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Kirkevandring – PUB-kveld 

Fredag 30. april 
Dette virker kanskje som en litt merkelig kombinasjon, men så er det da heller 

ikke noen vanlig kirke vi skal besøke. De fleste vet kanskje at det har vært en 

kirke, viet St. Mikael (derav St. Mikaels veg) på Kirkeby. Det er derfor det heter 

Kirkeby. Men ingen kan i dag si helt sikkert hvor den har vært. Så vi drar ut i 

terrenget på leting etter tuftene til St Mikaelskirka: 

Kl 1800 møter vi opp ved innkjøringen fra St Mikaels veg til Kirkebyenga. 

Derfra går vi til vi finner noe vi tror kan være tuftene til St Mikaelskirka, og det 

er ikke langt, bare ca 500 meter, men kanskje litt kronglete veg i ganske tett 

skog, så kle deg for en skogstur i det været som blir den ettermiddagen. 

Kl 1930 ender vi opp på Mammuthus. Om noen ikke har lyst til å være med 

og finne kirken, kan dere møte opp direkte på Mammuthus, der vi altså begyn-

ner kl 1930. Ole kan by på kaffe, kringle, drikke av ulike slag og snacks. Her har 

vi ikke noe spesielt program annet enn å prate og hygge oss sammen en kveld. 

Vel møtt! 

Styret 

 

 

Søppelplukking 3.- 5. mai 
Vi ser det vel alle når vi ferdes langs vegene i Velforeningens område at det ikke 

ser så pent ut som det burde gjøre på vegkanter og i veggrøfter. Vi kan jo skylde 

på alle som kjører gjennom området vårt, men det hjelper ikke. Det er bare vi 

som bor her – og som ønsker å få det triveligere – som kan gjøre noe med det. 

Styret ordner med sekker og avtaler med kommunen om hvor sekkene kan hen-

tes – og så håper vi at så mange som mulig er villige til å ta et tak med å plukke 

søppel. Kontakt Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post odd-

var.dufseth@c2i.net og si fra innen 1. mai, så får dere sekker og et anvist områ-

de å plukke på (fortrinnsvis nær der dere bor). Om dere kvier dere for å drive i 

veggrøfta alene, så ta med naboen, så kan det bli en sosial happening også. Det 

ville være koselig om også dere som bor langs Bjørgedalsvegen deltar! 

Styret 
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Gjørsli fjelltak 

 
Vangsåsen vel leverte 17. april sin høringsuttalelse til det foreliggende forslag til 

reguleringsplan for fjelltaket med atkomstveg. Nedenfor finner dere en opp-

summering av vår høringsuttalelse: 

 

”Vangsåsen vel har gjennom høringsperioden gjennomført to medlemsmøter 

med stort frammøte, hatt utstrakt kontakt med enkeltmedlemmer og rådført oss 

med Statens vegvesen og Trygg Trafikk Hedmark. Uttalelsen bygger på innspill 

vi har fått ved disse anledningene.  

Kommuneplanen fra 2005 har plassert fjelltaket på kartet. Vi tillater oss å spørre 

om det er riktig, mer eller mindre tilfeldig, å plassere et slikt massetak uten at 

det foreligger en helhetlig, kommunal eller regional plan for uttak av stein- 

og grusressurser. En vurdering av konsekvensene for befolkning, natur og mil-

jø ved aktuelle uttakssteder bør være en naturlig del av en slik plan. Så lenge 

kommuneplanen ikke viser atkomstveg, har helhetsbildet av virksomheten neppe 

blitt vurdert i kommuneplansammenheng. Spesielt gjelder dette virkningen tilta-

ket vil medføre for det offentlige vegnettet som er tenkt benyttet. Vi vil derfor 

anbefale at godkjennelse av reguleringsplanen utsettes til kommuneplanens 

arealdel er revidert. Nevnte momenter må vurderes og tas hensyn til i kommu-

neplanen sammen med andre tiltak som er på tale i Veståsen.  

Om kommunen, til tross for beboernes innstendige anmodning, ikke utsetter be-

handlingen av reguleringsplanen, må området for selve fjelltaket med skjerm-

ingssonen og atkomstvegen kartlegges med hensyn på biologisk mangfold. 

En miljøoppfølgingsplan for åpning og drift av fjelltaket må utarbeides og føl-

ges opp med årlig rapportering. Det er så store konflikter knyttet til regulerings-

planens forslag til atkomstveg at flere alternativer for vegløsning må vurde-

res. Men det er ikke nok å se på atkomstvegen alene. Det må også gjennomfø-

res omfattende tiltak på det offentlige vegnettet i området for å sette dette i 

stand til å tåle den økte tungtrafikken som følger av transporten til og fra fjellta-

ket. 

For mange som har etablert seg og bor i området vil en eventuell etablering av 

Gjørsli fjelltak bety en vesentlig forringelse av bomiljøet og barnas oppvekstvil-

kår. En må være viss på at en kjenner alle konsekvensene for beboerne før et så 

omfattende tiltak tillates iverksatt.”  

 

 

Krakkene 
Det er våren, og krakkene blir satt ut denne uka. To av våre medlemmer, Arve 

og Svein Erik har gjort hele dugnadsinnsatsen alene med å pusse opp og gjøre 

krakkene klare for en ny utesesong. Stor takk til dere! 


