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Årsmøtet 8. februar på Mammuthus 

Oppsummering 

Oddvar Dufseth ble valgt til å lede møtet der 22 hadde møtt fram, og Håkon Dufseth førte 
protokollen som ble underskrevet av Ola Sæhlie og Andreas Sæhlie. 

Håkon Dufseth leste opp en fyldig og god årsberetning som fikk årsmøtets godkjennelse. 
Godkjent ble også regnskapet som Brigt Birkeland la fram. Regnskapet viser et overskudd 
på kr 5.150, og velforeningen har kr 49.442 på bok. Både årsberetningen og regnskapet fin-
nes på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no, under «Dokumenter». 

Valgkomiteen v/ Tom Rosenberg informerte om at det hadde kommet inn én frasigelse, vara-
revisor Atle Roadstveit. Hanne Marit Diesen har sagt ja til å overta den funksjonen. Runar 
Hyll hadde bedt om avløsning, og Pål Diesen hadde sagt seg villig til å overta som ny repre-
sentant fra Kirkebyenga. Disse ble valgt, og øvrige tillitsvalgte som var på valg, ble gjenvalgt. 
Runar Hyll ble takket for flott innsats og overrakt en blomsterbukett fra styret. 

Styrets forslag til aktivitetsplan for 2013 ble vedtatt. Den finnes også på hjemmesiden. Videre 
besluttet årsmøtet at: 

- Kontingenten beholdes uendret for 2014 på kr. 100,-.  
- Dagens postnummer og poststedsnavn beholdes inntil videre. 
- Vang almenning får overta og flytte lokomobilen på Raumyra til naturstien på Gåsbu. 

Forutsetningen er at overtakelsen skjer uten kostnader for velforeningen og at loko-
mobilen blir tatt godt vare på.  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Håkon Dufseth trukket ut blant de snaut 2.500 
som har registrert seg i gjesteboka på Dufsetbakken i 2012. Som heldig vinner fikk han en 
ryggsekk med diverse praktisk innhold som premie. 

Utover kvelden var det sosialt samvær med kaffe og kringle, og foruten å forsyne oss med 
forfriskninger, underholdt Ole oss med en film fra en tur i Vietnam i 2003. 

 

Turer 
Det arrangeres spaserturer hver onsdag kl 1830 fra Ormseter til Dufsetbakken. Møt opp ved 
bommen inn til Åsvegen. Hittil har det vært meget god plass i gapahuken, men nå som det 
går mot lysere tider håper vi at riktig mange har lyst og anledning til å delta. 

Lysere tider tenner vel dugnadsgnisten i år også?  
En flott tid står foran oss. Nå tiner vi opp og får lyst til å gå ut, oppleve naturen og kanskje 
treffe gode naboer som vi ikke har sett siden høstmørket begynte å senke seg over oss. 

Gode naboer får vi mulighet til å treffe i forbindelse med dugnader som det også i år blir 
rikelig med anledninger til å være med på. Vi håper å få midler til å fullføre ballbanen på 
Kirkebyenga. Vi skal ha et ildsted ved gapahuken, og vi søker midler til bl.a. fugleredehus-
ke i friluftsparken på Kirkebyenga. Dessuten håper vi å komme i gang med lekeplass og 
gapahuk ved boligområdet på Skjeset. Og så skal vi selvsagt plukke søppel langs vegene i 
området vårt, for noen klarer ikke la være å spre rundt seg med ting vi ikke ønsker skal 
ligge og flyte i naturen. 

Vi håper riktig mange har lyst til å stille opp på våre arrangementer og aktiviteter. Det er et 
viktig bidrag til godt naboskap! 

Hilsen Oddvar 

http://www.vangsaasenvel.no/
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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@bbnett.no  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nytt fra styret 
 Åsveien brøytes også i år, og den har i hele vinter vært fin å ferdes i for både de som går på 

ski og de som foretrekker å gå på beina – uten ski. 

 Hedmarken turistløyper har sprengt budsjettet sitt ganske ettertrykkelig, og avslår derfor å 
kjøre opp løypa fra Mammuthus til Kirkebyenga. Velforeningen tar den kostnaden og har bedt 
Morten Rosenberg kjøre opp løypa i den traséen som ble ryddet i høst. Morten har i samme 
slengen også kjørt opp akebakken og de løypene som skal benyttes i forbindelse med aktivi-
tetsdagen på Kirkebyenga. 

 Komitéen som skal se på og foreslå en helhetsplan for området rundt Lier, som følge av akti-
viteten der, er nå i gang med arbeidet. Komitéen ledes av Andreas Sæhlie, og øvrige deltake-
re er Grethe Bøhn Busterud, Karen Busterud og Brigt Birkeland. 

 Det er nå igangsatt opparbeidelse av infrastrukturen for de første tomtene som skal bebygges 
nedenfor Gåsbuvegen ved Vangseter. Reguleringsplanen inneholder en kort stubb med 
gangveg på nedsiden av Gåsbuvegen fra innkjøringa til området og opp til bussholdeplassen 
ved Vangseter. Dette blir første del av gangvegen mellom Torvet og Gåsbu, som kommune-
planen sier skal bygges. Vangsåsen vel vil passe på at det ikke blir glemt. 

 I en mail til oss skriver Vegvesenet bl.a.: «Fylkeskommunen har dessverre redusert bevilg-
ningene til dekkefornyelser på fylkesvegene med flere titalls millioner for 2013, men vi har 
hele øverste del av Fv 103 (Korslund – Gåsbu) med i en asfaltkontrakt som er ute nå. Om vi 
har midler til hele strekningen, vil vi først vite når vi har hatt tilbudsåpning den 18. mars.» 

Styret vil ønske våre lesere en fin vår og en riktig god påske! 

 

Hunden i rundkjøringa på Korslund 
Vi har vært litt i tvil om det er en hest, en bukk eller en hund som trek-
ker kjerra i rundkjøringen på Korslund. Men fin er den, og minst like 
flott som kunsten i rundkjøringene i Ringsakers største by. Vi er glade 
for å ha en kunstner i nærheten som kan spre slik glede og håper at vi 
en gang får vite hvem det er. 

Det er for mye snø på Korslund til at vi fikk tatt bilde av kunstverket nå. 
Derfor viser vi en rondellhund fra Sverige der slike håndlagede hunder er blitt en form for gatekunst. 

Invitasjon til pubkveld 

lørdag 20. april kl. 19:00 på Mammuthus 

Det blir kaffe og noe å bite i 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 

 

Måneskinnstur 

Onsdag 27. mars kl. 18:30 fra Ormseter 

Vi møter opp ved bommen til Åsvegen, på Ormseter eller Granstua og går til Duf-
setbakken. Ta med noe godt av både vått og tørt i sekken, så koser vi oss i gapa-
huken en stund før vi går hver til vårt.  

VEL MØTT! 
Styret 

 


