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Vi har fått hjemmeside! 
www.vangsaasenvel.no 

 
Velkommen innom! 

 

 
Her finner du informasjon om oss og våre aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmøte – kommuneplanens arealdel 

 

På møtet på Mammuthus 6. mai annonserte vi et nytt medlemsmøte i forbindelse med at forslag til 
revidert kommuneplan 2011-2022 - arealdelen - nå er ute til offentlig høring. 

Nå viser det seg at samme dag som vi hadde planlagt vårt møte, inviterer Hamar kommune alle 
interesserte til informasjons- og dialogmøter om hvordan vi skal bruke arealene i kommunen. Derfor 

avlyser vi vårt møte. I stedet ber vi de interesserte i vårt område om å møte opp 

 

Mandag 6. juni kl 18-20 på Vang Samfunnshus,  

 

ved Øvre Vang kirke, til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel, med spesiell fokus på 
forslag til endret arealbruk på Ingeberg, Trehørningen og i Øvre Vang-området. Det blir en kort inn-
ledning med informasjon om planforslaget, mulighet for spørsmål i plenum og deretter mulighet for 
en-til-en dialog med saksbehandler i kommunen. Det blir også mulighet til å gi innspill til høringsut-

talelsen fra Vangsåsen vel ved slutten av møtet. 

Se kommuneplanforslaget på www.hamar.kommune.no/kommuneplan. 

 
VEL MØTT! 

Styret 

http://www.vangsaasenvel.no/
http://www.hamar.kommune.no/kommuneplan


Nyhetsbrev – side 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sommerfest på Ormseter onsdag 8. juni kl. 18 – 21   
Hamar statlige mottak Ormseter inviterer samarbeidspartnere og naboer til sommerfest. Underhold-
ning og dans under åpen himmel, og smaksprøver av internasjonale retter. Ta gjerne med noe mat til 
grilling – og kanskje en stol. Fint med tilbakemelding innen 6. juni om du kommer til post@ormseter.no 
eller tlf 62 59 80 23. Mottaket ønsker oss velkommen, så bli med og hils på våre nye naboer! 
 

Familietur i naturstien på Gåsbu lørdag 18. juni kl. 12 
Vi sørger for grillkull og legger tilrette for grilling langs naturstien, 

mens dere tar med grillmat og drikke til eget forbruk. 

 

St. Hans feiring på Dufsetbakken fredag 24. juni kl. 18  
Vi sørger for grill, dere tar med grillmat og drikke til eget forbruk. 

 

Dugnad på Kirkebyenga torsdag 30. juni kl. 18 
• Rydde lekeplassen "Hamninga" for skudd og noen trær.  

• I tillegg rydde "øya" for skudd og trær (dvs området nederst i boligfeltet som man kan kjøre 
rundt) for å skape et bedre førsteinntrykk siden det er i ferd med å gro igjen. Det er behov for 
ryddesager og motorsager.  

• Sette opp gapahuken og lage bålplass.  

• Bygge ferdig sklietårnet (dvs rekkeverk og rampe).  

• Montere en huske til (dvs montere et dekk med fester).  

• Beise krakker, bord og vippeapparat. 

Vi håper at også andre enn de som bor på Kirkebyenga vil se hva som skjer der. Og 
det blir ikke bare arbeid. Vi avslutter med sosialt samvær med kaffe og kake.  
 

Formiddagskaffe på Dufsetbakken? 
Vi endrer tidspunkt og ønsker alle vel møtt til å drikke formiddagskaffen sammen på Dufsetbakken 
hver søndag kl 1300 i hele sommer, hvis været er noenlunde brukbart. 
 

Hvordan vil vi ha det i Vangsåsen? 

Hamar kommune har lagt fram sitt forslag til kommuneplanens arealdel. Vangsåsen vel er invitert til 
å komme med innspill til planen. Da må vi vite hvordan vi vil ha det her oppe i bygda. Etter møtet på 
Mammuthus 6. mai synes vi det kom ganske klart fram hva folk i velforeningens område ønsker. Og 
styret vil legge opp høringsuttalelsen etter det.  

Vi ønsker at storparten av arealene skal brukes til landbruk, natur og friluftsliv. Behovet for arealer 
der folk kan nyte naturen i fred og ro er økende. I Vangsåsen, spesielt mellom bygda og allmen-
ningen, er det arealer for slik bruk for de som bor i området, for hele kommunen og for hele Østlan-
det – og vi ser at arealene blir mer og mer populære. Derfor må vi ta vare på disse arealene, legge 
til rette for god tilgjengelighet og ikke ødelegge arealene med virksomhet som reduserer mulighete-
ne for slik bruk. 

For de som vil ha utsikt eller lett tilgjengelighet til friluftsområdene og skiterrenget rundt Gåsbu, bør 
det legges til rette for gode bomuligheter og god framkommelighet, både for gående og veifarende. 
Boligområdene syd for Gåsbuvegen fra Kirkebyenga og østover bør tilrettelegges for utbygging jo 
før jo heller. Dette bør også gi bedre kollektivtrafikkløsninger både for turister og fastboende. 

For tilreisende som ønsker enkel tilgang til natur- og friluftsområdene i Vangsåsen, bør vi legge til 
rette for utbygging til turistformål langs og på nordsiden av Åsvegen fra Kirkeby mot Gåsbu. 

Disse spørsmålene blir diskutert på et møte på Vang samfunnshus 6. juni. Vi håper flest mulig sier 
sin mening der eller tar kontakt med styret pr telefon eller mail. 

Hilsen Oddvar 
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