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Leder 

Benytt den lyse, varme sommertida 

Endelig begynner sommeren å nærme seg – i hvert fall etter kalenderen å dømme. Graders-

tokken sier noe annet, men vi velger vel å tro på kalenderen. Om sommeren kan vi prate med 

naboen over hagegjerdet. Det er interessant å bli kjent med folk, som regel langt mer interes-

sant enn å få med seg alt på TV eller å surfe på nettet. 

I velforeningen har vi arrangert noen nabotreff – og flere skal det bli. Vi har inntrykk av at 

folk trivdes, og på møtene våre bare øker deltakelsen. Men hvorfor skal bare velforeningen ta 

initiativ? Hver og en av oss kan da invitere naboen på besøk – på kaffe eller et glass vin. Om 

han setter pris på det, kanskje du blir invitert på gjenvisitt – kanskje begynnelsen på et nytt 

vennskap.  

Om sommeren kan en også stoppe og slå av en prat med folk en møter langs vegen eller i 

skogen – og bli kjent med enda flere. Det er mange muligheter – og det gjelder å benytte dem.  

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! Og så tar vi med våre nye venner på nabotreffene 

til høsten. 

Hilsen Oddvar 

 

Tur til Raumyra tirsdag 1. juni 
 

Vi går fra Ormsetermyra til Raumyra.  Der får vi høre om virksomheten på torvmyrene i gamle dager. 
Styret vil gjerne diskutere hva vi kan gjøre for å ta vare på den gamle dampkjelen på Raumyra. 

Vangsåsen vel overtok for ca 20 år siden forvaltningen av den gamle dampkjelen som ble brukt i for-
bindelse med torvproduksjon på Raumyra. Den ble pusset ordentlig opp og så riktig så staselig ut. Og 
det ble plassert ut montasjer som viser hvordan torvdriften foregikk. Men oppussingen varer ikke evig, 
så nå er det på høy tid å gjøre noe. Men hva? Det vil vi gjerne ha ideer om. 

Dette kombinerer vi med et sosialt arrangement der vi parkerer ved hundekjørerstadion på Ormse-
termyra og går en felles tur i ca ½ time på den gamle lasskjørervegen inn til Raumyra. Her raster vi, så 
ta med mat og drikke og sitteunderlag i sekken. Underveis forteller vi litt om hva vi ser og hva som 
har vært av virksomhet i området gjennom tidene. 

Det er et rått og myrlendt område å gå i, så ta godt på bena. Klær for øvrig tilpasses etter været. 

 

Frammøte ved innkjøringen til hundekjørerstadion på Ormsetermyra kl 18:00 
 

Ormseter 
 

Styret hadde styremøte på Ormseter i april. 

Mottaksleder Morten Saltvik fortalte om virksomheten.  Ormseter vil gjerne ha kontakt med folk fra 
området, bl.a. vennefamilier. De skal arrangere sommerfest torsdag 10. juni om kvelden. Festen er 
åpen for alle, og velforeningen vil oppfordre folk i åsen til å delta. 

 

Dugnad torsdag 10. juni 
Lekeplassen på Kirkebyenga tilfredsstiller ikke lenger forskriftenes krav til lekeapparatene som er 
der, og vi må koste på en hel del for å få den forskriftsmessig. Skjer det en ulykke der, kan det bli 
kostbart for oss med mulige erstatningskrav. 
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Etter hva vi har erfart benyttes ikke lekeplassen lenger av ungene på Kirkebyenga, og da ser vi det 
ikke riktig å bruke penger på noe som ingen har glede av. Ansvaret for hva som skjer, har vi så lenge 
lekeplassen står der. Derfor har vi besluttet å rive den og fjerne alt som ikke er etter forskriftene. 

Det er med tungt hjerte vi gjør det, for vi vet hvor mye dugnadsarbeid som i sin tid ble nedlagt for å 
bygge opp lekeplassen. Men tidene endrer seg, og behovene er ikke de samme nå som før. Det må vi 
bare ta konsekvensene av, og den 10. juni håper vi at flest mulig stiller opp for å demontere og fjerne 

lekeapparatene. 

 
Istandsetting av rasteplass på Dufsetbakken.  Rastebenk og postkasse med gjestebok skal installe-
res. 
 
Maling og utplassering av de siste benkene. 

 
Frammøte på lekeplassen på Kirkebyenga kl. 18:00. 

 

Åpning av rasteplass fredag 18. juni 
 
Rasteplassen på Dufsetbakken åpnes.  Den ligger ved skogsbilvegen ovenfor Dufset, midt mellom 

Ormseter og Granstua.  Vi sørger for grill, dere tar med grillmat og drikke til eget forbruk. 
 

Frammøte kl. 18:00. 
 

Wiik-dagen lørdag 11. september 

 
Vangsåsen vel vil være representert.  Har dere ideer til hvordan vil kan profilere oss eller er du inter-
essert i å delta, kontakt oss. 

 

Søppelplukking 3.- 5. mai 
 

Det var bra oppslutning om søppelplukkingen.  Nesten alle vegene i velforeningens område ble opp-
søkt.  Takk til alle dere som gjorde en flott innsats.  Neste år må målet være at vi klarer å plukke 
langs alle vegene! 

 

Nytt fra styret 
 

• Gjørsli fjelltak: 
Høringsuttalelse og tilleggsuttalelse er gitt.  Formannsskapet er invitert.  Svar er ikke mottatt.  
Tiltakshaver jobber med å utrede trafikksikringstiltak for alternativene. 
Siste: Mottatt brev fra kommunen.  Vil sannsynligvis ikke bli behandlet før til høsten.  
 

• Styret har satt i gang et prosjekt for å merke stier i Veståsen. 
 

• Rundkjøring Korslundkrysset: 
Velet  har vært i møte i april sammen med grunneierne og Statens Vegvesen.  Rundkjøringen flyttes 
litt vestover.  Revidert planforslag er utarbeidet.  Planlagt utført i 2010. 
 

• Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@c2i.net  

mailto:oddvar.dufseth@c2i.net

