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Søppelplukking 
Årets søppelplukking ble gjennomført 28. – 30. april, og vi fikk plukket langs alle vegstrek-
ninger i hele området vårt. Takk til alle som stilte opp og bidro til et triveligere inntrykk av 
Vangsåsen! Torild Dalsrud ble trukket ut som den heldigste blant alle velvillige søppelpluk-
kere, og hun har fått en tursekk i premie.  
Selv om årets offisielle søppelplukking er gjennomført, er det fortsatt tillatt å bidra til å holde 
det pent og ordentlig omkring oss. Så hvis dere oppdager søppel som er henslengt noe sted, 
så plukk det opp og ta det med til din hjemlige søppel. Er det større saker, så si fra til vel-
foreningen, kommunen eller avisene. Se etter om det finnes noen spor (kvitteringer e.l) som 
viser hvem som er synderen, så ta vare på beviset. De som forsøpler fortjener en smekk nå 
som det er så enkelt å bli kvitt søpla på lovlig og forsvarlig vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenfylling av deler av Vang grustak 
Styret har lagt merke til at grusen er tatt ut i de delene av Vang grustak som har strukket seg 
oppover mot Dalsenggården. Krateret er delvis fylt opp av andre masser, planert og omfor-
met til fint åkerland. Det gleder oss å se det fine arbeidet som er gjort for å gjenvinne land-
bruksarealet som i flere år har tjent som grusuttak og anleggsområde. 

 

Sykkelløp? 
Fredag 23. mai kunne vi være tilskuere til et sykkelløp helt i toppklassen her i Vangsåsen. 
Det var gledelig å se at så mange benyttet anledningen til å bivåne begivenheten. Her var 
det masser av folk i skråninger, i avkjøringer og på bussholdeplasser. Vi ønsker å delta når 
det er noe stort som skjer, og det er flott! 

Jeg ble sørgelig skuffet. I langt bortimot en halvtime før sykkelrytterne kom, passerte et 
utall motorsykler med blinkende gule og blå lys. Så kom det noen tilsvarende biler. Da jeg 
begynte å se etter bilen med presidenten eller kongen eller hvem det var som var så be-
voktet, dukket det omsider opp en 50 meter lang mølje med syklister. Bilkortesjen med 
sykler på taket kom til slutt. Men noe sykkelløp opplevde verken jeg eller barnebarnet som 
hadde gledet oss til å se syklister kjempe om de beste plasseringene. Det mest spennende 
vi så, var om følgebilen som hadde bestemt seg for å ligge først i køen og foretok en ha-
sardiøs forbikjøring, kom seg opp igjen fra grøfta med eller uten eksosanlegget i behold. 

På neste sykkelløp stiller jeg nok opp med helt andre forventninger. 

Hilsen Oddvar 

Vi inviterer til St. Hanstreff 

mandag 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! 

Ved for dårlig vær kan arrangementet bli avlyst. 

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  

Fotokonkurransen. 

Det beste vårbildet blir kåret på styremøtet i juni. Vår fotokonkurranse fortsetter. Fra 1. juni er 
det sommerbilder som gjelder. Så knips i veg enten det er med en billig mobiltelefon eller et 
kostbart og avansert kamera. Det er motivet og komposisjonen som teller, ikke teknikken 
som ligger bak. Bildet sender du til vår webmaster på e-post nikolaihausam-
mann@gmail.com seinest 1. september. Nikolai sørger for at det blir kåret en vinner ved 
hjelp av en jury som består av hele velforeningens styre inkl varamedlemmer. 

Turer i nærområdet 

Noen kvier seg for å gå alene på stiene vi har merket. I sommer arrangerer vi derfor to felles 
turer for alle som vil ha noen å gå sammen med for å bli kjent i nærområdet.  

Tirsdag 17. juni kl 1800 går vi fra Hundekjørerstadion på Ormsetermyra til Raumyra, 
Ålsbergsmyra og ned til Dufsetbakken 

Lørdag 30. august kl 1400 starter vi fra Granstua, innerst i Brennsætervegen, og går stien 
til Ålsbergsmyra og ned til Dufsetbakken.  

Vi prøver å ordne returtransport fra Dufsetbakken om noen trenger det. Ta med termos og 
noe godt i sekken, så tar vi en rast underveis. God tur! 

Merkesteiner ved innkjøring til boligområdene. 

Styret har diskutert hvilke uttrykk som best vil framheve identiteten til oss som bor i Vangs-
åsen. Det kan jo være mye, men stein er vel det som det finnes aller mest av her oppe. Så 
derfor har vi bestemt oss for å benytte store steiner påført boligområdets navn ved innkjø-
ringene til de regulerte boligområdene, Skjeset øst, Kirkebyenga og Vangseterlia.  

Ole Nashoug har en fin stein stående ved innkjøringa til Vestre Kirkeby eller «Mammuthus». 
Slike steiner ønsker vi oss til de ulike innkjøringene. Vi ber derfor medlemmene si fra hvis de 
har eller har sett slike fine merkesteiner. Det kan jo også dukke opp slike steiner ved graving 
her oppe i åsen. Fint om dere kan si fra til en i styret hvis dere kommer over eller hører om 
passende steiner. 

Nytt fra styret 
 Etter at vi la med litt reklame om fibernett fra Eidsiva bredbånd med vårt forrige nyhetsbrev, 

har 40 medlemmer meldt interesse for bedre bredbåndsdekning i åsen.  

 Reguleringsplanen for Vang grustak øst er godkjent av kommunestyret. Vi tar vedtaket til et-
terretning. 

 Hamar kommune har gitt oss tilsagn om 10.000 kr til bygging av bakerovn i friluftsparken på 
Kirkebyenga. 

 Styret har fått utarbeidet en tekst med nærmere opplysninger om kullgropa ved lekeplassen 
på Kirkebyenga. Vi tar sikte på å få på plass et informasjonsskilt i løpet av sommeren. 

 Den offisielle åpningen av friluftsparken på Kirkebyenga er utsatt til 16. august. 

 22. juni blir det beboermøte for de som bor i Kirkebyenga ved gapahuken kl 1700. Foruten 
sosialt samvær er det behov for å snakke sammen/informere litt om forskjellige aktuelle saker 
i grenda vår. En egen invitasjon sendes ut på Kirkebyenga. 

 Styret har skrinlagt planene om innendørs trim til høsten. De som måtte ønske det har mange 
andre alternativer, bl.a. på skolene. Styret vil heller satse på uteaktiviteter som f. eks. turgå-
ing/-løping der vi kan tilby noe instruksjon i hva en bør passe på når en mosjonerer. Vi har 
også diskutert helt andre aktiviteter som swingkurs og matlagingskurs og vi vil gjerne ha tilba-
kemeldinger fra medlemmene om hva dere synes om slike aktiviteter. 

PS: Vi har akkurat fått melding om at skiltet ved Granstua som viser stien til Åls-
bergsmyra og Raumyra er fjernet. Noen bruker ressurser for at andre skal ha glede 
slikt. Andre vil helst ødelegge. Kan noen hjelpe oss å finne skiltet eller synderen? 
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