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Årsmøte 

Årsmøtet skal ifølge vedtektene arrangeres innen utgangen av februar. 
Styret i Vangsåsen vel er klar over at vi kommer til å tape i konkurranse 
med vinterferie og OL og har derfor besluttet å tøye bestemmelsene noe: 

Årsmøtet 2010 arrangeres på Mammuthus onsdag 3. mars kl 1900 

Det blir vanlige årsmøtesaker med årsberetning, regnskap, årsprogram for 
2010 og valg. Forslag til nye kandidater til styret, revisor og valgkomite 
mottas med takk, helst innen 15. februar. 

 

 

Nytt fra styret  
 
▪ Velet har støttet Kirkebyengas julenissearrangement juleaften med kr. 

1.000.  Dette er et positivt tiltak som vi ønsker skal være åpent for alle i 
åsen neste år.  Vi håper at vår investering vil forrente seg gjennom flere 
medlemmer på Kirkebyenga og ellers i åsen! 

 
Kommende oppgaver: 

• Arrangere nabotreff 22. januar 

• Gjennomføre årsmøte 3. mars 
• Ferdigstille rasteplassen ved skogsbilvegen ved Dufset  

  

Smånytt 
 

Brøyting av Skogsbilvegen. I fjor vinter brøytet Leiv Peter Blakstad 
skogsbilvegen fra bommen ved Ormseter og til snuplassen i 
Markstadhagan. Da verste snøfallet hadde lagt seg 2. juledag var han på 
farten i vinter også og brøytet fra Vangseter, opp Gråtassbakken til 
skogsbilvegen og videre fram til snuplassen. Vi som bor her oppe har 
dermed fått en ypperlig mulighet til å lufte både oss selv og våre 4-beinte på 
brøytet veg uten å være redd for verken utålmodige bilister eller illsinte 
skiløpere. Vi setter utrolig pris på at du gjør dette, Leiv Peter! 

Lierberget. Husk at vi har en flott alpinbakke i vårt nærområde!  Anlegget 

drives på dugnad. Medlemmer i VSF Alpin forplikter seg til å delta 

på dugnad. 

Åpningstider: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

18 - 

20.30 

18 - 

20.30 

18 - 

20.30 

18 - 

20.30 
Stengt 

10.30 - 

15. 

10.30 - 

15 

 
 
 

 
 

Nyttårsforsetter 
 

Aktuelt fenomen på denne tiden, men ganske få innrømmer å ha det, 
og enda færre prøver å leve opp til dem.  

Et godt nyttårsforsett kan være å få et litt mer levende grendelag der 
folk liker å omgås hverandre og oppleve noe sammen. Vi vet at noen 
familier som trives sammen, treffes ved gitte anledninger og har det 
hyggelig, og vi tror at det er dette vi må bygge på og prøve å utvide. 

Vangsåsen vel vil i året som kommer legge opp til noen aktiviteter der 
vi håper at folk i åsen vil møte opp for å ha det hyggelig sammen. Vi 
håper at riktig mange vil benytte seg av disse mulighetene. Men det er 
fint om dere også tenker på de som dere vanligvis omgås og prøver å 
få de med. Da får dere med noen dere liker å være sammen med, vi 
blir flere og alle får det hyggelig. 

Skal vi ta et tak sammen for å få til litt fellesskap?  

 

Vennlig hilsen Oddvar 
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Gåsbustua.  Jeg sitter en kald januar-ettermiddag ved et bord i Gåsbustua 
sammen med Edel Åsen, midt mellom bøtter og pappesker. Det er under 20 
minus ute, men innendørs er det varme smil og gjestfrihet. Edel tar seg en 
pause fra innspurten i oppussingen. Med seg har hun mann og sønn. De 
har fornyet spisesalen og kjøkkenet. Det meste er i orden nå.  20. januar 
skal alt være ferdig. Den største utgiftsposten har vært utenfor veggene, 
nemlig påkobling til offentlig vann og kloakk.  "Gåsbustua" skal den hete. 
Edel Åsen er ikke "driver" i leid hus - hun eier huset; hun har kjøpt det av 
sin arbeidsgiver, Vang Almenning. Hun har et spesielt forhold til bygningen, 
ettersom hun i ti år har hatt kontor i underetasjen. Inntil for to år siden holdt 
almenningsadministrasjonen til i bygget, men flyttet til Løten og driver nå 
under samme tak som Løten almenning.  
"Vangsjinte" 
Edel er ekte "vangsjinte", oppvokst ved Nashoug /utt. nasu/ like ved 
Høyvang og "tala" uforfalsket dialekt. Nå har hun lyst til å prøve noe annet 
enn kontorarbeid og starter for seg selv på Gåsbu!  Sønnen, som er 
utdannet konditor, kommer til å være med i helgene. Edel har praktisert 
som kinesiolog på deltid, men har satt dette i hvilemodus for en periode. 
Familien har hytte i almenninga og setter stor pris på friluftsliv og har god 
kontakt med folk som ferdes i Åsa. 
Suppe og "hembakt" 
I kafeteriaen vil det bli servert supper, hemlaga supper - ikke noe 
"posegreier"!  Dessuten satses det på kaffe og "hembakte" kaker og andre 
bakevarer, både til å nytes på stedet og til å kjøpe med seg på tur, til hytta 
eller hjem. Edel vil holde åpent alle dager unntatt mandag og tisdag. På 
fredager kommer hun til å ha langåpent. Hun vil "sjå det an litt" og justere 
seg etter behov og etterspørsel. Med lokalene oppe og nede kan hun ta 
imot rundt hundre personer. Hun er åpen for bestilling av konfirmasjoner, 
minnesamvær etc. Inne i kafeteriaen er det laget til et utsalgssted for 
husflidsartikler. Tingene kommer fra produsenter nede i bygda. 
Dusjer og toaletter 
Avdelingen i enden av bygget, med dusjer og toaletter, kommer til å være 
døgnåpen slik som før. Dette er jo et viktig velferdstiltak for skiløpere, 
turgåere og syklister.  Vang almenning har leid tilbake denne delen og 
bekoster utgiftene til driften av den.  
Vi i Vangsåsen vel hilser Edel velkommen tilbake til Gåsbu og ønsker 
henne lykke til med driften av stedet. Det er av stor verdi for 
lokalsamfunnet, men ikke minst for de tilreisende, at stedet tas vare på og 
drives videre. 
      Vidar Aasen  

Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Vinter 2010 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker velkommen til  

Nabotreff 

på Mammuthus 

fredag 22. januar kl 1900 

Program: 

- Hvordan endrer klimaet seg rundt oss (Ole Nashoug) 

- Hva skjer i Vangsåsen vel? (Oddvar Dufseth) 

- Gamle stier mellom gårdene i bygda og allmenningen 

(Olav Martinsen) 

- Turtraver til Vangsåsens nøkkelpunkter (Arne Monsen) 

- Velforeningens ideer og planer for 2010 til diskusjon 

(Oddvar Dufseth): 

o Rasteplass ”Dufsetbakken”. Byggearbeid og 

åpningsarrangement. 

o Lekeplass/Balløkke på Kirkebyenga. Er det 

behov, og hva må vi evt gjøre? 

o Gode forslag fra medlemmene er gull verdt! 

Møt opp og si hva du ønsker! 

 

Velforeningen spanderer kaffe og kringle. Ole har alle 

rettigheter, så her kan kjøpes avec, vin, øl og div snacks. 

Videre blir det underholdning, konkurranse, loddsalg og ikke 

minst prat med naboen. 

Styret 

 


