
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

April 2011 (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelplukking  
 

 
2. – 6. mai skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. I fjor fikk styret god hjelp fra 
andre velvillige søppelplukkere.  Og det håper vi på i år også. 
 
De som ønsker å være med på å rydde opp i nærområdet sitt kontaker Runar Hyll, Kirkeby-
enga 61, tlf. 975 39 196, epost runarhyl@online.no.   Han registrerer hvor du vil plukke, og 
der får du også utlevert sekker for å samle søppelet.  Søppelsekkene settes i krysset på 
Torvbua eller ved søppelcontaineren ved Veggarasjen på Korslundkrysset seinest om kvel-
den 5. mai. Derfra blir de hentet av kommunen 6. mai. 
 
Husk: Vi premierer en av søppelplukkerne på medlemsmøtet 6. mai! 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte 

fredag 6. mai kl. 19:00 

på Mammuthus 
 
 

Vi har følgende saker på agendaen: 
 

1. Kommuneplanens arealdel er på høring fram til 15. juni. Hva bør Vangsåsen vel ta for 
seg i sin høringsuttalelse? Vi diskuterer ikke detaljene. Det tar vi i et seinere møte. Nå 
finner vi ut hva vi skal konsentrere oss om i vår høringuttalelse. Kommuneplanens doku-
menter finnes på: http://www.hamar.kommune.no/article27785-4.html 

2. Hvorfor er det så få som vil kjøpe tomt på Kirkebyenga? 

3. Informasjon om Vangsåsen vel og hva som er verd å se i vår del av Vangsåsen. Odd-
var orienterer om velforeningen og lokalhistorien. Ole Nashoug orienterer om natur 
og geologi. 

4. Premiering av årets søppelplukker. 

5. Eventuelt.  

 

Vi skal ikke bare snakke om saker – vi skal også snakke med hverandre og ha det hyggelig. 
Velforeningen spanderer kaffe og kringle. Ole har alle rettigheter, så her kan kjøpes avec, vin, øl og 
div snacks. 

 
VEL MØTT! 

Styret 
 

mailto:runarhyl@online.no
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Medlemskontigent for 2011 kr. 100 kan betales til kontonr. 1800 60 10772 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@c2i.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. Hvordan vil vi ha det på 

 
 

 

 

 

 

 

Hvordan vil vi ha det på 

Dufsetbakken? 

 
Rasteplassen på Dufsetbakken ble åpnet i øsende regnvær 18. juni i fjor med bare ett bord 
med benker. Siden kom det ett til. Men allerede på åpningsdagen savnet vi tak over hodet. 

Fram til nyttår i fjor hadde over 1000 tobente skrevet seg inn i gjesteboka, og i løpet av vinte-
ren har det kommet flere hundre i tillegg. Så plassen er blitt uhyre populær – og det skulle 
bare mangle, flottere utsiktspunkt skal en reise langt for å finne. Nå vil plassen også bli ett av 
de ti topp-punktene i Hamar kommune og gjort tilgjengelig for rullestolbrukere.  

Men hvordan ønsker vi at Dufsetbakken skal se ut i framtida? Hva vil vi finne når vi kommer 
dit? Det inviterer vi dere til å være med å diskutere – på medlemsmøter, på St. Hansfesten 
24. juni eller i telefon, brev eller mailer til styret. En ting har vi imidlertid bestemt. Vi skal sette 
opp en gapahuk i laftet tømmer på østsiden av sittegruppene. Den er allerede bestilt, men 
det ser ikke ut til at vi vil få den før seinhøstes. 

Og så håper vi at vi kan treffes til ettermiddagskaffe på Dufsetbakken på søndager kl 1700 i 
hele sommer. Ta med kaffe og noe godt i sekken så drikker vi kaffen sammen i stedet for å 
sitte hver for oss. Da kan vi også diskutere hvordan vi vil ha det der – og i hele åsen. 

 

Leder 

 

Ikke alle plukker søppel 

Snøen gikk utrolig fort i år. Men alt forsvant ikke. Snøen hadde skjult ganske mye som ikke 
smeltet. Langs vegen opp til Ormsetermyra ligger en skuffeseksjon i sine enkelte faktorer. 
Kanskje noe falt av lasset allerede på bussholdeplassen på Lia? Der ligger det også noe 
som har vært kjøkkeninnredning. På Snuplassen på Åsvegen ligger det noe elektrisk utstyr 
som har falt av en bil i fart og gått i stykker. Og langs veiene ligger plast i store mengder, 
flasker og sigarettpakker. Ikke noe av dette har kommet dit ved et rent uhell. Noe er hen-
slengt i ren ubetenksomhet. Men det verste er at noe er dumpet bevisst selv om de fleste 
vet at mye av dette kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. 

Heldigvis er de som søpler og griser til for andre i mindretall. Det er ikke mange som sier 
nei til å være med å ta et tak og plukke opp søpla som noen få strør rundt seg. Vi i styret 
setter utrolig pris på den velvilje som vises når det gjelder å fjerne det som er blitt hen-
slengt i løpet av vinteren. I fjor ble det ikke plukket søppel langs noen få vegstrekninger – 
og det synes. I år håper vi at det melder seg så mange at vi kan få gjort en god vårrengjø-
ring langs alle vegene i området vårt. Og i år vil vi plukke ut og gjøre litt ekstra stas på en 
av våre søppelplukkere. 

Hilsen Oddvar 
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