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Friluftspark på Skjeset øst 

Nordøst for boligområdet Skjeset øst (Brennsæterv 21) er det planlagt en friluftspark med 
lekeområde, hinderbane, ballbane og en gapahuk. Nå er boligområdet ferdig utbygd, og bar-
na begynner å vise seg, så det er på tide å begynne å tenke på lekeområdet. Til å forestå 
arbeidet er det nedsatt en plangruppe som foreløpig består av Geir Arne Engebakken (le-
der), Olve Sæhlie og Brigt Birkeland. 

Første tiltak på friluftsparken blir å få bygd en gapahuk. Hamar kommune har tildelt oss 
15.000 kr til formålet. Gapahuken, som blir i laftet tømmer, er byggemeldt. Den er bestilt og 
veggene vil komme på plass i løpet av høsten. Så får vi se om taket også kommer på i år. 

Identitet. 
Vi som bor her i dette landet har vår identitet i form av bl.a. språk, historie og kultur. Vi som 
bor på Hedmarken og i Hamar har også ulike former for fellesskap. Men vi som bor i Vang-
såsen – har vi noen felles tilhørighet? Ja, vi bor da høyt og fritt og ser ned på de fleste 
andre – enten vi vil eller ikke. Og de fleste som bor her prioriterer nærhet til natur og fri-
luftsliv framfor trafikk og hektisk liv i en travel by. Nå ja, hektisk kan det jammen være på 
landsbygda også når barn og ungdom må fraktes til fotball, 4H og på bursdager flere dager 
i uka.  

Noen synes det er flott å være med å bygge et fellesskap her oppe i bygda, ordne til noe 
som alle kan ha glede av. Andre bryr seg ikke om det og vil helst være for seg selv. Her 
har vi også noe til felles med folk som bor andre steder. Vi er alle forskjellige. Men ønsker 
vi noe mer som binder oss sammen? Noen steder forsøker å bygge et slags fellesskap ved 
å se like ut og ha like installasjoner – like postkasser og tilhørende –stativer. Likt utformede 
hus – tømmerhus med torvtak, ser vi også i enkelte grender. Vi har tenkt litt på å få en lik 
utforming av innkjøringene til våre tre regulerte boligområder Kirkebyenga, Vangseterlia og 
Skjeset øst. 

Styret har bare så vidt begynt å diskutere dette – og det tar nok sin tid til vi kommer til noen 
konklusjon. Men før det vil vi gjerne høre hva dere som bor i området tenker. Kontakt gjer-
ne en av oss i styret så vi får høre hva dere mener og vi ønsker oss mange gode innspill. 

Oddvar 

Invitasjon til høsttreff 

fredag 18. oktober kl. 19:00 på Lier 

Vi begynner med litt informasjon om hva som skjer i området vårt og hva styret for 
tiden er opptatt av. Synspunkter og innspill til velforeningens virksomhet er vi takk-
nemlige for å få.  

Velforeningen spanderer rakfisk i lefsbusser. Ta med egnet drikke selv! Vi smører 
vel noen lefsbusser med annet innhold om det skulle finnes noen som ikke har rak-
fisk som favoritt. Det blir utlodning og ikke minst – prat med naboer og kjente. Litt 
utpå kvelden serverer vi kaffe og kake, og vi premierer sommerens bilde.  

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 
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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  

Friluftsparken på Kirkebyenga 
Det var kjempedugnad på friluftsparken helgen 28. – 30. juni. Den absolutt største innsatsen 
ble lagt på minikunstgrasbanen der banen ble finplanert, og kunstgraset kom på plass. En 
representant fra leverandøren bisto oss for at vi skulle få garanti på banen. Det ble lagt 
gummiheller rundt kunstgraset, og rundt det aller meste av banen ble det satt opp sikker-
hetsnett slik at ballene skal holde seg på banen og ikke på boligtomtene og i vegen omkring. 
Fotballmålene kom også på plass. Det eneste som ikke er på plass, er lysmasta som skal 
settes opp av Eidsiva. Og så skal vi så i med gras rundt banen. Vi ligger godt under budsjett. 
24 stk deltok på dugnaden og nedla 350 dugnadstimer. Takk til alle som deltok! 

Vi har midler slik at vi kan bygge et ildsted foran gapahuken. Området er gravd opp, kultet og 
pålagt markisolasjon. Vi håper at vi skal få støpt et fundament for peisen/bakerovnen før 
snøen kommer, men vi må nok utsette byggingen av bakerovnen til våren.  

Vi har også fått planert en sykkelbane rundt friluftsparken og håper å få gruset den opp i 
høst. Og vi har søkt kommunen om støtte til islegging av banen vår til vinteren. Det blir av-
gjort i oktober. 

 

Nytt fra styret 
 Fra Vegvesenet fikk vi i vår oversendt resultatene fra hastighetsmålingene i Gåsbuvegen, De 

viste at gjennomsnittshastigheten har ligget på ca. 57 km/t. Da vi ba om nærmere spesifika-
sjoner, fikk vi resultatene fra en annen hastighetsmåling som viser en gjennomsnittshastighet 
på 40 km/t. Disse resultatene stemmer ikke overens med hva vi mener å ha observert. Dess-
uten tror vi hastigheten har endret seg etter at veien fikk nytt dekke. Vi vil derfor be Statens 
vegvesen foreta en ny hastighetsmåling, og vi er spesielt interessert i å få målt hastigheten 
mellom gangvegen til Kirkebyenga og Mammuthus der skoleelevene fra Kirkebyenga ferdes. 
Kanskje det kan påskynde bygging av gang- og sykkelveg på strekningen. 

 Vegvesenet signaliserer at vi får på plass et leskur ved bussholdeplassen på Ormseter i høst. 
Det vil bli forsøkt plassert slik at det står riktig i forhold til en eventuell snuplass for buss. 

 I brev av 30.08 meddeler lotteri- og stiftelsestilsynet at vi har fått 37.483 kroner i mva-refusjon 
for hinderbanen. Ingen avkorting. Vi har ennå ikke bestemt hva pengene skal brukes til. 

 Vi har søkt Hedmarken turistløyper om oppkjøring av tilførselsløype fra Kirkebyenga til Ve-
ståsløypa ved Mammuthus. Dette ligger ikke inne i budsjettet for kommende sesong og søk-
naden ble derfor avslått. Innspillet blir lagt frem for styret så får de vurdere hva som kan gjø-
res eventuelt for neste sesong. For kommende sesong har velforeningen bevilget inntil 2.000 
kr til formålet. 

 Arbeidet med å se på utviklingen av området rundt Lier er lagt på is foreløpig. Både hopp- og 
alpingruppa har nok å stri med når det gjelder driftsmessige utfordringer på sine anlegg. 

 Vi har merket en del stier fra Åsvegen og innover mot Ålsbergsmyra og Raumyra. Men de er 
bare merket med blå pinner. Det er ingen skilt som viser hvor stiene ender, eller hvor langt 
det er å gå. Dette håper vi å få gjort noe med i høst, for nå er henvisningsskiltene bestilt, like-
ens stolper å feste dem til. Stiene er gått opp med GPS, så nå blir de også inntegnet på kart 
som blir å få tak i til neste år. 

 Det har vært dårlig oppslutning om turene våre, og vi har derfor ikke lagt opp til noen turer i 
høst. Vi håper å komme sterkere tilbake til våren. 

 Styret har prøvd å få til noen trimkvelder i høst, men da det så ut til å gå i orden, trakk instruk-
tøren seg, så vi måtte innse at vi ikke får til noe i høst. Men meld gjerne fra om dere mener vi 
burde prøve å få til en slik aktivitet til våren. 

 Pr 23. september har vi 107 medlemmer. Det er færre enn på dette tidspunktet i fjor, og det er 
langt igjen før vi når målet vårt på 150. 

 

 

 


