
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

September 2010 (IV) 
 

Medlemskontigent for 2011 kr. 100 kan betales til kontonr. 1800 60 10772 

 

Vangsåsen vel ønsker seg enda flere medlemmer i 2011 
 

Da jeg skrev tilsvarende artikkel for ett år siden var det kanskje med en litt pessimistisk tone. 
Jeg var ikke helt sikker på om vi ville oppleve at vi som bor i Vangsåsen hadde behov for 
velforeningen. Og jeg var ikke sikker på om medlemstallet vil få noen økning av betydning. 

Nå har vi hatt tre saker som tydelig viser at det faktisk var grunnlag for stor optimisme når det 
gjaldt behovet for en forening som samler og engasjerer folk lokalt. 

Rasteplassen på Dufsetbakken har vært til glede for mange. Over 600 tobente besøkende, 
mange med firbente ledsagere (eller omvendt?), har skrevet sitt navn i gjesteboka siden åp-
ningen 18. juni. Det blir 7 pr. dag enten det er sol eller regn. Mange har skrevet en hyggelig 
hilsen som roser initiativet og forteller om hyggelige stunder på hvilestedet etter Åsvegen. Vi 
oppfatter det som en bekreftelse på at vi har fått til noe som folk har glede av. 

Fjelltaket på Gjørsli var en sak det var beleilig å få i fanget for å vise behovet for et samlende 
lokalt engasjement. Alle krefter har arbeidet godt sammen for å finne løsninger som begren-
ser skadevirkningene tiltaket ville påføre lokalsamfunnet her oppe. Og i møte 15. september 
viste politikerne i formannskapet i Hamar at de forsto hva tiltaket ville innebære og avslo det 
foreliggende alternativet til atkomstveg. Våre argumenter ble lyttet til. De ville heller få utredet 
to andre alternativer som de antok ville medføre mindre ulemper for lokalbefolkningen. 

Det siste jeg vil nevne er det gode samarbeidet som har utviklet seg mellom de som bor på 
Kirkebyenga. Her arbeides det i første omgang for å få til en flott lekeplass for barna og et 
samlingssted med bl.a. fotballbane og gapahuk for ungdom og voksne. Hvis vi vil – og det vil 
vi selvsagt, er dette begynnelsen på å få folk som vil etablere seg nærmere de store frilufts-
områdene i Hamar til å fatte interesse for Kirkebyenga og tilliggende boligarealer. 

Jo da, Vangsåsen vel viser sin berettigelse – ikke bare i sakene vi driver med, men også i 
den store oppslutningen vi nå får fra medlemmene til å være med på utlyste aktiviteter og 
stille opp på arrangementer og dugnader der det er behov. Takk for innsatsen så langt – og 
ha en riktig fin høst!  

Og så nevner jeg til slutt at medlemskap tegnet etter 1. oktober også gjelder for 2011. 

Oddvar Dufseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treff på Dufsethbakken (rasteplassen på Åsvegen) 

Søndag 26. september kl. 13:00 
Vi skulle markere åpningen av rasteplassen på skikkelig vis 18. juni, og vi gjorde 
det, men vi kan ikke underslå at striregnet la en demper på stemningen. Derfor for-
søker vi på nytt. 

Ta med noe godt i sekken (kaffe og nistepakke), så koser vi oss sammen en stund.  
For de som kvier seg for å gå alene, tilbyr vi eskortetjeneste fra bommen ovenfor 
Ormseter kl. 12:30. 

 

Vel møtt til en hyggelig stund med fin utsikt! 

Styret 
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Nytt fra styret 
 

• Gjørsli fjelltak: 
Styret har tatt initiativ til og gjennomført befaring med formannskapet samt BBL, AP og de 
andre partiene i Hamar kommunestyre.  Etter behandling i siste formannsskapsmøte kan vi 
si at vi har avverget den første matchballen!  Takk til alle som har stått på.  Selv om nå en 
adkomstveg er avvist, er det viktig at vi står på sammen videre i de neste rundene.  
 

• Merking av stier 
Vi har merket midlertid fra Granstua til Ålsbergmyra, fra Åsvegen ovenfor Berg til Ålsberg-
myra samt fra Dufsethbakken til Ålsbergmyra.  Videre planer er å merke fra Ålsbergmyra til 
Raumyra.  Permanent merking er planlagt utført i 2011, etter at grunneierne er informert. 
Har du innspill til stier som ønskes merket, kontakt styret. 
. 

• Lekeplassen på Kirkebyenga 
De som bor på Kirkebyenga har gjort en kjempeinnsats med å finne fram igjen lekeplassen 
fra 1996. Det er ryddet skog så lekeplassen kan ses fra alle kanter og graset er slått, så nå 
ser det riktig innbydende ut. Takk til dere som har gjort en innsats! Det planlegges utvidelse 
med flere lekeapparater, fotballbane og samlingsplass for de som bor på Kirkebyenga. 
 

• Wik-dagen 11. september 
Vi hadde stand på Wik denne dagen, men besøket kunne vært bedre. 
 

• Rundkjøring Korslundkrysset: 
Revidert planforslag er utarbeidet.  Grunnerverv er i orden og avskoging er utført, men 
selve rundkjøringen blir neppe påbegynt før våren 2011. 
 

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

Nabotreff på Gåsbustua 

Fredag 1. oktober 
Vi ønsker å bli bedre kjent med det nye vertskapet på Gåsbustua og arrangerer 
nabotreff der. 

De som ønsker å rusle naturstien på Gåsbu først møter kl. 18:00. 

Andre møter på Gåsbustua kl. 19:00. 

Det blir anledning til å kjøpe kaffe, kaker, øl og vin. 

 

Det vil bli gitt en orientering om status vedr. Gjørsli fjelltak etter behandlingen i siste 
formannskapsmøte. 

 

Vel møtt til å treffe naboen og bli kjent med andre i åsen! 

Styret 
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