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Hyggekveld på Mammuthus 13. september 
Velforeningen hadde invitert til kvelden som begynte med kort informasjon om hva som skjer 
i velforeningens regi, og de kom også fram ideer om hva vi bør engasjere oss i, bl.a. en 
hundeinnhegning der hundene kan løpe fritt uavhengig av båndtvangen. Styret arbeider vide-
re med denne ideen som også er tatt opp før uten at det da ble funnet noen endelig løsning. 

Kveldens hovedtema var Ole Nashougs kåseri om reisen med den transsibirske jernbanen. 
Det var litt av en opplevelse som nok mange av de frammøtte gjerne skulle ha opplevd selv. 
Takk til Ole for en underholdende beretning om turen med masse flotte bilder! 

Etterpå gikk praten lett, og noen benyttet anledningen til å smake på Oles gode utvalg av 
både snacks og drikkevarer.  

Omtrent 25 frammøtte på en slik kveld var styret godt fornøyd med. 

Friluftsparken på Kirkebyenga. 
På grunn av et uhell med en ball som kom ut av kurs og skadet en campingvogn tidlig i 
sommer har vi besluttet å forhøye ballfangernettet langs sydsiden på banen. Vi har fått ak-
sept for å benytte midler som vi har til overs etter at banen ble anlagt. Nødvendige materialer 
er skaffet til veie og arbeidet utføres så snart værforholdene tilsier det og vi har mannskaper 
som kan gjøre jobben. 

Vi har søkt om at Hamar kommune legger is og vedlikeholder banen vår i vinter også, og vi 
venter spent på svaret. 

Ildstedet foran gapahuken med peis og bakerovn/pizzaovn ser ut til å kunne bli ferdig i høst 
takket være det milde været. Det gjenstår bare muring av ca 1 meter høy pipe og bygging av 
tretak over bakerovnen. 

Velforeningens formål. 

Etter vedtektene er velforeningens formål å medvirke til en utvikling i Vangsåsen 
som er til gagn for vellets medlemmer. Det er ikke bestandig like enkelt å vite hva 
de ulike medlemmene foretrekker. Noen er flinke til å si hva de ønsker seg, men de 
aller fleste sier lite om hva som mangler. 

Derfor satser vi på mange felt i håp om at vi i hvert fall treffer noen. Friluftsparken 
på Kirkebyenga ser ut til å være populær hos den yngre garde. Mange bruker ball-
bana og om vinteren isbana, hinderløypa og lekeplassen, og mange både voksne 
og barn bruker gapahuken som samlingssted. Jeg vil tro at en slik installasjon øker 
verdien av boligområdet, og jeg håper at de som bor der ser det slik også. Vi be-
gynner også byggingen av en slik friluftspark på Skjeset. 

Vi merker stier slik at alle kan komme seg rundt i skogen her i Vangsåsen uten fare 
for å gå seg bort. Vi vet ikke om dette kanskje er et bomskudd, for vi ser ikke så 
mange som benytter disse. 

Og så har vi medlemsmøter med ulike tema, pubkvelder og forskjellige treff. Vi sy-
nes det vi har av møter og treff er relativt godt besøkt, og vi tror at dette er noe folk 
setter pris på å delta på. 

Men vi vet ikke helt hvordan de ulike tiltakene våre fenger. Derfor håper vi i styret 
på litt hyppigere tilbakemeldinger fra medlemmene våre. Vi trenger både ros og ris 
for å planlegge virksomheten vår bedre. 

Hilsen Oddvar 
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Høsttreffet på Lier 7. november er avlyst. 
Styret må dessverre beklage at vi ser oss nødt til å avlyse det planlagte høsttreffet med rak-
fisk på Lier. Treffet ble arrangert i 2011, 2012 og 2013, og vi hadde sett for oss at dette skul-
le bli en årlig tradisjon. I år ser ikke styret seg i stand til å arrangere treffet, så vi ser oss be-
klageligvis nødt til å avlyse arrangementet. Men vi håper å komme sterkere igjen til neste år. 
Treffet har vært godt besøkt i de årene vi har hatt det, og vi burde absolutt ha et slikt arrang-
ement i denne delen av området vårt. 

Fotokonkurransen. 

Vår fotokonkurranse fortsetter. 30. november er siste frist for innsending av høstbilder. Fra 1. 
desember er det vinterbilder som gjelder. Så knips i veg enten det er med en billig mobiltele-
fon eller et kostbart og avansert kamera. Det er motiv og komposisjon som teller, ikke teknik-
ken som ligger bak. Bildet sender du seinest 1. desember til vår webmaster på e-post niko-
laihausammann@gmail.com. Nikolai sørger for at det blir kåret en vinner ved hjelp av en jury 
som består av hele velforeningens styre inkl varamedlemmer. 

Nytt fra asylmottaket på Ormseter. 
Styret i Vangsåsen vel hadde 1. oktober møte med styret i Ormseter AS. Dette var innled-
ningen til et tettere samarbeid mellom Ormseter AS og velforeningen.  

Vi fikk høre om hvordan arbeidet går med å tilrettelegge mottaket for flere flyktninger, både 
når det gjelder bygninger og bemanning. De nye boligmodulene var på plass, er godkjent og 
klare for bruk. Mottaket har nå fått 20 nye plasser og kan ta imot inntil 140 beboere totalt.  

Ormseter AS har inngått avtale med Eidsiva Bredbånd (EB) om å legge inn fiberoptisk kabel 
for å gi en betydelig bedre internettløsning. EB har estimert levering innen utgangen av 2014. 
Det har vært et samarbeid mellom Vangsåsen vel og Ormseter AS i denne saken også, og 
det var en klar forutsetning fra EB sin side at Ormseter måtte inngå en bedriftsfiberavtale, for 
å danne grunnlag for mulig tilbud til naboer langs Gåsbuvegen. Det ventes en snarlig avkla-
ring fra EB om tidspunkt for et allmøte.  

Vi var også enige om å samarbeide for å få en enda bedre bussforbindelse i Vangsåsen, og 
vi diskuterte tiltak der Vangsåsen vel kan være en bidragsyter for å skape flere aktiviteter for 
beboerne på Ormseter. Blant annet kan vi spørre oss fore på Ormseter hvis vi ønsker hjelp til 
å få utført arbeider der risikoen er lav. Mange av beboerne der er flinke og vil gjerne ha noe å 
gjøre. Og vi lurer litt på hvordan vi som er naboer med Ormseter kan få glede av den spen-
nende kokkekunsten beboerne på Ormseter behersker. Vang Røde Kors har klart det og 
inviterer hyggekveld på Vang samfunnshus 6. november kl 1800. Beboerne på Ormseter 
deltar og er ansvarlige for maten. 

Nå er statsbudsjettet for 2015 lagt fram. Det vil sannsynligvis påvirke aktiviteten på mottaket. 

Det ventes ingen økning i antall asylsøkere til landet nå. I statsbudsjettet er bevilgningene til 
UDI redusert. Dette kan bety at saksbehandlingstiden vil øke. Da øker oppholdstida i mottak. 
På den andre siden økes bevilgningene til politiet som skal sørge for uttransport av de som 
ikke får opphold. Dermed vil antallet uten lovlig opphold i mottakene reduseres. Behovet for 
mottaksplasser totalt sett vil dermed sannsynligvis ikke øke. 

UDI har sagt opp alle avtaler om kriseplasser slik at det vil ikke bli mer enn 140 beboere på 
mottaket før flyktningsituasjonen vil gjøre det tvingende nødvendig med en evt økning. Der-
med blir det relativt romslig i de nye boligmodulene på Ormseter. 

Nytt fra styret 
 Styret vil også i vinter bevilge nødvendige midler for å holde Åsveien brøytet og åpen for ferd-

sel til fots. 

 Styret minner om røykvarslerdagen 1. desember. Skift batterier og ta ellers alle forholdsregler 
så du slipper å høre røykvarsleren i adventstiden. 

 Vi vil be Hedmarken turistløyper om å kjøre opp skiløypa fra Kirkebyenga til Veståsløypa. 
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