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St. Hanstreffet på Dufsetbakken 23. juni 
Velforeningen hadde invitert til St. Hanstreff, og vi hadde fått låne en grill som sto god og 
varm da folk etter hvert innfant seg på Dufsetbakken. Vi hadde ventet oss 10-12 besøkende 
som tidligere år. 

Været var upåklagelig, men det var litt kjølig, så det var godt for de som hadde plass inne i 
gapahuken. Der var det heller ikke så mye mygg og knott. Men det var ikke alle som fikk sitte 
med tak over hodet, for det kom bortimot 25 personer til treffet. Det var helt overveldende og 
kjempehyggelig at vi ble så mange. Det ble også et internasjonalt preg over treffet der det 
foruten hedmarkinger også var folk fra Sveits, Tyskland og Skottland. 

Styret var godt fornøyd med frammøtet og har allerede besluttet å arrangere tilsvarende treff 
til neste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenfylling av deler av Vang grustak 

Telekommunikasjon. 
Det er ganske nøyaktig 100 år siden telefonen kom til Vangsåsen. 35 år seinere ble hele 
åsen automatisert så en slapp å stole på damene på sentralen når en trengte forbindelse 
med andre i bygda. Ja, ja, om damene ikke var i godt lune, kunne en jo gå. Det gjorde man 
jo før. 

Nå er det jo ikke så mange som kan gå lengre. Og så har vi jo fått for vane å kunne beve-
ge oss over hele verden i løpet av noen få sekunder. Vi er avhengig av å få kontakt med 
omverdenen uansett hvor vi er, og vi vil ha kontakt med folk som oppholder seg på de for-
underligste steder. Hvis dette svikter, blir vi helt hjelpeløse. Vi krever at mobiltelefonen skal 
virke overalt og at bredbåndskapasiteten er god. Det er ikke alltid slik, spesielt i grisgrendte 
strøk. 

I dag er det ingen som bygger ut telenettet av ren veldedighet. Vi er helt prisgitt kommersi-
elle aktører i markedet, og de gjør ikke noe hvis de ikke ser mulighet til å tjene penger på 
sine investeringer. Men hvem tjener penger på å være i beredskap, på å kunne varsle hvis 
det er fare på ferde? 

Her må nok det offentlige, stat og kommuner, inn i bildet. Men jeg er ikke helt sikker på om 
de ulike etatene helt har forstått hvilke roller de har for å skape sikkerhet og trygghet ut i de 
ytterste grender. For det er vel slik at vi vil beholde disse grendene og den spredte boset-
ningen som gjør landet vårt ganske spesielt i Nord Europa? 

Hilsen Oddvar 

Vi inviterer til pubkveld 

lørdag 13. september kl. 19:00 på Mammuthus 

Ole Nashoug forteller om sin tur med den transsibirske jernbanen, og det blir kort 
informasjon om evt nytt i Vangsåsen. 

Det blir utlodning og ikke minst – prat med naboer og kjente.  

Det blir kaffe og noe å bite i å få kjøpt. Ole selger også forskjellige drikkevarer og 
snacks.  

Vi håper at riktig mange har lyst og anledning til å komme og ønsker  

VELKOMMEN!  
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  

Tur i nærområdet 

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

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

Ta med termos og noe godt i sekken, så tar vi en rast underveis. God tur! 

 

Fotokonkurransen. 

31. august er siste frist for innsending. Det beste sommerbildet blir utvalgt av styret i begyn-
nelsen på september. Vinneren får sin premie på medlemsmøtet på Mammuthus. Vår foto-
konkurranse fortsetter. Fra 1. september er det høstbilder som gjelder. Så knips i veg enten 
det er med en billig mobiltelefon eller et kostbart og avansert kamera. Det er motiv og kom-
posisjon som teller, ikke teknikken som ligger bak. Bildet sender du til vår webmaster på e-
post nikolaihausammann@gmail.com seinest 1. desember. Nikolai sørger for at det blir kåret 
en vinner ved hjelp av en jury som består av hele velforeningens styre inkl varamedlemmer. 

 

Utvidelse av asylmottaket på Ormseter. 
Vangsåsen vel har fått tilsendt nabovarsel som anskueliggjør aktuelle byggetiltak for å utvide 
kapasiteten på mottaket på Ormseter fra 120 til 150 plasser. Nabovarslet gjelder riving av 
garasjen ved vegen, utvidelse av boligen som vil erstatte hytta som brant og 3 nye midlertidi-
ge bygninger med 10 boenheter i hver. 

På møtet på Ormseter 29. januar i år ble planene for å ta i bruk Vangseter som asylmottak 
nedsablet samtidig som det ble uttrykt en positiv holdning til dagens drift av mottaket på 
Ormseter, og det ble også framhevet at en mindre utvidelse av dette ville være akseptabelt 
for de som bor i Vangsåsen. Og det er jo nettopp en slik utvidelse de nye planene innebærer. 

Velforeningen har derfor ønsket Ormseter AS lykke til med utbyggingen og uttrykt ønske om 
tettere kontakt med Ormseter AS i framtida. 

Det er snart tre år siden Vangsåsen vel henvendte seg til Statens vegvesen med anmodning 
om å få et leskur på bussholdeplassen på Ormseter. Vegvesenet var ikke veldig stemt for 
noe leskur før en rundkjøring kunne etableres slik at bussen kunne slippe å rygge inn på 
plassen. Nå er begge deler på plass. Det passer veldig bra nå som mottaket har fått forleng-
et kontrakten med UDI og antallet mottaksplasser er økt. 

 

Nytt fra styret 
 Vi har søkt Hamar kommune og Statens vegvesen om å få sette opp merkesteiner ved inn-

kjøring til de regulerte boligområdene i Vangsåsen. Hamar kommune har vært positive til en 
slik merking, og det er kommunen som behandler en slik søknad der det er reguleringsplan, 
dvs for Vangseterlia og Kirkebyenga. Der det ikke er reguleringsplan, er det Statens vegve-
sen som avgjør. Vegvesenet avslår søknad om oppsett av stein ved Skjeset. Styret er ikke 
helt fornøyd med svaret og vurderer nå hvordan vi skal håndtere denne saken videre. 

 En prosjektleder for bredbåndsutbygging bekrefter at de nye tomtene i Vangseterlia blir tilbudt 
fiber, forsynt fra basen på Ingeberg. Det er ikke relevant at hele åsen (eller Øvre Vang) forsy-
nes derfra. Derfor må det bygges (minst) en sentral. Torvbua er en svært aktuell plassering 
for dette. Det blir neppe noen beslutning om Vangsåsen i 2014, men området har fått betyde-
lig oppmerksomhet. Øvre Vang/Vangsåsen er kanskje en god kandidat for utbygginger i 2015. 
Det beste tiltaket vi kan jobbe med er videre rekruttering på "jegvilhafiber.no" 

 Det er ikke mye fart i dugnadsarbeidet med bakerovnen på Kirkebyenga for tida. Men mye er 
gjort, så vi har et håp om å få stekt den første pizzaen i ovnen før snøen kommer. 
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