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Tur i nærområdet 

På siste medlemsmøte var det noen som uttrykte ønske om at det ble arrangert noen turer 
som en kunne bli med på for å bli kjent i nærområdet. Vi har ikke altfor god erfaring med 
oppslutningen om turene våre, men vi gjør et forsøk.  

Onsdag 26. juni kl 1800 starter vi fra Dufsetbakken og går på den merkede stien opp Duf-
sethagaen til Ålsbergsmyra. Hvor vi går videre bestemmer vi i fellesskap. Underveis krysser 
vi et strømgjerde. Det er en utfordring om du har med hund. Ha på egnet fottøy. Vi passerer 
noen myrer. Ta med termos og noe godt i sekken, så tar vi en rast underveis. God tur! 

 

Utbyggingen i Vangseterlia 

Vangseterlia kalles området rett nedenfor Vangseter. Reguleringsplanen ble godkjent i 2005.  
Veg, vann, avløp og strømforsyning til de 9 tomtene som i første omgang skal bebygges, er 
nå på det nærmeste lagt ferdig inntil tomtegrensen. Arbeidet omfatter også omlegging av 
nåværende høyspentledning mellom Mammuthus og Vangseter. Ledningen legges nå via 
eksisterende ledning i Kirkebyenga, derfra i kabel over Kirkebybekken og opp til Vangseter. 

Seks av tomtene er solgt, og utbygging av disse antas å starte i løpet av sommeren. 

 

Søppelplukking 
29. april – 2. mai plukket vi søppel langs vegene i Vangsåsen. Styret fikk god hjelp fra flere 
andre velvillige søppelplukkere, så det ble gjort en god vårrengjøring langs alle vegene i om-
rådet vårt. Vi takker alle som bidro for bra innsats! Av de som deltok trakk vi ut Morten Ro-
senberg som får en liten ryggsekk med litt innhold. Morten kjørte vekk et helt traktorlass med 
alskens skrot som noen hadde kvittet seg med oppe ved Granstua. Flott gjort, Morten! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi inviterer til St. Hanstreff 

søndag 23. juni kl. 19:00 på Dufsetbakken 

Vi skaffer grill og holder den varm. Så må dere ta med mat og drikke for å dekke 
egne behov.   

Vi håper at riktig mange har lyst til å dele sommerkvelden med oss og ønsker  

VELKOMMEN! 
Styret 

 

Nærhet og fellesskap. 
De aller fleste erkjenner at nærhet og fellesskap er noe vi trenger. Og da er ikke familien 
og de nære vennene nok. Vi ønsker også et visst sosialt fellesskap med de som bor i nær-
heten. Møteplasser og en form for uforpliktende fellesskap er å foretrekke. Mange er inn-
stilt på å gjøre en innsats sammen med andre. Der er dugnaden et velegnet virkemiddel. 
Ved hjelp av dugnadene og midler fra kommunen og ulike instanser skaper vi møteplasser. 
Vi i Vangsåsen vel prioriterer aktiviteter for hele familien og vil la barnas behov komme 
først. Vi har vært heldige og fått bra med midler i år også. Nå håper vi bare at alle benytter 
mulighetene til å delta i fellesskapet med sin deltakelse og dugnadsinnsats. God sommer!  

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@bbnett.no  

Fotokonkurranse på hjemmesiden 
Hjemmesiden vår, www.vangsaasenvel.no, har fått et litt friskere utseende, og vi skal bestre-
be oss på å holde den mer oppdatert. I tillegg til å legge nyhetsbrevene ut på hjemmesiden, 
vil vi også legge ut referatene fra styremøtene. 

For forhåpentligvis å gjøre hjemmesiden litt mer populær å gå inn på, har vi besluttet å avvik-
le en fotokonkurranse som går kontinuerlig. Hver måned vil vi kåre et bilde til «Månedens 
bilde». Det vil få en hedersplass på hjemmesiden. Vinnerne fra hver måned vil gå videre til 
en finale for året. I tillegg til heder og ære vil vinneren av årets bilde få en premie. 

Så her er det bare å knipse i veg. Send bilder du vil ha med i konkurransen til webmaster, 
nikolaihausammann@gmail.com.  

 

Gåsbuvegen 
I skrivende stund legges det nytt asfaltdekke på Gåsbuvegen mellom Korslund og Gåsbu. 
Det setter vi stor pris på. I to år har vi bedt om at dette skal skje, og endelig er arbeidet i 
gang. Men om vårt mas har hjulpet – det får vi aldri vite.  

Kommuneplanen for Hamar legger opp til å sikre etablering av trygg gang-/sykkelforbindelse 
mellom Torvet og Gåsbu eller på deler av strekningen. Vi forstår dette slik at det her uttryk-
kes en intensjon om at det skal bygges gang- og sykkelveg på nevnte strekning uten at det 
nevnes noe om tidsperspektivet. Så vidt vi kan skjønne blir nå de første ca 200 meter av 
gang-/sykkelvegen bygd i forbindelse med boligene i Vangseterlia. I et brev til kommunen og 
vegvesenet har vi foreslått at neste etappe kan være stykket fra gangvegen til Kirkebyenga 
og opp til bussholdeplassen ved Mammuthus. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 
I fjor fikk vi bygget hinderbanen i friluftsparken. Ved en funksjonskontroll nå i vår fikk vi bare 
mindre merknader. Vi fikk planert ballbanen, og kommunen la is slik at vi fikk skøytebane i 
vinter. 

I år har vi midler slik at vi kan bygge et ildsted foran gapahuken. Vi har besluttet at vi ikke 
bare skal ha en enkel peis, men også en bakerovn innenfor peisen. Ved sammenkomster i 
gapahuken kan en da servere nystekte boller, pizza eller brød. For å grille pølser oa, trenger 
en bare å bruke peisen. Dessuten har vi fått en dobbel tønnegrill til friluftsparken. 

Men største forbedringen blir en minikunstgrasbane med belysning som skal anlegges der vi 
nå har isbanen. Mot vegen og boligene blir det bygget et sikkerhetsnett slik at ballene ikke 
drar på avveie. På kunstgrasbanen blir det dugnadshelg 28.-30. juni. Banen er kostnadsbe-
regnet til 350.000 kr. Av dette er 50.000 kroner dugnadsinnsats. 300.000 kr er spillemidler og 
tilskudd fra kommunen.  

 

Nytt fra styret 
 Vi har fått utarbeidet et forslag til utforming av innkjøringa til Kirkebyenga med bjørkealleer, 

blomster, steiner og navneskilt. Forslaget vil bli diskutert med berørte de nærmeste ukene. 

 Fra Vegvesenet har vi fått oversendt resultatene fra hastighetsmålingene i Gåsbuvegen, som 
ble gjort i hele mars måned. Årsdøgntrafikken varierte fra 476 til 1457. Gjennomsnittshastig-
heten har ligget på ca. 57 km/t. 

  «Rundkjøring» for bussene og leskur på Ormseter planlegges sammen med Vegvesenet. 

 Sparebanken Hedmark har tildelt oss 5.000 kr av benkens gavemidler. 

 Totens sparebank har gitt oss 3.000 kr av sine gavemidler. 

 Hamar kommune har tilgodesett oss med 15.000 kr til gapahuk i forbindelse med lekeplass 
på boligfeltet Skjeset øst. 

 Rastebordet i gapahuken på Dufsetbakken blir erstattet med et vanlig bord. Er det noe sted 
det er behov for et rastebord med krakker? 

 Pr 31. mai har vi 101 medlemmer. Det er langt igjen før vi når målet vårt på 150. 

http://www.vangsaasenvel.no/
mailto:nikolaihausammann@gmail.com

