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Utvikling av området rundt Lier. 
De nye hoppbakkene på Lier blir tatt i bruk i vinter. Og det er ikke bare om vinteren disse skal brukes. 
Fra før av er det alpinløyper i anlegget. Men det er vel ikke bare de som skal hoppe på ski eller kjøre 
slalom som kommer til Lier. Mange har sikkert med seg foreldre, søsken eller venner som sjåfører 
eller tilskuere. Det er ikke sikkert disse ønsker å stå i bakken hele tiden mens de venter på at hoppe-
ren eller alpinisten skal bli lei av å drive i bakken. Men hva ønsker de å finne på? 

Vi i Vangsåsen vel ønsker først og fremst å legge opp til aktiviteter som de som bor i området ønsker 
seg. Men samtidig er vi nødt til å tenke på alle tilreisende som ikke har noe tilbud mens de venter på 
en eller flere som er i aktivitet i Lierbakkene. På den måten kan vi bidra til også å øke aktiviteten i det-
te flotte anlegget. Å planlegge en helhetlig bruk av områdene i tilknytning til anlegget på Lier er en stor 
og viktig oppgave som vi nå må ta fatt på. 

Invitasjon til medlemsmøte/pubkveld 

lørdag 17. november kl. 19:00 på Mammuthus 

Vi begynner med en kort orientering om hva som skjer i området vårt for tiden. 
Synspunkter på og innspill til velforeningens aktivitet er vi takknemlige for å få.  

Ole Nashoug forteller og viser lysbilder fra sin tur til Syd-Amerika i vår.  

Kaffe og kringle blir å få kjøpt. Ole selger også forskjellige drikkevarer og snacks.  

Det blir utlodning og ikke minst – prat med naboer og kjente.  

Vi håper at riktig mange har lyst og anledning til å komme og ønsker  

VELKOMMEN! 
Styret 

 

En velforenings oppgaver.  
I vedtektene til Vangsåsen vel står det at Vellets formål er å medvirke til en utvikling i 
Vangsåsen som er til gagn for Vellets medlemmer. Ut fra det kan en fastslå at foreningen 
egentlig har litt av hvert den kan befatte seg med. Det er ikke måte på hvor mye en kan 
finne på som er til nytte for noen eller forhåpentligvis de fleste medlemmene våre. Det som 
mange tror er en begrensning, er økonomi. 

Siden velforeningen kom i gang igjen våren 2009 har ikke økonomien begrenset vår aktivi-
tet. «Det er penger i landet; kunsten er bare å få tak i dem», sa en gammel oberst jeg kjen-
te. Og slik er det. Det er utrolig mange offentlige instanser, private institusjoner og firmaer 
og også enkeltpersoner som er villige til å bidra. Det er bare om å gjøre å finne gode tiltak 
og sende søknad til de rette bidragsyterne, så går finansieringen som regel greit i orden. 

Heldigvis lever dugnadsånden i beste velgående her oppe i åsen, og da blir ting gjort. Men 
vi har et luksusproblem. Vi holder på å gå tom for gode tiltak. Det er sikkert mange som har 
gode forslag til ting som burde vært gjort i området vårt. Men det hjelper ikke oss i styret 
hvis vi ikke får høre om det. Så send en av oss en brevlapp eller en mail, ta en telefon eller 
kom å ta en prat med en av oss i styret. Vi vil gjerne få vite om de gode ideene som med-
lemmene våre går og tenker på. Så får vi dette med i aktivitetsplanen og budsjettet vårt for 
2013. 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontigent for 2013 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 

Kirkebyenga tilknyttes løypenettet i Vangsåsen.  
Vangsåsen vel har fått grunneiers tillatelse og har ryddet og merket en løypetrasé i høyspentlinja fra 
Veståsløypa ved Mammuthus og ned til Gåsbuvegen der gangvegen går ned til Kirkebyenga. Videre 
går traséen ovenfor den øvre husrekken i Kirkebyenga, i halvsirkel rundt de østligste husene og på 
skrått nedover enga til akebakken. Morten Rosenberg, som er Hedmarken turistløypers løypekjører, 
har vært på befaring og har uttrykt at det er gjennomførbart å kjøre opp traséen.  

Vangsåsen Vel har søkt Hedmarken Turistløyper om å kjøre opp skiløypa. Det er også stort ønske 
blant barn og unge i Kirkebyenga at løypekjøreren preparerer akebakken slik at det blir kjørt opp en 
relativt bred akebakke og en gangtrasé for å unngå at akere tråkker i selve akebakken. 

Det bor ca 60 barn og ungdommer i Kirkebyenga som sannsynligvis kommer til å bruke akebakken 
hvis den blir preparert. I tillegg kan det nevnes at det er ca 130 beboere i Kirkebyenga, og hvis skiløy-
pa blir forlenget ned til midten av boligområdet, vil trolig langt flere benytte Veståsløypa.  

Fram til nå har det fleste foretrukket å kjøre opp til Gåsbu og gå på ski derfra. En skiløype fra Kirkeby-
enga til Veståsløypa vil bli ekstra attraktiv for småbarnsfamilier som ønsker å gå på ski til Lier, fordi 
løypeprofilen dit er relativt flat, og at avstanden dit på drøyt 2 km, er overkommelig for de yngste. Den 
helgeåpne kafeen vil også være en ekstra motivasjonsfaktor.  

 

Nytt fra styret 
 Det er vedtatt at bibliotekfilialen på Ener skal nedlegges fra 2014. Styret har sendt en anmod-

ning om samarbeid til de andre velforeningene i gamle Vang for å gjøre et forsøk på å behol-
de biblioteket i en eller annen form. Bare én forening har svart, og der er det andre oppgaver 
som prioriteres langt høyere. Vi tolker dette slik at det blant velforeningene i Vang er liten in-
teresse for å samarbeide om å beholde bibliotekfilialen på Ener. Vangsåsen vel finner det nyt-
teløst å opptre alene i denne saken og vil ikke ta noe ytterligere initiativ. 

 Leskur for busspassasjerene på Ormseter kan muligens la seg løse, men Hedmark trafikk 
ønsker å legge om bussholdeplassen fullstendig slik at bussene som snur på Ormseter slip-
per å rygge. Det medfører at det må lages en form for rundkjøring i tilknytning til parkerings-
plassen ved Ormseter, og vi håper at det blir holdt en befaring før snøen blir for dyp slik at en 
slik løsning kan planlegges i løpet av vinteren.  

 Velforeningen har forsøkt, uten hell, å få Hamar kommune til å engasjere seg for å lage en litt 
mer attraktiv innkjøring til Kirkebyenga. Vi tror bl.a. at dette vil gjøre det enklere å selge de 
resterende tomtene på området. Nå har Hamarregionen utvikling (HRU) overtatt salget av 
tomtene fra kommunen. Velforeningen har hatt møte med HRU som virker villig til å bidra til 
finansiering av et mer tiltrekkende «inngangsparti» til Kirkebyenga. Velforeningen vil komme 
med et forslag til forbedring, og vi er veldig mottakelig for gode idéer om hvordan dette kan 
gjøres. 

 De første tomtene som skal bebygges nedenfor Gåsbuvegen ved Vangseter er nå merket 
opp, slik at en vil se beliggenheten og utsikten fra hver enkelt tomt. 

 Styret håper at vi får de midlene vi har søkt om fra ulike instanser (spillemidler, Gjensidigestif-
telseen og Sullandfondet) til friluftsparken på Kirkebyenga. I så fall er det prosjektet fullfinan-
siert, og første byggetrinn kan bli fullført til sommeren. Derfor kan vi begynne å se oss om et-
ter andre prosjekter. 

 Ett aktuelt prosjekt er en lekeplass i tilknytning til boligområdet på Skjeset. I samråd med de 
som bor der har vi funnet det riktig å starte med en gapahuk som en sosial møteplass og en 
«observasjonspost» som en kan benytte når en vil følge ungenes lek på en ny lekeplass. 
Som en start har vi søkt Hamar kommune om midler til å sette opp gapahuken. Men like før 
nyhetsbrevet går i trykken har vi fått beskjed om at vår søknad ikke har blitt prioritert ved årets 
tildeling. 

 

Dette blir det siste nyhetsbrevet for 2012, og selv om det er tidlig, benytter vi anledningen til å ønske 

våre lesere en fin vinter og en riktig god jul! 


