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1. Møtereferat 
 

Dato: 12.11.2020  

Tidspunkt kl.: 19:30 – 21:00 

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: Henriette Kildahl 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, 15. oktober 2020. 

Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

• Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Status: Henriette har ikke fått kontakt med 
sin medhjelper på skriving av skjøtselsplanen, men hun forsøker på ny å få kontakt med per-
sonen eller andre som evt kan bistå. Alternativet er at Henriette lager et forslag selv som sen-
des på høring til beboerne på Kirkebyenga før det sendes Hamar kommune. 

• Dufsetbakken. Status: Brigt har sjekket med brannvesenet, og de er positive til å bistå om 
det skal ordnes et ildsted. Juridisk ansvarlig for en evt skogbrann er den som tenner bålet. 
Ildstedet må eventuelt tilrettelegges som en sikker ovn og hvor det må foreligge en instruks i 
bruk av ild. Oddvar kontakter grunneier om å etablere ovn. 

• Krakkene. På låven på Tomterødegården er det 16 krakker. Det står én ved Gråtendammen. 
Men det er bare 4 nye blant disse.  Det ble innkjøpt 5 nye krakker. Greit å være litt observante 
når vi kjører/går i bygda om det står igjen en krakk. 

• Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 13. november. Rakfisklaget er avlyst pga covid-19. 

• Utedag 18. oktober. Referat: Stikomiteen arrangerte tur og hvor det deltok ca 20 personer 
med smått og stort. Turen ble avsluttet På Kirkebyenga der grillen sto varm. Turfolket koste 
seg med medbrakt mat og drikke. 

• Lekeplassen og isbana på Kirkebyenga. Oddvar har purret på kontroll av lekeapparater fra 
kommunen. Ballbanen er klar for islegging når været tillater det. 
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3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2020 pr  15.10: 101 
     12.11: 105 
    

Beholdning Sparebank1 Østlandet pr 15.10.20: kr 103.518,51 
        pr 12.11.20: kr 105.088,10 

Vi har søkt Lions i Vang om kr 12.000,- til krakker, noe vi nå har purret på.  

Vedtak: Medlemstall og regnskap tas til etterretning. 

 

4. Verving av nye medlemmer 

Det ser ikke veldig lyst ut når det gjelder å nå målet om 125 medlemmer i 2020. Vi legger i stedet en 
strategi for en brukbar medlemsøkning i 2021.  

Vedtak: Temaet tas med i nyhetsbrevet for desember. 
 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Oddvar:  Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  75 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Idar  Granstua – Skjeset     40 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     60 eks 
Magnus: Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
På forrige møte var det enighet om at neste nyhetsbrevet sendes ut i begynnelsen på desember med 
julehilsen og info om årsmøte.  
 
På dagens møte ble det enighet om følgende innhold: 

• Leder med bl.a. tema om covid-19 

• Avslutningen på årets stikampanje 

• Info om årsmøte 

• Utbygging Øvre Kirkeby 

• Brøyting av Ås-vegen 

• Julegrantenning Kirkebyenga 

• Vanning av isbana 

• Nytt fra styret 
 

Vedtak: Oddvar setter opp forslag til nyhetsbrev og sender det til styremedlemmene som kan fylle ut 
evt åpne plasser. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår 

Status.  
 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
  

NYE SAKER: 

7. Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. 

http://www.vangsaasenvel.no/
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Oddvar har hatt kontakt med både Ole André Gryttingslien i Hamar kommune og Arne 
Skybak i Innlandet fylkeskommune. Begge parter er positive til å stille opp på et medlemsmøte for å 
informere og høre folks meninger. Men koronasituasjonen tilsier at det bør utsettes til neste år. 
 
Vedtak: Vi utsetter medlemsmøte til over nyttår. 
 

8. Oppfølging av reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. 

Vi har fått en henvendelse fra et medlem som er nabo til boligområdet. Hun stiller en del spørsmål til 
oppfølgingen av en del av bestemmelsene i reguleringsplanen, bla 
REKKEFØLGEBESTEMMELSENE der det er bestemt: 
-3.1: Felles lekeareal og møteplasser skal være ferdig opparbeidet før første nye boenhet 
-3.2: Gangforbindelsene G1 – G4 skal opparbeides før rammetillatelse gis. 
-3.3: Tilretteleggingstiltak for trygg kryssing av Gåsbuvegen skal godkjennes av vegmyndigheten før 
rammetillatelse gis. 
Naboen sier: «Punkt 3.1 er det ikke gjort noe med og mange av husene er innflyttet. Jeg vet ikke når 
rammetillatelsene skal gis, men jeg har ikke sett at det er gjort noe med pkt.3.2 og 3.3. 
I tillegg er det er tre saker vedr HMS som jeg la merke til: 
* Snekkerne brukte ikke sikring da de jobbet.  
* De satte opp en provisorisk utedo som medførte mye lukt og fluer. Dette ga jeg beskjed om 
til kommunen og da kom det en festival-do. Den ble borte etter hvert og den gamle ble tatt i bruk igjen.  
«Arbeidsplassen var ikke sikret slik at barn kunne leke og evt. andre oppholde seg i bygget.» 
Boligområdet inneholder 14 tomter hvorav 10 er bebygget.  
Hva velforeningen skal gjøre med den manglende oppfølgingen av reguleringsplanen ble diskutert. 
 
Vedtak: Oddvar sender et brev til kommunen om den manglende oppfølgingen av rekkefølgebestem-
melsene i reguleringsplanen. 
 

9. Eventuelt 

Idar forespør om tilskudd til barneheis ved alpinsenteret på Lier.  Positivt tiltak men foreløpig ikke ak-
tuelt med sponsing fra Vangsåsen vel. 

Neste møte: Torsdag 10. desember kl 1930 enten hos Oddvar eller på teams. 


