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Har dere vært ute og sett på stjernehimmelen? 

Nå er det like før sola snur og det blir lengre, lysere og varmere dager. Det er noe å glede 
seg over, for nå har det vært noen bistre døgn med høyt strømforbruk og tilsvarende regning 
over nyttår. Men jammen er vi heldige vi som bor slik til at vi kan se ned på råtåka over byg-
da, og fortsatt kjenne at det er varme i solstrålene den korte tida vi får nyte dem. Og noen tar 
seg tid til å kjenne på varmen i solstrålene. Selv nå er det ringer etter kaffekopper i rimet på 
bordene på rasteplassen på Dufsetbakken. Bare de 10 første dagene i desember har det 
kommet ca. 35 navn i gjesteboka. Flott at dere utnytter mulighetene til å koble av litt fra jule-
stria! 

Vi har sett folk gå forbi her vi bor med hodelykt om kvelden. Det er nødvendig for å se på en 
ruglete traktorveg i tett skog, men jeg håper at de som er slik utrustet, klarer å slå av lykta 
innimellom og se på den praktfulle, dype stjernehimmelen. Også denne årstiden har sin 
sjarm – og så er det med en viss forventning vi ser framover. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul – og et godt nytt år! 

Hilsen Oddvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga. 
I nyhetsbrevet i sommer inviterte vi medlemmene til å stille opp for å demontere og fjerne 
lekeapparatene på lekeplassen på Kirkebyenga. En sak som har snudd like voldsomt som 
denne, finnes knapt. Men det var kanskje denne trusselen som fikk noen til å få kjennskap til 
og fatte interesse for lekeplassen. En stor og engasjert dugnadsgjeng stilte i hvert fall opp og 
ryddet området for gras og kratt og fikk fram en riktig så idyllisk lekeplass, som var stedets 
stolthet da den ble åpnet av ordfører Odd Aspeli i 1996. 

Nå er det blitt nye forskrifter for lekeplasser, og en rapport fra kommunens sertifiserte leke-
plasskontrollører fant ikke så mye de kunne godkjenne. Men dugnadsgjengen under ledelse 
av en plankomité fant at det meste kunne utbedres og bringes i forskriftsmessig stand. 
Kommunen har nylig tildelt oss 10.000,- kroner til dekning av utgiftene med høyere kanter og 
startseksjon på sklia, nytt rekkverk og gulv på sklieplattform og bark under apparatene. 

Men plankomiteen ville mer og har fått støtte for det fra styret i Vangsåsen vel. De ville ha en 
hinderbane, fotballøkke, gapahuk med bålplass og benker rundt, fugleredehuske, sjørøver-
skute og mer til i tilknytning til lekeplassen. Det hele er kostnadsberegnet til rundt 700.000 
kroner. I første omgang har vi søkt om støtte til nærmiljøtiltak (tippemidler) med til sammen 
kr 240.000,- for fotballøkka og hinderbana. I tillegg har formannskapet i Hamar i møte 8. de-
sember støttet tiltakene med kr 173.000,-. Velforeningen yter en dugnadsinnsats på kr 
66.000,-. Planskissen kan sees på oppslagstavla i innkjøringen på feltet.  

JULEKUT I KIRKEBYENGA 

Hver julekveldsmorgen har det i de senere år vært arrangert julekut julekveldsmorgen i 
Kirkebyenga, det vil det bli i år også. Bli med! 
 
Nissen kommer med hest og slede, som tidligere år mellom kl. 9 og 10 og kjører oppover 
Kirkebyenga. Barna kan få sitte på.  
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Over nyttår vil vi begynne å søke om midler til de andre tiltakene, og vi har tro på at vi i løpet 
av 2-3 år vil ha et fullt utbygd nærmiljøanlegg som vil gjøre det mer attraktivt å bo på Kirke-
byenga, og som hele øvre delen av Vangsåsen kan ha glede av.  

Vi er takknemlige overfor både dugnadsgjengen og plankomiteen som gjennom pågangsmot 
og hardt arbeid har klart å snu en litt negativ trend til noe så utrolig positivt! 

 

Fjelltaket på Gjørsli 

I møte 29. september uttrykte Hamar formannskap at dagens alternativer til adkomstveg ikke 
er bra nok med hensyn til nærmiljøet og trafikksikkerhetsmessige forhold.  Formannskapet 
ba om at tiltakshaver finner andre alternativer. Formannskapet ba bl.a. rådmannen om å ut-
arbeide alternativt forslag til reguleringsplan for adkomstveg alternativ 4. 

I møte 4. november mellom tiltakshaver, kommunen og aktuelle grunneierne konkluderte 
man med at det er viktig å avklare hvilke vegløsninger som formannskapet kan akseptere, 
før en går videre med reguleringsplanforslag. Hamar kommune lager et notat som grunnlag 
for ny behandling i formannskapet.  Notatet skal inneholde relevante alternativer for vegtra-
seer med oversikt over den prinsipielle holdning fra berørte grunneiere og tiltakshaver. Nota-
tet lages før jul og sendes til uttalelse til grunneiere og tiltakshaver. Formannskapet får saken 
til ny behandling på nyåret 2011. 

Det må altså lages et nytt forslag til reguleringsplan, men det blir ikke under noen omsten-
dighet gjort før formannskapet har akseptert nytt forslag til atkomstveg og nødvendige tra-
fikksikkerhetstiltak på øvrige veger som skal benyttes som transportveg for de uttatte mas-
sene. 

 

Nytt fra styret. 

✓ Styret har skrevet til Statens vegvesen og bedt om at krysset mellom St. Mikaels veg og 
Kirkebyenga blir skiltet som forkjørskryss for trafikken på St. Mikaels veg. HUSK; det er 
fartsbegrensning 30 km/t på hele Kirkebyenga! De som kommer fra Kirkebyenga vil 
dermed få vikeplikt ved utkjøring på St. Mikaels veg. Vegvesenet ser positivt på dette, 
men vil vurdere å gjøre hele St. Mikaels veg mellom Torvet og Østås til forkjørsveg. For-
slaget er nå til høring hos kommunen og politiet. 

✓ Styret følger med og ber også medlemmene tipse om tilflyttere.   Det skal lages en 
egen velkomstbrosjyre der vi også skriver litt om velforeningen.  Denne skal leveres på 
døren sammen med gratis medlemskap i tilflyttingsåret. 

✓ Årsmøte avholdes på Mammuthus fredag 25. februar kl 1900. Det blir vanlige årsmøte-
saker, og etterpå blir det et hyggelig samvær der vi som bor her oppe får mulighet til en 
hyggelig naboprat. Det serveres kaffe og kaker, og Ole Nashoug har alle rettigheter og 
har helt sikkert andre ting å by på, for de som ønsker det. 

✓ Styret ønsker å gjøre litt mer ut av rasteplassen på Dufsetbakken. Det vi aller helst 
ønsker oss, er en skisse som viser plassen slik du gjerne vil at den skal se ut. Men vi er 
også takknemlig om vi kunne få en liten beskrivelse av hva du mener mangler og som 
plassen gjerne burde utstyres med.  

 

Vi har trukket en vinner 

Det har vært en fantastisk oppslutning om gjesteboka på rasteplassen Dufsetbakken. Fra 
åpningen 18. juni og fram til 10. desember har ca. 1030 tobente stoppet på plassen og skre-
vet både sitt navn og navnet til sine firbente følgesvenner i boka. Noen har også tatt med en 
liten hilsen, noe vi i styret setter stor pris på. Styret besluttet at vi skulle trekke ut og premiere 
en vinner blant de som har navnet sitt i boka. Den heldige vinneren blir offentliggjort og får 
premien sin på årsmøtet.  
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