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Deilig kortreist mat og drikke  
er hva du kan vinne, hvis du kjøper lodd i Vangsåsen vels lotteri. Loddene koster kr 5,- og lotteriet 
trekkes på medlemsmøtet 20. april. Hvis du ikke har fått kjøpt lodd ennå, kontakt en i styret, så rykker 
vi ut med en loddbok. 
 

Invitasjon til medlemsmøte og sosialt samvær 

fredag 20. april kl. 19:00 

på Mammuthus 
Vi har følgende saker på agendaen: 
1. Områdeplan for arealene nord for Gåsbuvegen fra Torvet til Ormseter.  

2. Framdriftsplan for utbygging av Vangseterlia.  

Representanter for Hamar kommune redegjør for hvordan sakene står, og vi vil gjerne høre hva 
slags ønsker grunneierne har for arealene som omfattes av områdeplanen. 

3. Eventuelt.  

Vi regner med å avslutte medlemsmøtet innen kl 2030. Videre utover kvelden regner vi med at folk 
har mer enn nok å snakke med hverandre om. Innimellom vil Ole Nashoug og gi oss noen inntrykk 
fra sin tur til Syd-Amerika - og så blir det trekning av Vangsåsen vels lotteri. 
Velforeningen spanderer kaffe og kringle i begynnelsen på møtet. Ole har alle rettigheter, så her 
kan avec, vin, øl og div snacks kjøpes utover kvelden. 

 
VEL MØTT! 

Styret 

Nå tiner det opp igjen. 
Vi har opplevd noen utrolig fine vårdager allerede. Og så er det blitt kaldt igjen – og 
snø. Men alt i alt går det mot vår og sommer. Mer lys og mer varme. Tykke 
boblejakker viker etter hvert plassen for shorts og bar overkropp. 
Folk og fe kommer fram fra sine vinterhuler både på den ene og den andre måten – 
mer avkledd og mer synlig. Sommeren er en sosial tid. Da treffer vi naboer og 
kjente så fort vi kommer oss ut. Vi griller sammen og går turer sammen. Og 
jammen er det mange som stiller opp for at vi sammen skal få det trivelig og fint 
rundt oss og for at grendelaget skal fungere bedre sammen. Dugnadsånden er 
heldigvis ikke død. Den trenger vi her i utkanten.  
Det er kjempefint at vi samarbeider om aktiviteter og prosjekter til fellesskapets 
beste. Men noen har nok med sitt og deltar ikke – hvorfor? Det kan være gode 
grunner for at noen prioriterer seg selv foran fellesskapet. Kanskje de trenger en 
hjelpende hånd selv? Hvor flinke er vi til å se slike behov? Og gjør vi noe med det? 
Da ønsker jeg vel møtt til en ny dugnadssesong der det er plass for alle! 

Hilsen Oddvar 
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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 

Oppsummering fra årsmøtet 15. februar 
• Årsberetning og regnskap ble godkjent.  
• Alle styremedlemmer ble gjenvalgt.  
• Årsplan 2012 ble vedtatt.  
• Velforeningskontingenen for 2013 blir kr 100,- pr husstand.  
• Styret bes arbeide for å endre poststedsnavnet for vårt område til "Vangsåsen". Pakkepost 

hentes på Wik, men vi forutsetter at enkeltadresser kan be om å få andre hentesteder. 
Alle dokumenter finnes på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no.  

 
Søppelplukking  

30. april – 3. mai skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. De siste årene har styret fått god 
hjelp fra andre velvillige søppelplukkere. Også i år håper vi at det melder seg så mange at vi kan få 
gjort en god vårrengjøring langs alle vegene i området vårt. På Kirkebyenga blir det en egen dugnad 
med rydding på ”Hamninga” og på ”øya” 28. april. 
De som ønsker å være med på å rydde opp i nærområdet sitt kontaker Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 
tlf. 930 67 862, epost oddvar.dufseth@c2i.net. Han registrerer hvor du vil plukke og vil også levere ut 
sekker til å samle søppelet i. Søppelsekkene settes i krysset på Torvbua eller ved søppelcontaineren 
ved Veggarasjen på Korslundkrysset seinest om kvelden 3. mai. Derfra blir de hentet av kommunen 4. 
mai. 
Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Hastighetsmåling i Gåsbuveien 
Statens vegvesen har nå gjennomført første målerunde på strekningen Torvet - Gåsbu. Den viste en 
variasjon i årsdøgntrafikk fra 354 til 1288. Tallet 1288 ble målt på helg. Trafikkmengden var størst 
mellom kl 1100-1500 på helg, samt noen kvelder mellom 1800-2000. Gjennomsnittshastigheten 
varierte mellom 54-56 km/t. Neste måling vil bli gjennomført til høsten, samt vinter neste år for å få et 
sammenligningsgrunnlag. 

 
Nytt fra styret 

• Styret har vedtatt å anskaffe 5 nye rastebord med krakker. Disse plasseres ut langs Åsvegen, 
på Kirkebyenga og i boligfeltet på Skjeset. 

• Velkrakkene blir satt ut ca 1. mai. I år blir det en krakk på busslommen på Korslund. 

• Vi har fått ny, flott rundkjøring med lys og busslommer på Korslund. Det er blitt et mye 
tryggere kryss for bilister, men fotgjengerne er blitt en utsatt trafikantgruppe. De må ferdes i 
vegbanen for å komme til og fra busslommene. Slik kan vi ikke ha det! Dette tar vi opp med 
Statens vegvesen. 

• Statens vegvesen har ikke midler til leskur for busspassasjerene på Ormseter til tross for at 
dette er en av kommunens mest trafikkerte bussholdeplasser. Velforeningen vil undersøke 
muligheten for å få til et spleiselag med flere aktører. 

• Vi har søkt om spillemidler til fotballøkke og hinderløype på Kirkebyenga, og vi har på ny søkt 
Sullandfondet om tilskudd til aktivitetsparken. Og så har vi søkt Hamar kommune om 
driftstilskudd. Så får vi se om det blir noen penger i kassa etter hvert. 

 

Hærverk eller uhell? 
I slutten av påsken har noen ødelagt det flotte dialekttermometeret på Dufsetbakken. Vi kan ikke 
annet enn beklage at noen liker å ødelegge ting som andre gleder seg over – eller var det et uhell? 
Eller kanskje var det uforstand? Det var kaldt i påsken. Men det blir ikke varmere av å varme opp 
termometeret. Det eneste en oppnår er at det blir ødelagt. 
Det er lov å tilstå at en har gjort noe dumt eller vært uheldig. Det står det respekt av. Å late som 
ingenting gir bare dårlig samvittighet til den som har gjort det. Men noen synes kanskje det er greit 
også?  


