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Mange kilometer med stier er nå merket. 
Alle stiene som Vangsåsen vel opprinnelig hadde planlagt å merke, er nå merket med blå 
merker. Seint i høst har vi satt opp i alt 25 skilt som viser hvor stiene går og avstander mel-
lom de ulike stedene. Det er nå mulig å gå merket sti fra bommen ved Brennsætra via Åls-
bergmyra og Raumyra til Ormsetermyra. «Tilførselsstier» går fra Åsvegen ved Berg, Hjel-
lumshagan og Dufsetbakken. I 2014 vil vi sørge for at det blir lagt inn åpninger i strømgjerdet 
som går langs almenningsgrensen, der det er nødvendig.  

Stiene følger de gamle ferdselsvegene fra gårdene nedi bygda og inn i allmenningen. De er 
gått opp med GPS og vil komme med på nytt kart over området som vi bli utgitt i 2014. Da vil 
vi også sette opp et oversiktskart i gapahuken på Dufsetbakken og i stikryssene. 

Vi har snakket med folk som lurer på hvor de merkede stiene fører hen. Skiltene og kartene 
burde etter hvert gi svar på det. Men det er også noen som kvier seg for å gå alene i skog og 
mark selv om de går på merkede stier. Det vil vi gjøre noe med, og til våren og forsommeren 
vil vi forsøke å arrangere et par fellesturer på de nymerkede stiene. 

Nabokjerringa. 
Du husker kanskje nabokjerringa som Gro Harlem Brundtland etterlyste for noen år siden. 
Hun som følger med på hva som skjer i nabolaget, som til enhver tid er informert og som 
stiller opp for de som trenger det. Jeg vil ha tilbake nabokjerringa i en eller annen form. 

Hvis flyttefolk bærer møbler ut i en flyttebil hos naboen, begynner vi kanskje å lure på hva 
slags naboer som vil flytte inn. Når naboene kommer hjem og finner huset sitt ribbet av 
mennesker som ikke hadde noe der å gjøre, blir historien en annen. Var nabokjerringa der, 
hadde ikke det fått skje. Hun hadde visst at dette ikke stemte og forhåpentligvis reagert. 

Det er som regel ikke noe problem for mange av dagens skolebarn å komme hjem til et 
tomt hus. Men det kan være ensomt, og det går også an å være uheldig å skade seg eller 
bli syk. Mamma eller pappa er på jobb, og det er ikke så lett å komme fra selv om det går 
an å få kontakt på mobiltelefon. Her oppe i utmarka er det trygt å ha ei nabokjerring som 
en kjenner og stoler på i nærheten.  

Det er også viktig å ha noen som bryr seg når det skjer urett enten det er i familierelasjoner 
eller om det skjer andre slags overgrep. Det er ikke bestandig nabokjerringa bør gripe inn 
selv. Men det er viktig at noen varsler politi eller barnevern når behovet er der.  

Vi forbinder ofte nabokjerringa med en som sladrer og fordømmer og mener noe om det 
meste hun ikke har greie på. Det får vi bære over med, men at hun bryr seg på ordentlig, 
må vi verdsette. At hun ikke bare ser og diskuterer med alle andre etterpå, men handler, 
det er lønnsomt for alle. La deg bli sett og se din nabo du også!  

Ha en riktig god jul – og et godt nytt år! 

Oddvar 

Årsmøte fredag 14. februar kl. 19:00 på Mammuthus 

Vi benytter anledningen til å minne om årsmøtet. Egen innkalling blir sendt ut i slutten på 
januar, men merk av tidspunktet i kalenderen allerede nå. 

Om du har forslag til kandidater til styret, revisor eller valgkomite, så nøl ikke med å gi 
valgkomiteen et hint. I valgkomiteen sitter Torild Dalsrud, Tom Rosenberg og Ola Bleken 
Rud. 

Styret 
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Medlemskontigent for 2014 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  

Hoppsenteret i Lierberget 
En bekk kom på ville veger i vårflommen 2013 og raserte deler av hoppanlegget som åpnet i 
fjor, spesielt gikk det ut over bakkene K15 og K70. Nå er alt utbedret og i orden, og bekken 
er lagt i rør. Skråningene er sikret, og det er laget nye vant. Det er lagt porselensspor i alle 
bakkene, og i K25- og K40-bakken er det lagt plast i unnarennet. Bakkene ventes hoppklare 
helga før jul og åpnes for trening. Det blir renn i bakkene med over 100 deltakere 18. og 25. 
januar. Alle ønskes velkommen til å se på, sier Rune Rebne i Lierberget hoppsenter SA. 

 

Fotokonkurranse 
Da er høsten over, og juryen som er velforeningens styre, har fått hele 17 naturskjønne 
høstbilder å velge blant når vinneren skal kåres.  

Alle bildene viser naturen i Vangsåsen fra ulike steder og under ulike værforhold. Det er 
praktfulle solnedganger, landskap i tåke og myrlandskap med rimfrost. Ett bilde skilte seg litt 
ut idet det viser en gjenstand – lokomobilen på Raumyra. Vi er imponert over kvaliteten på 
bildene som kom inn denne gangen, og vi er imponert over mengden også. Vi oppfordrer alle 
til å gå inn på hjemmesiden vår http://vangsaasenvel.no/galleri/bilder-til-
fotokonkurranse/vangs-sen-h-st-2013.html og se på de flotte bildene.  

Den dyktige vinneren ble Håkon Dufseth med bilde nr 16 som fikk 6 poeng av 7 oppnåelige. 
Og ikke nok med det – Håkon ble også nr 2 med bilde nr 14. Vi gratulerer! Og skal sørge for 
at premien – en flaske rødvin – kan nytes i julen. 

Så vil vi oppfordre våre medlemmer til å sende gode vinterbilder til nikolaihausam-
mann@gmail.com fram til 28. februar. 

 

Nytt fra styret 
 Pr 1. september har vi 111 medlemmer. Det er færre enn på dette tidspunktet i fjor, og vi kan 

bare konstatere at vi ikke når målet vårt på 150 medlemmer. For 2014 senker vi ambisjonene 
litt og foreslår for årsmøtet at vi tar mål av oss til å få 130 husstandsmedlemmer. 

 Et lite leskur har ankommet til bussholdeplassen på Ormseter. Det står foreløpig litt på halv 
tolv, men vi går ut fra at vegvesenet har tanker om å vatre det opp og plassere det så det ser 
litt mer permanent ut. Skuret vil bli forsøkt plassert slik at det står riktig i forhold til en eventu-
ell snuplass for buss som vegvesenet vurderer til sommeren 2014. 

 Mobildekningen internt mellom beboere i Flakstadelvdalen er dårlig. Vi er også betenkt over 
hva som vil skje telefon- og bredbåndsforbindelsen i området vårt når Telenor legger ned fast-
telefonnettet om få år. Dette har vi tatt opp i et brev som vi nylig har sendt Hamar kommune 
som i skrivende stund har hatt møte med Telenor bl.a. om disse sakene.  

 Vi har kontakt med Statens vegvesen med tanke på å få retningslinjer og evt tillatelse til å 
oppføre skilt/portal/merkestein som viser vei inn til Kirkebyenga. Seinere kan det også komme 
på tale å merke veien inn til de andre regulerte boligområdene i Vangsåsen på samme måte. 

 Hamar kommune har også i år lovet oss at de vil legge is på banen vår på Kirkebyenga. 

 Åsvegen blir brøytet også i vinter slik at den kan gås til fots. Men vi satser på at underlaget ik-
ke blir hardere enn at det også blir godt mulig å gå på ski på vegen. 

 Vi arbeider fortsatt for å få til en trimkveld i uka utpå nyåret, men vi har i skrivende stund ikke 
fått noen sikker tilbakemelding fra instruktør som kan lede trimmen. Derfor anser vi det ikke 
mulig å komme i gang før i februar – om vi i det hele tatt får til noe. 

 Mange lurer på hva som skjer med lokalene på Vangseter. Vi får opplyst at det finnes aktuelle 
leietakere til behandlingshjemmet, og Vangseter AS som disponerer lokalene pr i dag håper 
på å få en avtale i havn i løpet av januar. Hvem den aktuelle leietakeren er, og hva slags virk-
somhet det er snakk om, er det i skrivende stund for tidlig å si noe om. 

 Det er ennå ikke avgjort om Ormseter AS får fornyet kontrakten med Utlendingsdirektoratet 
når den utløper i februar. Mottaksledelsen håper på det beste og understreker at de er veldig 
imponert og takknemlig over den innsatsen som gjøres for beboerne av frivillige lag og fore-
ninger. Disse og Ener skole stiller med julegaver, spesielt til barna. Og beboerne blir invitert 
med på ulike arrangementer i byen i forbindelse med julen. Å kunne tenke på noe nært og 
positivt og at noen bryr seg om dem, er viktig for de som ikke har det så greit.   
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