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Aktivitetsplan for 2013 

Aktivitetsplanen ble vedtatt på årsmøtet 8. februar. 

De tidsbestemte aktiviteter er stort sett gjennomført allerede eller er omtalt i egne avsnitt i 
nyhetsbrevet. Det som gjenstår, er i hovedsak: 

- Søn  23. juni St. Hans-feiring på ”Dufsetbakken”. Grilling. Værforbehold  
- Fre  18. okt  Høsttreff på Lier. Utlodning.  
- Fre  14. feb 14 Årsmøte 

Av løpende saker og mål, nevner vi spesielt at styret skal: 

- Følge med på kommunale planer og vegsaker og være pådriver for å komme i gang 
med områderegulering i Vangseterområdet. 

- Følge opp at planlagte trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og arbeide for at det 
igangsettes bygging av gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. 

- Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2013 til nye innflyttere. Mål: Øke an-
tall husstandsmedlemmer til 150. 

- Sette i gang bygging av lekeplass mm på Skjeset øst. 
- Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no 
- Gjennomføre fellesturer for foreningens medlemmer.  
- Gjennomføre utredning av en helhetsplan for området rundt Lier. 
- Bygge ut friluftsparken på Kirkebyenga ytterligere, avhengig av finansiering og etter 

nærmere program fra plankomiteen. 
- Følge opp tiltak for å gjøre Kirkebyenga til et mer attraktivt boligområde. 
- Planlegge og videreutvikle rasteplassen på Dufsetbakken. 
- Fullføre stimerkingsprosjektet så langt det er planlagt til nå.  
- Gjennomføre treningsaktiviteter for beboerne i Vangsåsen. 

Turer 
Altfor få har deltatt på spaserturene som har gått hver onsdag kl 1830 fra bommen ved Orm-
seter til Dufsetbakken. Vi har besluttet å avlyse tiltaket. Siste tur blir onsdag 17. april.  

Vi vil vurdere om vi skal arrangere noen fellesturer bl.a. på de skogsstiene vi har merket til 
sommeren. Dette kommer vi tilbake til i neste nyhetsbrev. 

Har du betalt medlemskontingenten din?  
Medlemskontingenten i Vangsåsen vel er ikke mer enn 100 kr pr husstand pr år. Det burde 
alle ha råd til å betale. Men knapt tredjeparten av de som bor i området vårt sender oss 
fastsatt kontingent. Pr 8. april i år har 93 husstander av totalt nærmere 400 husstander 
betalt. Er du usikker på om kontingenten din er registrert, så ta kontakt med Brigt Birkeland 
på mobil 974 37 434. Han har full oversikt. Kontonummer finner du bakerst i nyhetsbrevet. 

Alle som bor i Vangsåsen får våre nyhetsbrev og er hjertelig velkomne til å delta både på 
arrangementer og dugnader. Medlemskontingenten på 100 kr betyr i seg selv ikke all ver-
den for oss. Men det er de som betaler vi kan registrere som medlemmer. Når vi søker 
tilskudd til drift og ulike aktiviteter, er det ofte slik at antall betalende medlemmer, avgjør 
om vi får tilskudd, eller hvor stort tilskudd vi får. Det er tilskuddene fra ulike hold som gjør at 
vi kan bygge lekeplasser, hinderbane, gapahuker og merke turstier. Og det er antall regist-
rerte medlemmer som avgjør hvor stor vekt det blir lagt på våre krav og uttalelser. 

Har du ikke betalt kontingenten, vil vi være takknemlig om du gjør det så snart som mulig. 

Styret 
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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  

Søppelplukking 
29. april – 2. 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. De som øns-
ker å være med på å rydde opp i nærområdet sitt kontakter Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 
tlf. 930 67 862, epost: oddvar.dufseth@bbnett.no. Han registrerer hvor du vil plukke og vil 
også levere ut sekker til å samle søppelet i. De fylte søppelsekkene settes i krysset på Torv-
bua eller ved Vegvesenets garasje ved Korslundkrysset seinest om kvelden 2. mai. Hamar 
kommune henter søpla 3. mai. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt busstilbud i Vangsåsen 
Få vet hvor godt busstilbud vi har fått i Vangsåsen siste året. Hele 7 ganger på vanlige skoledager går 
det lokalbusser etter faste ruter langs Gåsbuvegen i hver retning mellom Hamar og Ormseter; 4 gang-
er på hverdager når det er skolefri (med fete typer): 

Fra Hamar skysstasjon: 06:45, 09:00, 12:35, 15:10, 16:10, 18:20  

Fra Ormseter: 07:13, 08:30, 09:30, 13:05, 14:52 (Tirs. Ons.-Fre.), 15:20 (Man.), 16:37, 18:47 

Lørdager: Fra Hamar skysstasjon: 09:00, 12:00, 15:00. Fra Gåsbu: 09:30 12:30 15:30 

I tillegg har vi bestillingsrutene på mandag til fredag der du på forhånd kan ringe og avtale tid og sted 
for henting over hele Veståsen på telefon 02040. Disse har faste avgangstider fra Hamar og faste 
ankomsttider til Hamar, men har ingen faste ruter. De kjører og henter/leverer folk der det er behov. 

Avgang fra Hamar: 09:05, 10:30, 12:05, 13:35, 16:05, 17:05, 21:10 (ons. – tor.) 

Ankomst til Hamar: 07:50 (skolefridager), 09:45, 11:30, 12:45, 14:40 (skolefridager) 

 

Nytt fra styret 
 6 av de 9 tomtene som er utlagt i Vangseterlia er solgt, og det er stor etterspørsel etter de sis-

te. Infrastrukturen for området skal være ferdig slik at tomtene kan bebygges i sommer. 

 Vår lokale grafiker Jon Olav Helle har laget en flott tegning som viser hva vi ser fra Dufset-
bakken. Den blir laminert og innrammet og hengt på plass i gapahuken i løpet av våren. Stor 
takk til Helle!  

 I en mail til oss skriver Vegvesenet at bare ekstraordinært store teleskader på fylkesvegnettet 
kan stoppe nyasfaltering av Gåsbuvegen på strekningen Korslund – Gåsbu i sommer. 

Vi inviterer til medlemsmøte/pubkveld 

lørdag 20. april kl. 19:00 på Mammuthus 

Vi starter med en kort diskusjon om Vangsåsen vels rolle i forbindelse med hopp- 
og alpinanlegget på Lier. Alpin- og hoppgruppens virksomhet i bakken, skal ikke 
vi legge oss oppi. Men hva kan vi i Vangsåsen tilby både fastboende og tilreisende 
i nærmiljøet rundt skisenteret av spennende og trivelige opplevelser eller aktivite-
ter? Det kan være alt fra overnatting til turstier og en gapahuk med et grillsted. 

Det blir også en kort orientering om andre aktuelle saker. Kaffe og noe å bite i blir å 
få kjøpt. Ole selger også forskjellige drikkevarer og snacks. Benytt vår lokale pub!  

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 

 


