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 Nå på senvinteren, og er  
 

  
 

 

 

Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. 

Styret i Vangsåsen vel har nå godkjent et forslag til en skjøtselsplan for friarealene 
på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen er retningsgivende og angir hvordan skog- og eng-
arealene, samt lebeltet og vegetasjon langs Kirkebybekken skal forvaltes og skjøttes. 
Planen skal nå ut på en høring og vil derfor bli lagt ut på vår hjemmeside 
(www.vangsaasenvel.no). Vi ønsker innspill til den foreslåtte planen. Samtidig som 
planen legges ut på hjemmesiden, vil Hamar kommune bli orientert om at den er lagt 
ut på høring blant beboerne. Innspill blir vurdert og evt innarbeidet i planforslaget før 
planen sendes kommunen til endelig godkjenning. Innspill sendes styret ved odd-
var.dufseth@bbnett.no innen 10. august 2021.  

 

Setter du pris på det vi gjør for nabolaget vårt? 
• Vi har ryddet masse søppel 

• Vi bidrar til at stiene blir merket, vedlikeholdt, kommer som turforslag på Face-
book /UT 

• Vi bidrar til Åsvegen blir brøytet på vinteren 

• Vi har satt opp benker og gapahuker i området 

• Vi har sørget for finansiering av lekeparker på Kirkebyenga og Berglia. 

• Vi er med å lage arrangementer, som medlemsmøter, rakfiskaften og julefei-
ringer mv 

• For å få til dette er vi avhengig av støtte fra dere. 

• En viktig måte å vise denne støtten på, er å betale medlemsavgift 
på kr 200. 

 

Du kan også GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

 

Sommersysler. 
Noen grøsser kanskje ved tanken på alt sommeren bringer med seg av trivialiteter som 
plenklipping, rensking, myggstikk, flått og annet som vi neppe kan unngå. 

Men vi som bor her i landlige strøk har jo også så mange andre muligheter. Allerede nå går 
det an å begynne å høste fra naturens spisskammer. Noen liker å ta inn ville blomster som 
hvitveis, Maria nøklebånd, liljekonvall, mens andre er ute etter noe mer matnyttig som 
karve, brennesle og marikåpe. Blant urtene er det mye å velge i – og seinere kommer all 
slags bær og sopp. Alt vokser så og si rett utenfor stuedøra. 

Mange liker å røre seg – til fots, med og uten hund, på sykkel eller til hest. Her oppe i åsen 
har vi muligheter – og i utmarka kan vi gå hvor vi vil. De som ikke liker å gå helt vilt kan 
benytte de merkede stiene som det begynner å bli mange av, eller skogsbilveger. Det er 
mye å se i naturen, utsikt, flora og fauna. For den som har øyne for slik er landskapet utro-
lig rikt på kulturminner. Her er mange spor etter gammel bosetning og virksomhet. 

Utnytt denne lyse og varme årstiden – det blir fort nok kaldt og mørkt. 

God sommer til dere alle! 

Hilsen Oddvar 
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Hjemmesiden vår finner du på www.vangsaasenvel.no  

Vi har også facebookside: https://www.facebook.com/vangsaasenvel  

Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  
 

Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25 
Vangsåsen vel har nå sendt sitt høringsinnspill til Innlandet fylkeskommune med kopi til Ha-
mar kommune.  
Vi setter fokus på manglende sikring av myke trafikanter langs Gåsbuvegen og etterlyser 
gang- og sykkelveg helt fra Ingeberg til Gåsbu. Vi vet at Bjørgedalsvegen er minst like trafik-
kert, men vi tror det er flest myke trafikanter langs Gåsbuvegen. Derfor har vi satt fokus på 
den. Ingen av vegene er prioritert i det foreliggende forslaget fra Innlandet fylkeskommune. 
Vi har også tillatt oss å påpeke det trafikkfarlige veidekket i St. Mikaels veg mellom Kirkeby-
enga og Torvet og i Veståsvegen opp Skjesetbakken. 

Vangsetereiendommen. 
Vangsåsen vel er varslet om at det nå er satt i gang reguleringsplanarbeid for den 11daa 
store eiendommen. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for utnyttelse av eien-
dommen til boligbebyggelse - eneboliger og kjedehus / rekkehus. Velforeningen er invitert til 
å komme med innspill til planarbeidet. Styret behandlet saken den 20. mai, og hadde før det 
bedt om innspill fra beboere i området.  
I vårt høringsinnspill vil styret påpeke nødvendigheten av å skjerme den nye bebyggelsen 
mot støy fra Gåsbuvegen. Vi vil også forlange at gang- og sykkelvegen langs Vangseterlia 
må forlenges videre oppover Gåsbuvegen. Reguleringsplanen for Vangseter må legge til 
rette for det. 

Krattknuser. 
Det er litt av en jobb å holde stiene åpne slik at de ikke gror igjen med busker og kratt. For å 
forenkle denne jobbingen har vi nå gått til anskaffelse av en krattknuser som vi håper kan 
være til god hjelp. Krattknuseren har blitt finansiert fra Hamar kommunes prosjektmidler til 
stier i Vang. Tusen takk for støtten! 
Takk også til Skog og Hage Brumunddal for hjelpen med å skaffe den til veie! 

 
Måneskinnstur 

Palmesøndag 28. mars var det tillyst måneskinnstur. Gråværet må kanskje ta skylda for at 
bare 4 møtte opp. Av disse var 3 firbente. Det har aldri vært stor oppslutning om måneskinn-
sturene, så styret besluttet å ta dette arrangementet ut av aktivitetsplanene framover. 

Vi oppfordrer heller enkeltpersoner om å ta initiativ når de har lyst til å gå. Bruk gjerne face-
booksida vår til å invitere folk med. 

 

Søppelplukking 
26. – 29. april plukket vi søppel langs vegene i området vårt. Vi takke alle som meldte seg 
frivillig til å plukke. Dere bidro til at vi fikk plukket rent langs alle veikanter i vår del av Vangs-
åsen. Britt Solvor Langen Helle var så heldig å bli trukket ut som premievinner blant søppel-
plukkerne. Hun får noe sprudlende å kose seg med en varm sommerkveld. 

 

Nytt fra styret. 

• Medlemsmøtet med tema om trafikksikkerhet utsettes til høsten på grunn av smitte-
vernsituasjonen. 

• Alle krakkene er satt ut. Vi har fått de 5 nye krakkene som Lions i Vang har sponset. 
Takk til dere! 

• Vi har fokusert mye på myke trafikanter på Gåsbuvegen. Å realisere en gang- og syk-
kelveg vil ta mange år. I mellomtida vil vi ikke miste fokus på å få de andre vegene 
som kan brukes av myke trafikanter mest mulig farbare og trygge. 
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