Nyhetsbrev

VANGSÅSEN VEL
Februar 2021 (I)

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus eller på Teams
avhengig av smittesituasjonen. Endelig beskjed gis de påmeldte en uke før møtet.

1.

Fredag 26. februar kl. 19:00
SAKSLISTE:
Åpning
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll

2.

Godkjenning
Innkalling
Saksliste

3.

Årsberetning 2020 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no )

4.

Regnskap 2020 (framlegges på møtet - legges også ut på hjemmesiden)

5.

Valg av styre, revisorer og valgkomite

6.

Forslag fra styret og medlemmene
- Arbeidsprogram 2021 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden)
- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2022 holdes fast på kr 200,-.
- Budsjett 2021 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden)
- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene.

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved Pål
Tåsåsen, Kirkebyenga 35A, 2323 Ingeberg (tlf 41 59 85 95; e-post: pal.tasasen@outlook.com) innen 18. februar.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (epost: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 18. februar.
Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post.
Om møtet blir på Mammuthus byr vi på kaffe og kringle, og det blir sosialt samvær etter møtet. I motsatt fall må
du sørge for deg selv. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet navnet sitt eller via DNTs
app registrert seg i gjesteboka på Dufsetbakken.
Vi håper du kommer og ikke lar deg skremme av koronaen. Av smittevernhensyn og usikkerhet om møteformen
ser vi oss nødt til å be om påmelding denne gangen. Påmelding sendes på e-post til Brigt Birkeland, e-post
brigt.birkeland@outlook.com seinest 18. februar.
VEL MØTT!

Medlemskontingent for 2021 kr. 200,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller med VIPPS til
nr 516789 (merkes «Medlemskontingent 2021»). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling.
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no

Nyhetsbrev – side 2

Hvorfor er du og ditt medlemskap viktig?
Vangsåsen vel er en forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsordenen. Det
er når vi jobber sammen at vi klarer å få gjort noe. Enkeltpersoner blir ofte ikke hørt selv om det de tar
opp, er viktig nok. Det er lettere å skaffe penger til et prosjekt når flere stiller seg bak det, og det
økonomiske løftet blir mindre på hver enkelt.
Medlemsbaserte frivillige organisasjoner er en av bærebjelkene i sivilsamfunnet. De skaper sosiale
fellesskap og gir medlemmene mulighet til å engasjere seg i samfunnet og delta i saker og aktiviteter
de brenner for. Organisasjonene blir lyttet til som viktige aktører og talerør for sakene de er opptatt av.
En forenings berettigelse og troverdighet dokumenteres gjennom medlemstallet. Et flertall av de som
bor i området organisasjonen dekker, må slutte seg til den. Derfor er det viktig for oss å ha flest mulig
av de som bor i området vårt som medlemmer.
Det vil glede oss om også du betaler medlemskontingenten og viser at du støtter arbeidet vi gjør.

Gangveg fra Kirkebyenga til bussholdeplassen ved Mammuthus
Mange har sikkert lagt merke til at det graves ved siden av Gåsbuvegen fra Mammuthus og et stykke
nedover. Det bygges gangveg, spesielt for ungene som bor på Kirkebyenga og er avhengig av å bruke
bussholdeplassen på Mammuthus. Dette er en gledelig begivenhet for alle, men spesielt betyr det
mye for ungene som bruker skolebussen – og deres foreldre.
Dette skjer ikke for tidlig, for allerede 24. september 1990 skrev velforeningen til Vang kommune og
forlangte at gangvegen ble bygd før vinteren. Vi mente den gangen at det ville medføre sikrere
skoleveg, økt bruk av kollektivtrafikk og større etterspørsel etter tomter på Kirkebyenga der de første
husene da var under bygging. Gangvegen fra Kirkebyenga til Gåsbuvegen ble bygd, men langs
Gåsbuvegen måtte en ta seg fram som best en kunne.
I 30 år har Vangsåsen vel hatt gangvegen langs Gåsbuvegen på programmet. På et medlemsmøte i
1994 der ordfører Aspeli var til stede, ble det lovet at tiltaket skulle prioriteres. Siden skjedde det ikke
noe før i begynnelsen av dette årtusenet. Da skulle gangvegen bygges og avskogingen ble
gjennomført. Nå hadde det grodd helt til igjen.
Fra 2013 har Vangsåsen vel igjen etterlyst gangvegen, og nå har vi foreslått den som et byggetrinn 2
(Byggetrinn 1 er langs Vangseterlia) på 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.
Det er ikke godt å vite hva velforeningens påpekninger har betydd. Kanskje det har skapt en forståelse
for nødvendigheten av å få gjort noe. Men det som etter vårt skjønn 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.

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga lørdag 13. mars
Vi håper å kunne samle de fleste som bor på Kirkebyenga og i nærområdet og arrangerer
aktivitetsdag med langrenn, hopp og aking i friluftsparken. Tiltaket er for hele velforeningen, så møt
opp til en dag full av konkurranser for barna; grilling og sosialt samvær. Program tilpasset
smittesituasjonen, føreforholdene og med endelig dato kommer på hjemmesiden og blir delt ut i
postkassene i og rundt Kirkebyenga.

Måneskinnstur til Dufsetbakken søndag 28. mars kl 1800
Palmesøndag 28. mars går eller sparker vi hhv fra bommen på Ormseter og fra Lier slik at vi kan
møtes på Dufsetbakken ca kl 1830. Vel framme kan de som har med seg ryggsekk nyte det de har
med av vått eller tørt før vi drar tilbake igjen etter vel en time.

Smugrøking i gapahuken på Kirkebyenga
Både røking og smugrøking er dumt. Men om du allikevel faller i fristelse til å bedrive den slags, så
vær snill å rydde vekk sneiper og brusbokser fra gapahuken etter endt «nytelse».

Bruk refleks når du går etter vintermørke veger!

