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1. Møtereferat 

Dato: 20.05.2021  

Tidspunkt kl.: 19:00 – 20:30 

Sted: På Vårtun (Veståsvegen 116). 

Referent: Oddvar 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Tove Rosenberg Sekretærl 911 18 323 tmrg@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl Nestleder 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Katrine G Fimland Styremedl 412 54 713 katrine_29@hotmail.com 

Eirik Strætkvern Styremedl 482 53 410 eirik_str@hotmail.com 

Svein Olav Høyen Styremedl 404 91 045 Sveino30@gmail.com 

 
Forfall: Tove 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 29. april 2021. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Se sak 7. 

 Dufsetbakken. Intet nytt.. 

 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir 
muligheter for det, neppe før sommeren er over. 

 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Brev lagt i postkassene til beboerne tidlig i uka. 

 Søppelplukking langs vegene. Premie levert den heldige vinneren. 

 Utsetting av krakkene. Svein Olav og Eirik korrigerer kartet som viser krakkenes plassering  

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021  pr 29.04: 75 
     pr 20.05 76 
   
 Beholdning Sparebanken Hedmark pr: 29.04.21 kr   85.100,47 

         pr: 20.05.21: kr 131.974,19 

Brigt har sendt søknad om merverdiavgiftskompensasjon via Vellenes fellesorganisasjon. 

Brigt søker Sparebank 1 Østlandet om AlleHenda-midler til friluftsparkene på Kirkebyenga og i Berg-
lia. Vi gjør også stikomiteen kjent med denne muligheten. 

Vedtak: Økonomi- og medlemsrapporteringen tas til orientering.. 
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4. Verving av nye medlemmer 

Det er vel fortsatt langt igjen til vi har nådd målet vårt på 140 medlemmer.  

Vedtak: Brigt har sendt ut medlemsliste, og hver og en gjør det en kan for å verve naboer og kjente 
som medlemmer. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Svein Olav: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  75 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Eirik  Granstua – Skjeset     60 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     40 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Oddvar hadde sendt ut et forslag med følgende innhold: Leder, handlingsprogram for fylkesveger 
2022-25 på høring, innspill til igangsetting av regulering av Vangsetereiendommen, ny krattknuser til 
stikomiteen, litt om det som har skjedd (måneskinnstur, søppelplukking etc) og nytt fra styret. Henri-
ette skriver om skjøtselsplanen for Kirkebyenga, og Brigt leverte manus til «Setter du pris på det vi 
gjør?» for å oppfordre folk til å betale medlemskontingent. 

Vedtak: Innholdet som nevnt over ble godkjent. Nyhetsbrevet leveres i postkassene ca 1. juni og leg-
ges også på hjemmesiden og facebooksiden vår. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesiden og Facebooksiden vår. 

Katrine har fått informasjon om redigering av hjemmesida og har så smått begynt med noen end-
ringer. På møtet ble det nevnt noe som det bør gjøres noe med, bla: 

 Opprydding på forsiden og slette gammelt nytt 

 Legge ut brev og dokumenter som medlemmene kan ha interesse av å se 

 Både under «Bli medlem» og under medlemskap (Om oss) bør pris på medlemskapet og 
konto- og VIPPS-nummer legges til 

 Vi bør oppfordre folk til å sende fram gode bilder til hjemmesida (galleri) 

 Det bør legges inn en henvisning fra hjemmesida til FB-sida vår og omvendt. 
Katrine har enda ikke fått status som administrator på FB-sida. 

Vedtak: Katrine gjennomfører de endringer på hjemmesiden som ble forslått på møtet. Henriette prø-
ver igjen å gi Katrine rolle som administrator. (Vi kan godt ha to som står som administrator, så Henri-
ette kan også ha den rollen fortsatt).  

7. Skjøtselsplan for friarealene i og rundt Kirkebyenga 

Henriette har fullført skjøtselsplanen. Den var sendt alle styremedlemmene på forhånd og ble styrebe-
handlet på møtet. Henriette ble berømmet for flott arbeid. 

Vedtak: Skjøtselsplanen for friarealene i og rundt Kirkebyenga ble godkjent for å sendes på høring til 
beboerne på Kirkebyenga. Planen og høringen omtales i neste nyhetsbrev med bla frist for innspill. 
Skjøtselsplanen legges ut på hjemmesiden der det også gjøres oppmerksom på at styret i Vangsåsen 
vel ber om innspill (Katrine undersøker om det er mulig å få innspill på hjemmesiden). Hamar kom-
mune orienteres om at skjøtselsplanen er på høring blant beboerne før den sendes kommunen til 
godkjenning. 

8. Handlingsplan for fylkesveger på høring 

Høringsfristen var 22. mai. Et utkast ble sendt styremedlemmene til kommentar 12. mai. Alle god-
kjente utkastet som ble sendt Innlandet fylkeskommune med kopi til Hamar kommune 16. mai. Kom-
munen kan da om ønskelig benytte våre momenter i sitt høringsinnspill.  
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Vi har fokusert mye på myke trafikanter på Gåsbuvegen. Å realisere en gang- og syk-
kelveg vil ta mange år. Eirik påpekte at vi i mellomtida ikke må slutte å fokusere på å få de andre ve-
gene som kan brukes av myke trafikanter mest mulig farbare og trygge. 

Vedtak: Styret godkjenner behandlingsmåten og vårt høringsinnspill. 

NYE SAKER: 

9. Oppstart av reguleringsplan for Vangseter 

Vi er i annonse i Hamar Arbeiderblad og i rekommandert brev av 28. april fra arkitektfirmaet Anders-
sen + Fremming AS varslet om oppstart av regulering av eiendommen Vangseter. Merknader og utta-
lelser til varsel om oppstart av planarbeidet skal sendes nevnte firma med frist 24. mai, gjerne med 
kopi til Hamar kommune..  
Våre medlemmer og andre interesserte er varslet på vår facebookside om at vi ønsker innspill, og vi 
har fått noen kommentarer der.  
Vi bør kanskje snart ta opp med vegmyndighetene at fartsgrensene på fylkesvegen bør reduseres yt-
terligere etter hvert som det blir mer bebyggelse i området. 

Vedtak: Oddvar skriver et innspill der vi i hovedsak påpeker at området bør støyskjermes mot Gåsbu-
vegen og at gang- og sykkelvegen etter Gåsbuvegen, langs Vangseterlia må forlenges forbi Vangse-
ter.  

10. Hvor skal vi ha styremøtene våre i framtida? 

UL Våren vil nå ha betalt når vi har styremøtene våre på Vårtun. Hvordan stiller vi oss til det? 

Vedtak: Vi fortsetter med å ha styremøtene i det lille møterommet på Vårtun forutsatt at leieprisen 
ikke overstiger 250-300 kr pr gang. 

11. Eventuelt 

Ingen saker ble meldt opp. 

Neste møte: torsdag 17. juni med sommeravslutning hos Oddvar 

 
 Vangsåsen, 22. mai,  
 

Ref ved Oddvar Dufseth 


