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Årsberetning 2020 - Vangsåsen Vel 

 

Styrets sammensetning 2020 

Leder  Oddvar Dufseth På valg På valg 2021 
Nestleder Idar Smith-Hall Ikke på valg På valg 2022 
Kasserer Brigt Birkeland  Ikke på valg På valg 2022 
Sekretær Tove M Rosenberg På valg På valg 2021 
Styremedlem Magnus Heramb På valg På valg 2021 
Styremedlem Henriette Kildahl Ikke på valg På valg 2022 
    
Revisor Jon Flisen Ikke på valg På valg 2022 
Vararevisor Hanne Marit Diesen  På valg På valg 2021 
Valgkomite Pål Tåsåsen, leder På valg På valg 2021 
 Ingrid Olstad Busterud Ikke på valg På valg 2023 
 Emil Carlson Ikke på valg På valg 2022 

 

Det er avholdt 9 styremøter, hvorav ett ble avlyst pga Covid-19.  De to første styremøtene ble 
avholdt hos styremedlemmer mens de resterende er avholdt via teams-nettmøter. 

Planlagte tidsbestemte aktiviteter. 

Flere planlagte aktiviteter ble avlyst på grunn av restriksjoner i forhold til koronapandemien. 
De er ikke nevnt nedenfor. Øvrige arrangementer ble gjennomført som følger:  

 28. feb - Årsmøte/Hyggekveld på Mammuthus med snaut 20 deltakere. Vidar Aasen 
underhold med engasjerende quiz.. 

 7. mars - Aktivitetsdag på Kirkebyenga – ble avviklet med få deltakere fra 
velforeningens område. En del barn fra andre områder i bygda stilte til gjengjeld opp. 

 8. april - Måneskinnstur til Dufsetbakken – ble gjennomført med kun fire deltakere 
som hadde en hyggelig tur og sammenkomst i gapahuken.  

 27. april - 30. april - Plukke søppel langs vegene i området, ble gjennomført med 
mange plukkere langs alle vegene i området. Reid Tony Håkonsen ble trukket ut og 
har fått en premie. 

 20. juni - Vandring på jakt etter spor etter St Michaels kirken som har ligget på 
Kirkebys grunn fram til slutten av 1500-tallet. Guiden gikk hele turen aleine.  

 18. okt. - Bli kjent med stiene våre og historien bak dem. Stikomiteen avsluttet 
sesongen med en tur på Sleperudrunden. På turen var det digital innsamling av midler 
til TV-aksjonen. Det deltok 20 personer med smått og stort. Turen ble avsluttet på 
Kirkebyenga der grillen sto varm. Turfolket koste seg med medbrakt mat og drikke. 

 29.  november - Julegrantenning på Kirkebyenga. Liten oppslutning i år. 

 24. des – Julenissen kom til Kirkebyenga med hestskyss og gaver til barna. 

I 2020 har stiende våre vært mye benyttet, noe som er naturlig i den situasjon vi er og har vært 
i, pga covid-19. Spesielt har «Månedens runde» gitt oss mange positive tilbakemeldinger.  
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Medlemstall 

Antall husstandsmedlemmer for 2020 er 107, mot 60 stk i 2019 Dette er en bra økning, men 
vårt mål for 2020 var på 125 stk. Arbeidet for å få flere medlemmer vil fortsette i 2021. 

 

Økonomi 

Vi har for året 2020 mottatt kr 16.241, - i tilskudd totalt, hvorav kr 10.000,- er fra Lions Vang 
for støtte til nyinnkjøpte krakker for 2020/21, kr 5.000,- fra Toten Sparebank til stimerking og 
kr 1.241,- fra grasrotandelen. Momsrefusjon er innvilget med kr 5.455,-. 

I tillegg har vi fått tilsagn om 85.000 kr fra Hamar kommune til krattknuser og fysiske kart 
som viser stiene våre. Sparebank1 Østlandet har gitt tilsagn om 15.000 kr til merking av 
stiene. Midlene vi har fått tilsagn om må brukes i 2021. 

Vi viser ellers til regnskapet som viser et overskudd på kr 19.292,-, - med en utgående balanse 
pr. 31.12.20 på kr 121.532, - noe som viser at økonomien i foreningen er god. 

 

Tilsluttede foreninger 

Vangsåsen Vel har medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon. Dette bl.a. pga innbefattet 
forsikring.  

 

Nyhetsbrev og hjemmeside 

Det er delt ut 5 nyhetsbrev, inkludert årsmøteinnkallingen. Våren 2019 besluttet styret at vi 
skulle slutte med å distribuere papirutgaver, men for året 2020 har vi delt ut disse igjen i 
postkassene til beboere i vår krets.  Nyhetsbrevet blir også lagt ut på vår nettside samt på 
facebook-sida til foreninga. Medlemmene kan også få nyhetsbrevet på e-post hvis de melder 
fra at de ønsker det slik. 

I løpet av 2020 har vi fått på plass en ny hjemmeside: www.vangsaasenvel.no, som vi synes er 
fin og oversiktlig. Her blir det lagt ut informasjon som nyhetsbrev, styrereferater, info fra 
stikomiteen og saker som har betydning for foreninga.  

Vi er også på Facebook!   

 

Plan- og vegsaker  

Gang- og sykkelveg fra Kirkebyenga til bussholdeplassen ved Mammuthus. Vegen sto på 
reguleringskartet for Vangseter 1 (Kirkebyenga) allerede da den ble godkjent i 1987. Allerede 
i 1990 skrev velforeningen til Vang kommune og forlangte at gangvegen ble bygd. Til tross 
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for gjentatte purringer, skjedde det ingenting. I 2013 foreslo vi gangvegen som et første 
byggetrinn i en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Ingeberg til Gåsbu. Den økte 
trafikken på Gåsbuvegen, blant annet tungtrafikken fra Vang fjelltak, og sikkerheten for 
skoleelevene som går langs vegen har vært viktige argumenter i alle år. I desember 2020 ble 
gangvegen påbegynt, og den er klar til å bli tatt i bruk i januar 2021. 

Velforeningens har ved stadige anledninger påpekt behovet. Derigjennom har vi kanskje skapt 
en forståelse for nødvendigheten av å få gjort noe. Men det som har vært helt utslagsgivende, 
er det engasjement som foreldre på Kirkebyenga har vist ved å forfølge saken politisk. Uten 
det hadde vi neppe sett noen gangveg på mange år enda.   

Skjøtselsplan for friarealene rundt Kirkebyenga. Allerede i forbindelse med behandlingen 
av reguleringsplanen for Kirkebyenga, ble behovet for en skjøtselsplan for erkjent. Gjeldende 
reguleringsbestemmelser forbyr all hugst i området. Etter 30 år har trærne stedvis blir så store 
at de utgjør en trussel for hus på området, og de forringer utsikten. Da Hamar kommune 
besørget hugging av det største friarealet, var det tydelig at kommunen ønsket å få beboerne 
på Kirkebyenga til å tenke over hvordan de vil skjøtte friarealene i og rundt boligområdet. 
Vangsåsen vel har tatt initiativ til å sette i gang arbeidet med et forslag til skjøtselsplan som 
bl.a. ulike ønsker om hugst i områdene kan behandles etter. Kommunen ser positivt på dette. 

Foreløpig er det utarbeidet en oppgavebeskrivelse med framdriftsplan for arbeidet med 
skjøtselsplanen. Målet er å bli ferdig slik at Hamar kommune kan behandle planen slik at 
begrenset hugst på noe av området kan tillates før fuglenes hekkesesong begynner til våren.  

Øvre Kirkeby. Etter en henvendelse har velforeningen tilskrevet Hamar kommune for å få 
klarhet i eierskap til og ansvar for fellesarealer og friområder i og rundt boligområdet. 
Velforeningen må ha kjennskap til dette før vi evt kan begynne å tenke på å bistå i videre 
utvikling av fellesarealer mv. Vi vil også bli kjent med evt planer for støyskjerming. 

Dispensasjon for midlertidig utvidelse av grusuttak - Vang Grustak.  Vi har tidligere spilt 
inn at de fastboende som benytter Narmovegen ikke måtte bli skadelidende av virksomheten i 
grustaket. Dette ser ikke ut til å ha vært noe problem. Derfor er det ingen grunn til å gi noe 
innspill til dispensasjonssøknaden. 

 

Trafikken på Gåsbuvegen og Bjørgedalsvegen 

Vang Almenning og Hamar kommune har gjennomført en trafikkanalyse for Øvre Vang-
området. Den ble mottatt fra Hamar kommune i mai. Trafikkanalysen konkluderer slik: 

«Vegene i området er ikke vurdert som spesielt ulykkesutsatt. Det er registrert relativt få 
ulykker og i hovedsak bare lettere skader. Likevel er den opplevde trafikksikkerheten langs 
flere av vegene i området dårlig der det ikke er etablert separat gang- og sykkelveg. 
Størsteparten av området har ikke et separat tilbud til myke trafikanter. Flere av 
vegstrekningene har en trafikkmengde i dag som tilsier at det i utgangspunktet bør etableres et 
gang- og sykkelvegtilbud uavhengig av trafikken til og fra Vang Fjelltak. Dette gjelder særlig 
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for fv. 227 hvor tallene fra trafikkregistreringsstasjonen viser at trafikken er vesentlig høyere 
enn det som er oppgitt i vegkart.no.» 

Vangsåsen vel skrev brev til Hamar kommune 12. juni 2020 og krevde handling:  

«I ett år har vi nå vært plaget av tungtrafikken fra fjelltaket. Det har også vært betydelig 
økning av trafikken til Vang almenning og skistadion på Gåsbu. Vi har påpekt de ulempene 
som spesielt tungtrafikken, men også fritidstrafikken, gir oss, gjennom flere brev til bl.a. 
Hamar kommune. Men vi får ikke svar. Intet har skjedd, og trafikkforholdene langs vegene i 
området har slett ikke blitt bedre. Om to måneder begynner et nytt årskull på skolen. Hvor 
lenge har kommunen tenkt å trenere denne saken?» 

Nå er det bygd 150 m med gangveg fra Mammuthus til Kirkebyenga! Behover totalt er 10 km. 

Både Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune har sagt seg villig til å stille på et møte 
der vi kan ta opp trafikksituasjonen i Øvre Vang i sin fulle bredde. Men koronasituasjonen har 
ennå ikke gjort dette mulig. Så fort smittesituasjonen er under kontroll vil et slik møte bli 
arrangert. 

I brev av 10. oktober 2019 sendte vi på vegne av flere foreninger brev til Samfunnsmedisinsk 
enhet for Hamarregionen der vi ba om at masseutkjøringen fra Vang fjelltak ble vurdert mot 
Folkehelseloven. Samfunnsmedisinsk enhet støttet seg på løftet om at det blir utarbeidet ny 
reguleringsplan og vil i den sammenheng bidra innenfor sine ansvarsområder. Når 
koronasituasjonen bedrer seg, vil vi minne Samfunnsmedisinsk enhet på dette. 

13. mai 2019 ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) konsesjon til Skanska for drift av 
Vang fjelltak. Konsesjonen skulle basere seg på reguleringsplanen som tidligere var godkjent 
av Hamar kommune. Vi klaget i brev av 22. september 2019 på den gitte driftskonsesjonen. 
DMF sendte klagen videre til Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har ennå ikke fått svar. 

 

Øvrige trafikksikkerhetstiltak 

Det er nå Innlandet fylkeskommune som har overtatt ansvaret for trafikksikkerhetstiltakene på 
fylkesvegene etter Statens vegvesen. I brev av 31. mai 2020 har vi sammenfattet de behov i 
har sett for trafikksikkerhetstiltak de siste årene: 

 Narmokrysset. I mail av 26. juli 2019 skriver Arne Skybakk: «Vi skal selvfølgelig se 
på helheten, og vurdere muligheten for enklere tiltak slik vi har beskrevet.» Vangsåsen 
vel purret på saken i mail av 15. oktober 2019. Siden har vi intet hørt. 

 Gåsbuvegen Torvet – Ormseter, 60-sonen. Det manglende skiltet kom på plass høsten 
2020. 

 Etablering av busslomme ved Torvet har vi bedt om i brev av 3. juni 2019. Vegvesenet 
har ikke gitt noen tilbakemelding på dette. 

 Hastighetskontroll har vi bedt om i Gåsbuvegen, gjerne i mars 2020. Manglende 
tilbakemelding håper vi skyldes at Vegvesenet vil overraske oss med det. 



5 
 

 Vi har i brev av 17. oktober til Statens vegvesen påpekt behovet for å ruste opp 
Veståsvegen og spurt om hvilke planer som foreligger. Brevet er ikke besvart. 

 I brev av 26. november 2019 ber vi Statens vegvesen gjøre noe med trafikksikkerheten 
i Elvsrud-krysset. Statens vegvesen vil fjerne vegetasjon som hemmer sikten i krysset, 
men gjennomføringsevnen er ikke imponerende. 

 Gang- og sykkelveg langs fv 1796 Gåsbuvegen er tatt opp ved flere anledninger. 
Dette er beskrevet i avsnittet foran. 

Innlandet fylkeskommune ber om forståelse for at de vanskelig kan prioritere ett område med 
alle tiltak som ønskes utført. De ser ikke behov for flere møter om vegene i Vangsåsen nå. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 

Hamar kommune har kontrollert lekeapparatene i friluftsparken.  En del mindre skader ble 
påpekt, dessuten manglende fallunderlag i utløpet på rutsjebana samt rundt hele klatrerampa 
Vi planlegger å utbedre sakene til våren.  

Isbana islegges på dugnad blant egne medlemmer. Det er nå mulig etter at Hamar kommune i 
fjor anla en kum der vi kan ta ut vann. Dette ser ut til å fungere bra, og i vinter er det fin is på 
Kirkebyenga til begeistring for skøyteglade unger.  

Vedlikeholdsplan for friluftsparken ble utarbeidet 2018. Denne vil bli fulgt opp i 2021.  

 

Friluftsparken ved Berglia  

Gapahuk og bålpanne har vært i bruk en stund. Sykkelbane og zip-liner kom på plass i 2019.  

Pga begrensninger i nærkontakter har det ikke blitt gjennomført dugnad i 2020, og planlagt 
leke/trim-apparat er ikke satt i bestilling. Dette vil bli prioritert i 2021. 

 

Dufsetbakken  

Gapahuken ved Dufsetbakken har vært godt besøkt i 2020, men gjesteboka ble inndratt av 
smittevernhensyn 8. mai 2020. Da hadde 501 tobente skrevet navnet sitt i boka, noen flere enn 
de seineste årene. Da boka ble inndratt, fikk vi hjelp av Turistforeningen med appen SjekkUT. 
Der kan nå besøkende på Dufsetbakken registreres, og fra mai og ut året var det 138 som 
hadde «sjekket inn». Tydelig at de besøkende foretrekker den gode, gamle gjesteboka.  

Trekking av en vinner blant de registrerte besøkende i 2020 blir offentliggjort på årsmøtet.  

Vi ser at stadig flere tenner bål og griller og koser seg. Det ser ikke noe fint ut med bålrester 
rundt gapahuken, så vi ønsker å få etablert et sikkert ildsted på plassen. 

Vi hadde som mål å merke den gamle skibakken og stien dit, men nå har vi ikke klart å finne 
igjen stedet der skibakken lå.. 
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Turstiene i Vangsåsen  

Stikomiteen som ble nedsatt våren 2018 og består av Vegard Urset (leder), Christian Dufseth, 
Emil Carlsson og Anders Skjeset, har fortsatt det gode arbeidet. Vi får veldig mange positive 
tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort med stiene. Det motiverer til videre jobbing.   

Månedens runde har befestet seg som et konsept mange har hørt om. Hovedformålet er å lage 
nærmiljørunder for folk i området. Det er også hyggelig at folk fra andre steder tar turen opp 
til Vangsåsen når en ny runde legges ut. Vi vil at folk skal bli bedre kjent i nærområdet og 
forteller litt om aktuelle steder på rundene vi legger ut (f.eks. litt historie, fakta eller andre 
opplysninger). Det virker som disse innleggene på Facebook er populære. På slutten av året 
vanker det premier til de ivrigste. Premiene er sponset av Spar Vang og Sport 1 på Olerud. 

Vi bidro med å beskrive Store Ormseterrunden i HHTs jubileumsboka, 90 TURER på 
Hedmarken. Dette har blitt en bestselger i år og vi ser at flere kommer til Vangsåsen for å gå 
denne turen. Årets nyvinning "Årets langrunde" virker også å være tatt godt imot. 

På grunn av smittevernhensyn hadde vi ikke de flyttbare trimkassene med trimbøker i 2020. 
Derfor er vi veldig glade for at vi fikk til et samarbeid med Hamar og Hedmark Turistforening 
(HHT) om at man kan registrere seg i appen SjekkUT. Det har totalt vært 442 registreringer 
på postene i SjekkUT-appen! I tillegg har vi sett på flere av bildene i gjesteboka i SjekkUT at 
det er flere enn de som har registrert seg som har vært med på turen, så antallet som har gått 
har nok vært enda høyere!  

Vi har fått tilsagn om 15.000 kr fra Sparebankstiftelsen til bedre skilting av stiene våre. 
Hamar kommune har dessuten gitt tilsagn om 85.000 kr fra 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).  

Hamar kommune vil sammen med flere lokale foreninger koble sammen stiene i kommunen. 
Dette vil også Vangsåsen Vel vil dra nytte av. Vi er i dialog med de andre stiinteresserte i 
Vang om det kan være aktuelt å merke traseer for å knytte de ulike stinettene sammen.  

 

Andre tiltak  

Åsvegen har vært brøytet hele vinteren. Takk til Ola Sæhlie som sørger for det! 

Velforeningen har 18 sittekrakker og har bestilt 5 nye. De blir satt ut før 17. mai og tatt inn 
senhøstes. Vi takker Ole Arnt Skyrud for at vi får lagre krakkene våre på låven hans.  

Takk til alle andre som har bidratt til å gjennomføre vårt program! 

Styret i Vangsåsen vel 


