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Sommerfest på Ormseter  
Sommerfesten på Ormseter blir i år den  21. juni kl. 18:00.  Styret oppfordrer medlemmene til å møte 
opp og prøve å bli litt kjent med beboerne på Ormseter. 

 

Oppsummering fra medlemsmøtet 20. april 
Det strømmet på med folk til Mammuthus denne kvelden, og det sluttet ikke før alle 60 stolene i huset 
var i bruk. Og like gledelig var det at de fleste ble der og hygget seg etter at selve møtet var slutt.  

Tone Wabakken fra Hamar kommune orienterte først om utbyggingen av Vangseterlia (området 
nedenfor Gåsbuvegen, like nedenfor Vangseter). Her vil utbygging av veg, vann og kloakk for de 8-10 
husene nærmest Gåsbuvegen begynne til høsten. Kontaktperson i kommunen er Reidar Aas. 

Hun orienterte også om at kommuneplanen, som ble vedtatt i høst, åpner for utbygging av 
eiendommen Kirkeby øvre til turistutbygging. Før dette kan realiseres skal kommunen utarbeide en 
områdeplan for å få en helhetlig plan for arealdisponeringen i hele området nord for Gåsbuvegen fra 

Invitasjon til St. Hansfest 

lørdag 23. juni kl. 19:00 

på Dufsetbakken 

Vi sørger for at grillen er varm, mens dere tar med mat og drikke til eget bruk. 

Så får vi se hva kvelden vil bringe. Gapahuken rommer mange, så i år trenger vi 
ikke ta værforbehold.  
 
VEL MØTT! 

Styret 
 

Leder. 
Ja, nå går det mot sommer og ferie og utflukter til både fjerne og nære reisemål.  

Egentlig er det ikke så langt en trenger å dra for å oppleve noe nytt. Hvem har for 
eksempel vært med på en omvisning på Hedmarksmuseet eller Jernbanemuseet i det 
seinere, for ikke å snakke om Utvandrermuseet. 

På Hedmarken er det rikelig med store flotte gårder. Og mange av disse har åpent for 
gårdsbesøk i store flotte stuer og gedigne hageanlegg. Velsmakende måltider serverer 
også noen av dem. 

Naturen i vårt nærområde har også mye å by på både av naturfenomener, plante og 
dyreliv (Bjørgedalen, Tørbustilfallene, Korpreiret og Lavåa naturreservat for å nevne noe). 
Alle kommuner her omkring har også sine «Ti på topp» turer. 

Ved å utnytte mulighetene og de små stundene er det mye å oppleve. Prøv deg fram og let 
gjerne litt på ulike nettsteder. Det er mange fine opplevelser i vente. God sommer! 

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 

Torvet til Ormseter. I gjeldende økonomiplan er det ikke avsatt ressurser til dette før i 2014-2015. Willy 
Fauchald, som representerte utbygger, mente dette var altfor seint og at Hamar kommune dermed 
ville bli akterutseilt når det gjaldt å fange interessen for turist- og friluftsfolk fra Oslo-området. 
Velforeningen må i hvert fall engasjere seg for å få fram hvilke interesser vi som bor her oppe har for 
utviklingen av dette området. Vi må ha et nytt møte om dette til høsten. 

Ole Nashoug orientert kort fra sin 17 dagers tur til Sør-Amerika og lovet en fyldigere orientering med 
bilder til høsten.   

 
Trekningsliste Vangsåsen vels lotteri 

Vi takker alle som bidro til at vi fikk solgt i alt 2900 lodd og oppnådde kr. 11.900 i netto inntekt. Vi 
gratulerer de heldige vinnerne som ble: 

Nr Gevinst Vinner 
1 2 kg Santa Kristina skinke fra Stange  Liv Marit Øynebråten 

2 Matvarer for 700 kr fra Bakken øvre  Tordis Norsted 

3 1 kg Santa Kristina skinke Anne Kari Martinsen 

4 Gavekort på 500 kr fra Løten Nærstasjon  Pål Diesen 

5 Gavekort på 500 kr fra Braastad epler  Trym og Mommom 

6 0,7 kg Santa Kristina skinke Erik Røe 

7 Gavekort på 300 kr fra Løten Nærstasjon Eline F Løkken 
 
 
 

Søppelplukking  
30. april – 3. mai plukket våre velvillige medlemmer søppel langs vegene i området vårt. Også i år 
meldte det seg så mange at vi fikk gjort en god vårrengjøring langs alle vegene i området vårt.  

Premien som var satt opp; en ryggsekk med litt innhold ble vunnet av fam Sætre i Bjørgedalsvegen. 

 

 

Nytt fra styret 
• Velkrakkene ble satt ut 15. mai. I år ble det en krakk på busslommen på Korslund. 

Rastebordene er hentet. De må monteres og blir satt ut i midten av juni.   

• 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 har vi tatt opp 
med Statens vegvesen. 

• Leskur for busspassasjerene på Ormseter vil ikke Statens vegvesen prioritere 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 fått tilsagn om 104.000 kr i spillemidler til hinderløype på Kirkebyenga og regner med at 
kommunen vil støtte opp med et tilsvarende beløp. Vi har fått avslag på søknaden om 
spillemidler til fotballøkka, men vi vil søke igjen til neste år. 

• Fylkesmannen har ikke funnet noe å utsette på kommunestyrevedtaket om å ta Gjørsli fjelltak 
ut av kommuneplanen. Vedtaket blir dermed stående uendret. 

 


