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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. 

 

 
 

 

 

Leder 

 
Kommuneplanens arealdel 
Arealdelen revideres hvert 4. år. Kommunestyret vedtok revidert kommuneplan, arealdelen, i møte 
19. oktober. Dette er et viktig dokument for kommunens innbyggere. Og nå har det kommet en del 
endringer som direkte berører oss i Veståsen. 
Det som antakelig betyr mest for oss som bor her oppe, er at Gjørsli fjelltak er tatt ut av 
kommuneplanen. For mange føles det godt at det nå er slutt på usikkerheten omkring boforholdene. 
Det er ikke lenger noen umiddelbar fare for at bomiljøer skal forringes av økt tungtrafikk med støy 
og trafikkfarlige situasjoner. Vi vil fortsatt kunne bevege oss i et naturområde preget av stillhet og 
harmoni. Men det betyr også at grunneieren ikke kan utnytte et inntektspotensial som finnes på 
hans eiendom. Denne interessemotsetningen har skapt en konflikt som det nå kreves både 
klokskap og ydmykhet fra de ulike partene for å få bilagt. 
En annen viktig sak for oss er at kommuneplanen åpner for et større utbyggingsområde for fritids- 
og turistformål i Vangseterområdet. Trekanten Åsvegen/Gåsbuvegen/Torvet ses under ett i 
kommuneplansammenheng og vises som omformingsområde. Det åpnes for bebyggelse nord for 
Åsvegen, men basert på en områderegulering som tar for seg hele området. Her vil velforeningen 
bidra aktivt gjennom hele planprosessen. 
 
 

Hilsen Oddvar 

 

 

Vi ønsker velkommen til  

 

Medlemsmøte/førjulstreff 
på Lier 

fredag 18. november kl 1900 
 

Vi begynner med et kort medlemsmøte med informasjon om hva styret for tiden er opptatt av. 
Synspunkter og innspill til velforeningens virksomhet er vi takknemlige for å få.  
Velforeningen spanderer rakfisk i lefsbusser. Ta med egnet drikke selv! Kanskje vi også smører 
noen lefsbusser med annet innhold om det skulle finnes noen som ikke har rakfisk som favoritt. Det 
blir utlodning og ikke minst – prat med naboer og kjente. Litt utpå kvelden serverer vi kaffe og kake.  
Vi håper at riktig mange har lyst og anledning til å komme når vi for første gang på mange år har et 
møte i vestre delen av vårt område. VELKOMMEN! 

Styret 
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Medlemskontigent for 2012 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 

 
www.vangsaasenvel.no 

 

 

Dufsetbakken 
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har vi fått midler fra Hamar kommune til å sette opp en gapahuk på 
rasteplassen vår på Dufsetbakken. Byggetillatelse ble gitt omtrent på dagen, og Laila A. Gjendahl har 
stilt grunnen vederlagsfritt til disposisjon. Vang almenning har gitt oss grus til plassen, og Morten 
Rosenberg har planert tomten uten utgift for oss. Gapahuken ble kjørt på plass 7. november som 
byggesett med ferdig tilhugne laft, og vegger og takåser ble satt opp dagen etter. Deretter blir det 
dugnad utover i november for å få taket på plass. Vi skal også sette opp benker langs veggene i 
gapahuken, men det kommer kanskje ikke før til våren. Da vil vi også se om vi får til en 
orienteringstavle som viser hva vi ser fra Dufsetbakken og hvilke turmuligheter som finnes i området 
omkring. 
 

Friluftsparken på Kirkebyenga 
Lekeplassen, som var stedets stolthet da den ble åpnet av ordfører Odd Aspeli i 1996, er nå ferdig 
utbedret og tilfredsstiller de nye lekeplassforskriftene i henhold til en omfattende rapport vi fikk etter 
befaring i september 2010. Sklia og tårnet den går ut fra, har fått omfattende utbedring, og huska og 
vippa er også satt i forskriftsmessig stand. Alt er gjort innenfor den tildelingen vi har fått fra kommunen 
på 10.000 kroner. Nå har vi fått en ny rapport på lekeplassen etter en stikkprøvekontroll tidligere i 
høst. Der påpekes det ikke mye, men vi har fått beskjed om å rive huska. Det vil vi ta en diskusjon 
med kontrollørene om. 
Området som i reguleringsplanen opprinnelig var avsatt til friareal/lek, var plutselig redusert med en 
boligtomt, og det var et område med fornminner som vi ønsket å innlemme i arealet. Kommunen gikk 
også inn for dette, så nå er arealet omregulert. Boligtomta er borte og det er lagt inn en hensynssone 
rundt det ene fornminnet – en kullgrop – som finnes på området. Hele området er for øvrig avsatt til 
lek. 
Da ligger mulighetene åpne for å etablere en hinderbane, fotballøkke, gapahuk med bålplass og 
benker rundt, fugleredehuske, sjørøverskute og mer til i tilknytning til lekeplassen. Det hele er 
kostnadsberegnet til rundt 700.000 kroner. Fjorårets søknad om støtte til nærmiljøtiltak (tippemidler) 
med til sammen kr 240.000,- for fotballøkka og hinderbana blir nå opprettholdt og får god støtte i 
kommunen.  
Vi har fått 15.000 kroner fra kommunen som forskudd på fotballøkka slik at vi kan få planert området i 
høst med tanke på islegging av arealet i vinter. Og med god dugnadshjelp ble hele arealet planert 
siste helgen i oktober, så nå kan vi bare vente på kulde og snø. Da får vi høre med kommunen om vi 
får hjelp til islegging. 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Sullandfondet om midler til gapahuk, 
fugleredehuske og sjørøverskute. Foreløpig har vi brukt midlene vi har fått fra Hedmarken og Toten 
sparebanker og en betydelig andel av egne midler til å sette opp gapahuken. 
 
Øvrig nytt fra styret: 

• Styret har bedt Hamar kommune om å etablere fartsdumper på rettstrekningen på Kirkebyenga. 
Kommunen har gjennomført fartsmålinger og bekrefter behovet. Gjennomsnittshastigheten i 30-
sonen er 39 km/t, og 70 % av alle passeringer kjører over 30 km/t. Fartsdempere vil bli satt på 
lista for trafikksikkerhetstiltak i Hamar kommune for 2012.  

• Vi har bedt Statens vegvesen om hastighetsmåling på Gåsbuvegen mellom Torvet og Ormseter. 
Vegvesenet har satt strekningen opp på listen for målinger i 2012.  

• Vi har tatt opp igjen spørsmålet om poststedsnavn i Vangsåsen. Før vi går videre med henvend-
ser til Posten, vil vi forsøke å få Hamar kommune med på laget. 

• Alle berørte grunneiere har gitt oss tillatelse til å merke noen stier nord for Åsvegen.  

• Vi prøver å påvirke Statens vegvesen til å prioritere plassering av et leskur ved bussholdeplassen 
på Ormseter. 

• For å få inn litt mer penger til virksomheten vår, har styret besluttet å sette i gang et lotteri over 
nyttår. 

 
Ellers: 
Hvem savner et katt som oppholder seg ved Dufset? Se bilde av katten på våre hjemmesider.  
 


