
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Mars 2014 (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 14. februar på Mammuthus 

Oppsummering 

Oddvar Dufseth ble valgt til å lede møtet der 21 hadde møtt fram, og Håkon Dufseth førte 
protokollen som ble underskrevet av Leiv Peter Blakstad og Solveig Aasen. 

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 23.381, og velforeningen har kr 72.823 på bok. Både årsberetningen og regnskapet 
finnes på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2014». 

Valgkomiteen v/ Torild Dalsrud informerte om at det hadde kommet inn to frasigelser, fra 
styremedlemmene Håkon Dufseth og Karen Busterud. Marta Eidal Fladsrud ble valgt inn 
som styremedlem, og Pål Diesen rykket opp som fast medlem i styret. Berit Henny Søberg 
ble valgt som nytt varamedlem. Det er mange år siden sist hytteeierne har vært representert i 
styret. Øvrige tillitsvalgte som var på valg, ble gjenvalgt. Håkon og Karen ble takket for flott 
innsats og får seinere overrakt en blomsterbukett fra foreningen. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2014 ble vedtatt. Aktivitetsplanen finnes på 
hjemmesiden. Et utdrag er tatt inn i dette nyhetsbrevet. Videre besluttet årsmøtet at: 

- Kontingenten beholdes uendret for 2015 på kr. 100,-.  
- Vedtektene endres slik at revisor og vararevisor velges for to år og valgkomiteens 

medlemmer velges for tre år.  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Thomas Monsen trukket ut blant de 960 som 
siste halvår i 2013 har skrevet en hilsen i gjesteboka på Dufsetbakken. Som heldig vinner 
fikk han en ryggsekk med diverse praktisk innhold som premie. 

Utover kvelden var det medlemsmøte og sosialt samvær med kaffe og kringle. Det som opp-
tok folk mest, var fortsatt spørsmålet om evt asylmottak på Vangseter. Velforeningens brev i 
den anledning til UDI, Hamar kommune og Ormseter AS ble lest opp og kommentert. 

 

 

 

 

 

Hvordan vil vi at Vangsåsen skal se ut om noen år?  
Spørsmålet ble sist stilt på møtet på Ormseter 29. januar i år, men det var også et viktig 
tema da vi diskuterte fjelltak eller ikke for et par år siden og ikke minst da vi avga vår utta-
lelse til kommuneplanens arealdel i 2011. Styret i Vangsåsen vel har alltid vært samstemt 
om dette. 

Vi vil beholde Vangsåsen som landbruks-, natur- og friluftsområde med mulighet for spredt 
boligbebyggelse, enten enkelthus (dispensasjon) eller mindre, regulerte boligområder. Be-
varing av den dyrkede jorda er viktig for oss. Mulighetene for å utnytte Vangsåsen som 
frilufts- og rekreasjonsområde bør utnyttes bedre ved at det tillates noe utbygging til turist- 
og fritidsformål. Dessuten bør de få arbeidsplassene vi har her oppe på gårdsbruk og i 
andre, små nærings- og servicebedrifter ivaretas og videreutvikles. 

Jeg håper dette er noe medlemmene våre fortsatt kan slutte seg til.            Hilsen Oddvar 

Måneskinnstur 

Søndag 16. mars kl. 18:30 fra Ormseter/Granstua 

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 
 

http://www.vangsaasenvel.no/


Nyhetsbrev – side 2 

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  

Vi gratulerer Ormseter AS med fornyelse av avtalen med UDI. 

Utlendingsdirektoratet, region Indre Østland har besluttet at Ormseter AS får fornyet kontrak-
ten med UDI om drift av Hamar statlige mottak i 3 nye år med mulighet for forlengelse i ytter-
ligere 3 år. Mottaket skal kunne ta imot inntil 130 asylsøkere. Økningen på 10 asylsøkere, 
kan det gjøres plass for på Ormseter, og det er ikke behov for å ta i bruk Vangseter. Ormse-
ter AS sine planer for å benytte Vangseter som asylmottak er dermed skrinlagt for alltid. 

UDI har tatt beslutningen ut fra en helhetsvurdering. Det meste teller vel inn når helheten 
skal vurderes. Hvor mye naboenes og velforeningens motstand mot å ta i bruk Vangseter 
som asylmottak har betydd, skal vi ikke spekulere i. Men UDI kan neppe ha unngått å legge 
merke til det. I alle fall er det UDIs behov som har hatt mest å si – og slik må det være. 

Vangsåsen vel vil inngå et tettere samarbeid med Ormseter AS for å motvirke at det oppstår 
uheldige episoder som de vi hørte om i den heftige diskusjonen tidligere i vinter. I det minste 
vil vi stå bedre rustet til å håndtere det. Kanskje vi også burde tenke på å bidra litt positivt 
overfor beboerne på Ormseter?  

Og sist, men ikke minst, vi må opprette gode forbindelser med Vangseter AS og Vangsåsen 
Eiendom for om mulig å bidra til at eiendommen på Vangseter blir brukt slik vi som bor her er 
best tjent med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vangsåsen vels aktivitetsplan for 2014 

Tidsbestemte aktiviteter: 
28. april - 1. mai  Plukke søppel langs vegene i området 
2. mai   Medlemsmøte hos Charlotte og Jon Anders på Markestad.  
10. mai og 17. juni Turer fra hhv Granstua og Ormsetermyra til Dufsetbakken  
21. juni  Offisiell åpning av aktivitetsparken på Kirkebyenga 
23. juni  St. Hans-feiring på ”Dufsetbakken”.  
13. september  Medlemsmøte på Mammuthus kl 1900  
7. november   Høsttreff på Lier.  
13. februar 2015 Årsmøte 
 
Løpende saker/mål (utdrag): 
Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker, herunder område-

regulering i Vangseterområdet, Hamar statlige mottak og Vangseter. 
Hele året Følge opp planlagte trafikksikkerhetstiltak, herunder g-/s-veg langs Gåsbuvn. 
Hele året Mål: Øke antall husstandsmedlemmer til 130. 
Hele året Fortsette utbyggingen av lekeplass mm på Skjeset øst. 
Vår/høst Dugnader på friluftsparken på Kirkebyenga. 
Vår/sommer Følge opp tiltak for å gjøre boligområdene mer synlige ved hjelp av skilting. 
Vår/sommer Fortsette arbeidet med stimerkingsprosjektet, avhengig av finansiering. 
Høsten Gjennomføre treningsaktiviteter for beboerne i Vangsåsen. 

Aktivitetsdag i Kirkebyenga 

Søndag 16. mars kl. 12:00 i friluftsparken 

Påmelding til langrenn (3 løyper: mini, midi og maxi) fra kl 1130. Hopprenn. 

Etter skirennene kan ungene boltre seg i akebakken eller på skøytebana. 

Griller og bålpanne tennes ved gapahuken. Ta med mat og drikke og sitteunderlag.  

Invitasjonen finnes i sin helhet på hjemmesiden, www.vangsaasenvel.no.   
Plankomiteen på Kirkebyenga 

 

http://www.vangsaasenvel.no/

