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Nytt fra årsmøtet. 
Årsmøtet fant sted på Mammuthus 26. februar med 14 medlemmer til stede. Oddvar Dufseth 
ledet møtet og Tove Rosenberg førte protokollen som ble underskrevet av Torild Dalsrud og 
Emil Carlson. 

Det var ingen kommentarer til den framlagte årsberetningen som dermed fikk årsmøtets 
godkjennelse. Godkjent ble også regnskapet som viser et overskudd på kr 19.292, og vel-
foreningen har kr 121.532 på bok. Årsberetningen og regnskapet finnes på hjemmesiden 
www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2021+». 

Det var to som hadde frasagt seg gjenvalg til styret; Magnus og Oddvar. Idar Smith-Hald 
hadde bedt seg fritatt fra sitt verv i styret. Valgkomiteen hadde funnet tre nye styremedlem-
mer. Det nye styret ser slik ut etter at det har konstituert seg på et seinere styremøte: 

Leder:    Oddvar Dufseth (gjenvalg for ett år) 
Nestleder:   Henriette Kildahl (på valg i 2022) 
Kasserer:   Brigt Birkeland (på valg i 2022) 
Sekretær:    Tove Merete Rosenberg (gjenvalg for ett år) 
Styremedlem/webansv: Katrine G Fimland (på valg i 2023)    
Styremedlem   Eirik Strætkvern (på valg i 2023) 
Styremedlem   Svein Olav Høyen (på valg i 2023) 

Jon Flisen som revisor var ikke på valg. Hanne Marit Diesen ble gjenvalgt for to år som vara-
revisor. Pål Tåsåsen går ut av valgkomiteen. Emil Carlson fortsetter som leder av valgkomi-
teen i ett år, og Ingrid Busterud blir i valgkomiteen i 2 år til. Valgkomiteen skaffer selv et tred-
je medlem til komiteen. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2021 ble vedtatt. Begge deler finnes blant 
årsmøtedokumentene på hjemmesiden.  

Magnus Heramb og Idar Smith-Hald fikk hver sin vinflaske som takk for innsatsen i styret. 
Oddvar Dufseth hadde ment å trekke seg som leder, men valgte å fortsette i ett år til da ing-
en andre meldte seg interessert. Han ble overrakt vinflasken han opprinnelig var tiltenkt. 

På grunn av koronapandemien ble møtet avsluttet uten verken underholdning eller sosialt 
samvær så snart årsmøtet var hevet.  

Vårfornemmelser. 
Vi har fått 3 nye, interessante og interesserte styremedlemmer i Vangsåsen vel. I deler av 
landet flyr koronavirusene vilt omkring, nå er de fleste av dem til og med muterte. Sola står 
opp litt over klokka 6 om morgenen. 

Det blir en ny giv på flere måter. Lurer på hva et nytt styre klarer å finne på? Koronavaksi-
neringen fortsetter med økt intensitet. Sommertiden innføres igjen til helga – og tro ikke at 
det er siste gang.  

Det er mye å glede seg over. Påsken står for døra. Det er tillatt å gå ut i store flokker og få 
frisk luft, bare en holder avstand. Her oppi åsen kan alle gå ut samtidig, ennå er det ingen 
som behøver å tråkke hverandre for nær.  

Benytt anledningen til å gå på oppdagelsesferd i nærområdet. Kanskje du selv også vil 
sette pris på dette flotte området vi bor i. Betal medlemskontingenten. Vi trenger et synlig 
bevis på at du er interessert i hva vi driver med, og gi gjerne innspill til styret om det er noe 
du mener vi bør engasjere oss i. 

God påske til dere alle! 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontingent for 2021 kr. 200 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent» 

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

Du kan nå GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

Øvre Kirkeby. 

Som de berørte kjenner til, ba velforeningen i et brev før nyttår om Hamar kommunes hjelp til 
å finne ut om eierskap og plassering av ansvar for arealer og anlegg på ØvreKirkeby. Vi har 
også stilt spørsmål om hvem som er ansvarlig for støysikring av tomtene. Nå har vi fått svar! 

I mail av 18. mars skriver Hamar kommune: Hvem eier friområder, gangveger, vegareal? 

Det er grunneier/utbygger (avdød) som eier disse områdene, samt en liten del som eies av 
Innlandet fylkeskommune. Adkomsveg er registrert som privat veg. Hamar kommune er ikke 
eier av noe areal i planen. 

Hvem har ansvar for støydempende tiltak iht planen? 

I reguleringsbestemmelsene står følgende: «Tomten skal støysikres i hht. Teknisk forskrift og 
T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. I byggeperioden må grenser 
for bygg- og anleggsstøy overholdes, jf T-1442 – Tabell 2-3, 2-4 og 2-5.» 

Om ansvaret for støysikring påligger utbygger eller tiltakshaver er ikke spesifisert.  

Styret vil orientere beboerne på Øvre Kirkeby om svaret og diskutere med dem hvordan vi 
håndterer denne saken videre, bla hva de ønsker å prioritere å få gjort noe med. 

Søppelplukking 
26. – 29. april skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. Søppelplukkingen gjen-
nomføres uavhengig av status for utbredelsen av koronaviruset. Her kan vi holde nødvendig 
avstand. Styret håper på god hjelp fra velvillige søppelplukkere. Vi håper at det melder seg 
så mange at vi kan få gjort en god våropprydding langs alle vegene i området vårt. Ta også 
opp hundemøkk der det er fare for at barn kan grise seg til på det. Om du ønsker å være 
med på å rydde i nærområdet, kontakt Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, epost: odd-
var.dufseth@bbnett.no, tlf. 930 67 862, innen søndag 25. april. Han registrerer hvor du vil 
plukke og vil levere ut sekker til å samle søppelet i. De fylte søppelsekkene settes ved av-
fallscontaineren øst for rundkjøringa på Korslund seinest om kvelden 29. april. Hamar kom-
mune henter søpla 30. april. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Nytt fra styret. 

• Aktivitetsdagen på Kirkebyenga ble avlyst på grunn av koronapandemien 

• Medlemsmøtet med tema om trafikksikkerhet utsettes i første omgang til nærmere 
sommeren på grunn av smittevernsituasjonen. 

• Skanska melder om at de pr nå ikke har avtale om noen stor leveranse fra Vang fjell-
tak i sommer. De forventer normal trafikk som de hadde i fjor og holder oss orientert. 

HUSK MEDLEMSKONTINGENTEN! 

Måneskinnstur 
Palmesøndag 28. mars kl 1900 fra Ormseter (bommen)/Granstua 

Om det passer bedre for noen å komme opp noen av stiene som ender på Åsve-
gen, er det selvsagt greit. Hovedsaken er å treffes ved gapahuken på Dufsetbak-
ken ca kl 2000 der vi nyter det vi har av vått og tørt i ryggsekken før vi går tilbake 
hver til vårt. Vi må huske på å overholde myndighetenes krav til avstand.  

Styret 
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