. oktober 
 Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 14. november med oppfordring til at den yngre genera-

sjon også møter. Bindende påmelding ved betaling. 
 Nytt fra styret. Teksten om «Husk medlemskontingent» fremheves. 

 

Vedtak:.Oddvar sender oss oppdatert nyhetsbrev pr mail som levers ut til postkassene nå i septem-
ber. Hver og en ordner egen kopiering. 

Neste nyhetsbrevet sendes ut i begynnelsen på desember med julehilsen og info om årsmøte. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Trafikksikkerhetsarbeid langs Bjørgedalsvegen, Fartvegen og Gåsbuvegen.  
Vi besluttet på forrige styremøte å sende brev til Innlandet fylkeskommunen og be om synspunkter på 
de trafikksikkerhetssakene vi savner svar på. Vi skulle også sende brev til Hamar kommune og be om 
svar på vårt brev av 12. juni som gjelder oppfølging av anbefalingene i trafikkanalysen. Fylkeskommu-
nen 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/Bjørgedalsve-
gen tatt opp av beboere i området med tanke på å få redusert trafikkmengden og/eller hastigheten i 
området.  
 
Vedtak: Vi legger opp til et møte med fylkeskommunen, kommunen og aktuelle interessegrupper der 
vi ser på alle disse sakene som en helhet og som en oppfølging av bussturen som ble holdt 8.11.2019 
samt møte på rådhuset vedr dette 23.10.2019. Vi må avklare hvilke forventninger det er realistisk å 
oppnå gjennom et slik samarbeid. Sikkerhet for skolebarna må ha høyeste prioritet. 
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7. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår 
Utsetter denne saken til neste møte i og med Magnus ikke er tilstede. Henriette har lagt til hjemme-
sida fra facebook. Henriette opplyser at mange liker hjemmesida vår – 522 følgere og 504 likes på 
facebook. 
Vedtak: saken utsettes til neste møte. 

8. Krakkene. Vedlikehold og innkjøring. 
Bjørn Grønvold har reparert krakkene ved Lia og Torvet der et råttent bord er skiftet på hver av krak-
kene. Disse må males etter at de er kjørt inn på lager med påføring av vår logo.  
 
Vedtak: Idar og Henriette ordner innkjøring av krakkene i begynnelsen av oktober. 

9. Utedag med grill og bakerovn på Kirkebyenga 10. oktober  
Oddvar har hatt en prat med kommuneoverlege Ketil Egge. Han ser ingen betenkeligheter med å av-
vikle et slik arrangement forutsatt at smittevernreglene overholdes, dvs avstand, spriting av hender og 
ting det tas på samt at det føres liste med oversikt over tilstedeværende med navn og mobilnummer. 
 
Vedtak: Magnus sjekker dette med komiteen, om de kan planlegge og ta på seg arrangementet. 

NYE SAKER: 

10. Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 14. november 
Vedtak: Treffet arrangeres etter samme opplegg som tidligere og detaljplanlegges på neste møte – 
se info i nyhetsbrev. Datoen skal kanskje være den 13.? 

11. Eventuelt 
Ingen saker 

Neste møte på teams: Torsdag 15. oktober kl 1930 – Brigt sender innkalling. 


