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Søppelplukking 

28. – 30. april skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. De siste årene har styret 
fått god hjelp fra andre velvillige søppelplukkere. De aller fleste holder det pent i vegkan-
ten langs egen eiendom, men ikke alle, så også i år håper vi at det melder seg så mange at 
vi kan få gjort en god våropprydding langs alle vegene i området vårt. De som ønsker å være 
med på å rydde i nærområdet, kontakter Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, tlf. 930 67 862, 
epost: oddvar.dufseth@bbnett.no innen søndag 27. april. Han registrerer hvor du vil pluk-
ke og vil også levere ut sekker til å samle søppelet i. De fylte søppelsekkene settes i krys-
set på Torvbua eller ved Vegvesenets garasje ved Korslundkrysset seinest om kvel-
den 1. mai. Hamar kommune henter søpla 2. mai. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  
handler om å overføre informasjon til en annen person eller en gruppe mennesker som vi 
vil at skal forstå et budskap. Tidligere var dette mye enklere. Da kunne en treffes å snakke 
om tingene og da var det ikke bare talen som utgjorde kommunikasjonen. Kroppsspråket 
viste tydelig om budskapet ble forstått. 

Nå foregår mye av kommunikasjonen over telefon eller nett. Det går raskere, men til gjeng-
jeld er det større muligheter for å misforstå. Men ved hjelp av bilder så en bl.a. kan se den 
en snakker med, blir det kanskje lettere å forstå riktig hva den andre mener. 

Da trenger en et sikkert nett med god kapasitet. Alle steder i området vårt har ikke det, 
verken trådløst eller via kabel. Det trådløse, mobiltelefonnettet, er ikke til å stole på, spesi-
elt i Flagstadelvdalen. For de som leverer mobiltelefontjenester er det en ting som teller – å 
ha flest mulig kunder. For oss som forbrukere får vi ikke bedre tjenester ved å være lojale 
mot de leverandørene vi har brukt i alle år. Bytt dem ut til noen som er bedre og si klart fra 
på den måten at dere ikke er fornøyd med hva dere får. Oppsigelser fra flere kunder er 
språk leverandørene forstår: Her har vi for dårlige leveranser og må skjerpe oss. 

Hvordan går det med kabelnettet når Telenor legger ned fastnettet om noen få år? Da mis-
ter vi det også, hvis vi ikke gjør noe. Og skal vi gjøre noe, må vi sikre oss at vi får et bedre 
og sikrere nett med større kapasitet enn nå. Jeg synes vi skal gjøre et forsøk nå for å prø-
ve å få et sikkert fibernett i Vangsåsen. Gjør som Brigt Birkeland anbefaler i vedlagte bro-
sjyre. Registrer din interesse for å få et høykapasitets fibernett lagt her oppe i åsen. 

Hilsen Oddvar 

Medlemsmøte/hyggekveld 

Fredag 2. mai kl. 19:00 i fjøset på Markestad (Veståsv 330) 
På Markestad bor Charlotte og Jon Anders Mohn Gaustad. 

Vi byr på følgende program: 

 Kort orientering om aktuelle saker i velforeningen 

 Charlotte presenterer seg selv og stedet, kåserer om ekte, ærlig og ren 
mat og sine bøker, som det er mulig å få kjøpt. 

 Servering av elggryte til kr 100,- pr medlem (Velforeningen sponser hvert 
medlem med 50 kr. Si helst fra på tlf 93 06 78 62 seinest 30. april om du vil 
ha servering. Medlemskort fås kjøpt. Charlotte selger øl og vin mm.) 

 Utlodning 

NB Kun kontanter!                                                            Velkommen! 
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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  

Aktivitetsdagen på Kirkebyenga 16. mars 

Det var bra vær og godt skiføre da den årlige aktivitetsdagen ble arrangert midt i mars. 
Dessverre var det noen konkurrerende arrangementer den dagen, men til gjengjeld møtte 
barn og barnebarn fra andre kanter av bygda opp. Allikevel var oppslutningen noe mindre 
enn tidligere år. De som møtte opp gjorde imidlertid en skikkelig innsats både i langrenns-
sporet og i hoppbakken. Her så vi en rekke halsbrekkende stunt, men alle kom fra det hele 
med liv og lemmer i behold. Rennet ble behørig dokumentert i den lokale pressen (HA) som 
uventet kom for å overvære og referere fra den store begivenheten i Vangsåsen. 

Det var tre ulike langrennsløyper å velge mellom. Kristian på tre år fikk god hjelp av pappa 
for å komme seg gjennom den korte løypa. Det var også svært få som tok den mellomste. Til 
gjengjeld var det mange tøffinger som gikk den lange løypa, som gikk rundt hele friluftspar-
ken to ganger. De raskeste brukte ikke mange minuttene på de to rundene. Vel i mål var det 
saft og kake til alle. 

I hoppbakken var intet overlatt til tilfeldighetene. En trompetblåser sendte løperne av gårde, 
og lengdene på alle hoppene ble behørig notert. Det var intet poengtrekk for fall. Det hadde 
forresten ikke betydd noe, for svært få holdt seg på beina hele vegen. 

Det var premieutdeling etter konkurransen og populære premier til alle. Aktivitetsdagen ble 
avrundet med grilling, og alle deltakere og tilskuere fikk et velfortjent måltid før de frammøtte 
gikk hver til sitt. 

 

Fotokonkurransen. 
Vår fotokonkurranse fortsetter. Nå er det lokale bilder fra Vangsåsen med vårmotiv som gjel-
der. Så knips i veg enten det er med en billig mobiltelefon eller et kostbart og avansert kame-
ra. Det er motivet og komposisjonen som teller, ikke teknikken som ligger bak. Bildet sender 
du til vår webmaster på e-post nikolaihausammann@gmail.com seinest 1. juni. Nikolai sør-
ger for at det blir kåret en vinner ved hjelp av en jury som består av hele velforeningens styre 
inkl varamedlemmer. 

Det beste vinterbildet ble tatt av Grethe W Dufseth under kuldeperioden vi hadde i desem-
ber. Du finner det på hjemmesida, www.vangsaasenvel.no. Bildet viser nabogården, Øvre 
Kirkeby som ligger badet i morgensol mens bygda nedenfor er gjemt i tykk tåke. På slike 
dager setter vi ekstra pris på å bo i Vangsåsen.  

 

Nytt fra styret 
 Vi har kontakt med Hamar kommunes kontaktperson bl.a. når det gjelder telenettet i kommu-

nen. Hun forteller at Telenor pt bygger ut kapasiteten, men ikke dekningen; dvs de forsterker 
anleggene som er, men bygger ikke nye master. Det er ikke lønnsomt. Post- og teletilsynet 
har noen midler som kan brukes til utbygging av telenettet i områder der utbygging ikke er 
kommersielt lønnsomt, og en arbeidsgruppe ser på hvor på Hedmarken en slik utbygging er 
mest påkrevet. Styret følger opp dette.  

 Vi følger også opp overfor Statens vegvesen for å få en tryggere bussholdeplass på Ormse-
ter. Dette er den mest trafikkerte utenfor Hamar sentrum i hele Hamarområdet. 

 Pr 12. april har vi 93 medlemmer. Målet for 2014 er 130, så her er trenger vi flere innbeta-
linger. 

 Vi har fått 12.000 kr fra Hedmark fylke til merking av Kirkebystien, stien Lier – Gjørslibakken, 
stien Skogen, Ormsætergutua til Kallerudsødegården og stien langs Kirkebybekken på Kirke-
byenga, Merkingen blir utført i sommer så fort grunneierne har gitt sin tillatelse. 

 Vi håper å få krakkene våre på plass før 17. mai. 

 Vi har fått nabovarsel om et lite tilbygg til eksisterende rigg på Hamar statlige mottak på Orm-
seter for å huse en liten økning i antall flyktninger. Styret har intet å bemerke til dette. 
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