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Familietur i naturstien på Gåsbu lørdag 18. juni kl. 12 
Vi legger tilrette for grilling langs naturstien, dere tar med grillmat og drikke til eget forbruk. 

 

 
 
Nytt fra styret: 

• Styret har søkt Statens vegvesen om å få nedsatt fartsgrense til 60 km/t på strekningen Torvet – 
Kirkebyenga. Vegvesenet har avslått søknaden med begrunnelse i det lave antall fotgjengere på 
strekningen. Redusert fartsgrense kan i slike tilfeller bidra til å undergrave trafikantenes respekt 
for å benytte hastighetsbegrensning. Hastighetsbegrensning som ikke respekteres gir de gående 
en falsk trygghetsfølelse. Styret tar vedtaket til etterretning. 

• Vi har sendt brev til Statens Vegvesen og påpekt det manglende vedlikeholdet på geitstien som 
kalles Veståsvegen.  

Leder 
Nye koster feier best! 

Nå får vi snart erfare i praksis om det gamle ordtaket holder mål. Vi har fått ny ordfører, og vi 
gratulerer Morten Aspeli både med valget og med det nye vervet! Skjønt ifølge Einar Busterud er det 
visst ikke så mye å trakte etter, selv om det går mot vinter. Han karakteriserte den nye jobben til 
Aspeli som å være fyrbøter i Helvete. 
Jeg tror kanskje Aspeli heller trenger å alliere seg med alle gode makter for å få gjennomført alle 
sine valgløfter, og slik sett har han jo allerede gjort et godt valg med Geir Byberg (Krf) som 
varaordfører. Bak konstellasjonen som sikret Aspeli ordførerplassen, står også Venstre som har 
store vyer for Vangsåsen bl.a. som frilufts- og rekreasjonsområde. 
En av de viktigste sakene som politikerne skal behandle i høst, er revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Hva utfallet blir her, har også stor betydning for oss i Vangsåsen. Vangsåsen vel 
tilkjennega sine ønsker i et høringsinnspill til kommunen som gjengitt i vårt forrige nyhetsbrev. Vi 
pekte på at behovet for arealer der folk kan nyte naturen i fred og ro er økende. Arealene i 
Vangsåsen må derfor gjøres godt tilgjengelige og ikke ødelegges av virksomhet som reduserer 
mulighetene for slik bruk. 
Et par av partiene som nå har fått ledende posisjoner i kommunen har dette med i sine løfter før 
valget. Det blir nå spennende å se hva politikerne er villige til å innfri av sine løfter. 

Hilsen Oddvar 

 

 

Vi ønsker velkommen til  

Fellestur med etterfølgende nabotreff 
på Mammuthus 

fredag 30. september kl 1900 
 

De som har lyst til å følge fellesturen møter opp ved bommen på Ormseter kl 17.30. Vi går Åsvegen 
til Dufsetbakken der vi tar en kort stopp før vi går tilbake til mobilmasta på Kirkeby og ned til 
Mammuthus. De som ikke føler noe stort behov for mosjon kan møte opp direkte på Mammuthus. 
På Mammuthus spanderer velforeningen kaffe og kringle. Ole har alle rettigheter, så her kan kjøpes 
avec, vin, øl og div snacks. 
Videre prøver vi å få til en quiz, og det blir utlodning og ikke minst – prat med naboen. Vi er også 
takknemlige for synspunkter på og innspill til velforeningens virksomhet. 

Styret 
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• Velforeningen har fått midler fra Hamar kommune til å anskaffe en gapahuk på Dufsetbakken. 
Laila A. Gjendahl stiller grunn til disposisjon. Byggetillatelse er gitt, og gapahuken er bestilt. 

• Vi har fått tilskudd fra Hedmarken og Toten sparebanker. Tilskuddet skal sammen med bevilgede 
midler fra velforeningen benyttes til gapahuk på ”Hamninga” på Kirkebyenga. Også her har vi fått 
byggetillatelse, og gapahuken blir bygget i høst.  

• Søknad om nye tilskudd er pr 15.09 sendt Sparebankstiftelsen DnB Nor og Gjensidigestiftelsen. 

• Vi har sendt brev til Hamar kommune og orientert om de årsakene vi ser til at det ikke har vært så 
lett å få solgt de siste tomtene på Kirkebyenga. 

• Vi har holdt et styremøte på Ormseter der vi bl.a. har diskutert samarbeidet med asylmottaket. De 
ønsker vennefamilier til asylsøkerne og ber oss snakke med de beboerne vi møter når anlednin-
gen byr seg. 

• Vi har sendt brev til Telenor med henstilling om å sikre evt. rive den gamle telefonsentralen ved 
Torvbua. 

• Det er sendt forespørsel til berørte grunneiere om å få lov til å merke permanent de stiene vi 
merket midlertidig i fjor. Vi vil benytte de samme blå tremerkene som turistforeningen benytter. 
Planen er også å sette opp oversiktskilt ved Åsvegen der stiene tar av fra denne. 
Disse stiene er planlagt merket: 

 
  

 
 
Etterlysning 
Gjesteboka på Dufsetbakken forsvant fra postkassen sin like etter St. Hans. Boka hadde blått, stivt 
omslag og var nesten utskrevet. Blant annet inneholdt den mange hyggelige hilsener fra folk som tok 
seg en rast på Dufsetbakken. Selv om vi har skaffet ny bok, er vi veldig interessert i å få tilbake den 
gamle, på grunn av det hyggelige innholdet. Boka kan legges tilbake i postkassa eller leveres en i 
styret. 
 
Lier 
Utbyggingen har startet. Det jobbes med de to største bakkene med håp om å få disse klare til 
vinteren.  
 
Medlemmer 
83 har innbetalt medlemskontigenten i år. 


