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Medlemsmøte/pubkveld på Mammuthus  
På medlemsmøtet 20. april lovte Ole Nashoug oss en fyldig orientering fra sin tur i Syd-Amerika. I 
tillegg blir det kort orientering om aktuelle saker for velforeningen. Møtet blir 17. november kl 1900. 

 

Poststedsnavn i Vangsåsen. 
Årsmøtet ba styret i Vangsåsen vel om å få endret poststedsnavnet Ingeberg for oss som bor i åsen til 
Vangsåsen. Posten har vurdert en rekke alternativer til poststedsnavn og ser helst at vi endrer navn 
på hele nedslagsområdet. Men ettersom vi neppe får de som bor på Ingebergfeltet til frivillig å gå med 
på det, foreslår posten at poststedsnavnet beholdes som i dag. Styret har diskutert saken og mener at 
vi heller bør endre til Vang H. framfor å beholde Ingeberg som poststedsnavn. Posten hevder at dette 
gir en dårlig løsning ved at 2324 blir for stort og den manuelle sorteringen må utvides. Styret skal prø-
ve å finne mer ut om hva som ligger i dette. Uansett vil vi høre medlemmenes syn på saken 12. okt. 

Invitasjon til medlemsmøte/høsttreff 

fredag 12. oktober kl. 19:00 på Lier 

Vi begynner med et kort medlemsmøte med informasjon om hva som skjer i områ-
det vårt og hva styret for tiden er opptatt av: Status for Lierberget hoppsenter, 
Poststedsnavn i Vangsåsen, Hva skoleutredningen for Hamar betyr for oss, status 
for friluftsparken på Kirkebyenga og andre aktuelle saker. 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 legger et møte til 
den vestre delen av vårt område. VELKOMMEN! 

Styret 
 

Mørkere kvelder og korte dager. 
Ja, nå henger det tunge og fyldige rognebærklaser på hver eneste rogn og lover en snøfat-
tig vinter. Rognen skal jo ikke bære tungt mer enn én gang i året. Men vi får da håpe at det 
blir såpass med snø at bakken blir hvit og telen hindres i å trenge helt inn i jordens indre. 

Men før det har vi masser av fine høstfarger å glede oss over. Ennå er kveldene lange nok 
til å glede seg over den fargerike høsten. Og for de som ennå ikke er helt fornøyd med det 
som er høstet inn, kommer vel traktkantarellen nå for fullt, og tyttebæra er på sitt fineste. 
Den er skikkelig stor i år, og det er vel ikke så rart så rikelig som det har vært med regn. 
Ikke rart at rogna varsler lite snø forresten; det er vel ikke noe igjen oppe under himmelen. 

For de som ikke tenker på innhøsting er det ennå mulig å dra ut i skog og mark og se på 
det som måtte finnes av naturfenomener, plante- og dyreliv i området. På veg til Dufset-
bakken er det observert både elg, hare og huggorm i sommer, så litt av hvert kan dukke 
opp. Men bjørnen – den går nok snart i hi.  

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 

Kjempespringfrø – oppfordring til bekjempelse 
Kjempespringfrø (Impatiens glandu-
lifera) er en opptil 3 meter høy ett-
årig plante. Stilken er hul og brekker 
lett, bladene er sagtannede og lan-
seformede (5-18 cm lange). Bloms-
tene er hvite, røde, rosa eller fiolette 
og sitter kransstilt oppover en rett 
blomsterstengel. Planten blomstrer i 
løpet av perioden juni til oktober og 
får deretter frøkapsler på 1,5 – 3 
cm.  

Kjempespringfrø trives best i fuktige og nitrogenrike områder og er å finne i fuktig skog og eng, grøfter, 
veikanter, åkerlandskap, i vannkanter og på strender. Planten er introdusert til Norge som hageplante 
og har spredd seg ut i naturen fra private hager. Planten spres lett langs veier (ved kantslått osv), ved 
transport av hageavfall og langs vassdrag.  

Spredningspotensialet til Kjempespringfrø er stort. Planten, som også er funnet i Vangsåsen, er uøns-
ket i norsk natur og Hamar kommune oppfordrer derfor alle som får planten på sine eiendommer til å 
bekjempe den. Ved å slå planten hver tredje uke fra juli til og med september vil man hindre frøsetting 
og dermed spredning. Denne behandlingen bør gjentas i minst 3 år.  

 

Kjempedugnad for å bygge hinderløype på Kirkebyenga.  
Fredag 25. og lørdag 26. august 
var det innkalt til dugnad for å 
fundamentere og montere en ny 
hinderbane i friluftsparken på 
Kirkebyenga. Det var rekordopp-
slutning med et tyvetalls frivillige 
som møtte opp. Tor Arne Stener 
stilte med gravemaskin som pla-
nerte ballbanen, drenerte plassen 
ved gapahuken og tok opp stub-
ber foruten å grave for fundamen-
tene til hinderbanen. Over 100 

dugnadstimer ble nedlagt den helga, og etterpå er det brukt over 50 timer til på finpuss av terrenget 
ved hinderbanen.  

Selve banen ble levert av Exhib A/S ved Jan Ivar Martinsen som også ledet arbeidet med monte-
ringen. Banen er finansiert ved hjelp av spillemidler og koster omkring 200.000 kr. 

Styret er imponert over innsatsen og retter stor takk til alle som bidro! Spesiell takk til Torild Dalsrud 
som foruten å motivere folk til å komme på dugnaden også stilte opp selv og styrte blandemaskinen! 

Vi innvier hinderløypa med en markering søndag 30. september kl 1400 – 1600. Det blir grilling (ta 
med mat og drikke) og konkurranse i hinderløypa. Alle er velkomne til et hyggelig nabotreff.  

 

Nytt fra styret 
 Vi har nå omkring 115 medlemmer og er nær på å nå målet på 120 for 2012.    

 Det er vedtatt at bibliotekfilialen på Ener skal nedlegges fra 2014. Styret vil ta kontakt med de 
andre velforeningene i gamle Vang for å finne ut om det er interesse for å samarbeide om å 
få beholde biblioteket på Ener i en eller annen form utover 2014.  

 Leskur for busspassasjerene på Ormseter kan det hende lar seg løse ved hjelp av Statens 
vegvesen allikevel. Vi har en fornemmelse av at vegvesenet allikevel kan være villig til å se 
på mulighetene for å få gjort noe i samarbeid med Kommuneentreprenøren.  

 Vi har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til fugleredehuske på Kirkebyenga. 

 Vi har fått grunneierens tillatelse og har fått ryddet og merket en skiløypetrase fra Kirkeby-
enga til Veståsløypa. 


