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Søppelplukking 
27. – 29. 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 26. 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 29. april. Hamar kommune henter søpla 30. april. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

Velforeningens formål. 
Velforeningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for vellets 
medlemmer. Vi må dermed bevare og forme området vårt slik at flest mulig opplever en for-
bedring av hverdagen.  

Så kan en jo lure på hva som er området vårt. Det spenner vidt. Vi tenker først og fremst på 
vårt geografiske område begrenset av Bjørgedalsvegen, Flagstadelva, Åsvegen og Gåsbu-
vegen samt Kirkebyenga med veier, landskap og bebyggelse slik vi ser det på kart. Men det 
er mye mer. Det er fine hager og forurensende søppelfyllinger. Det er oss som bor her med 
vår medmenneskelighet eller likegyldighet. Det er fest og moro og sosialt liv, og det er en-
somhet. Alt dette og mere til må vi forsøke å forbedre. 

Vi må imidlertid ikke «bare» vente til det kommer saker, men også ta initiativ og komme med 
nye tanker på hva som er forbedring. Livskvalitet oppleves jo så forskjellig, og vi vil gjerne 
foreta en undersøkelse for å forhøre oss om hva folk flest velger. Ut fra det vil det være let-
tere for styret å prioritere hva vi skal arbeide med. Vi ber derfor om at medlemmene benytter 
vår facebookside og forteller oss hvilke tiltak vi bør gjennomføre for å gjøre hverdagen 
bedre for oss alle. 

Hilsen Oddvar 

God gammeldags hyggekveld 

Fredag 24. april kl. 19:00 i fjøset på Markestad (Veståsv 
330) hos Charlotte og John Anders Mohn Gaustad 

Vi byr på følgende program: 

 Kort orientering om aktuelle saker i velforeningen 

 Charlotte forteller litt om Markestad. 

 Servering av kremet fiskesuppe med heimbakst og kaffe med noe søtt til 
kr 150,- pr medlem (Velforeningen sponser hvert medlem med 50 kr). Med-
lemskort fås kjøpt. Si fra på tlf 97 18 11 42 eller e-post guri.veiseth@orkla.no 
seinest 21. april om du vil ha servering. Drikke kjøpes i baren. 

 Bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter viser bilder og forteller litt fra lokalhisto-
rien i Veståsen. 

 Utlodning 

NB! I mangel av bankterminal, så ta med gammeldagse kontanter!                                                            
Velkommen!                                                                                Styret 
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Medlemskontigent for 2015 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  

Å plukke søppel kan være både lønnsomt og risikabelt. 
En av våre trofaste søppelplukkere hadde en utrolig opplevelse under søppelsankinga langs 
Gåsbuvegen i fjor vår. Han kom over en bærepose med tomme vinflasker, og ved siden av lå 
en flaske uåpnet portugisisk rødvin. Tomflaskene var lagt i søppelsekken og rødvinsflaska 
med innhold var godt forvart en annen plass. Da stoppet det en bil på vegen, og føreren rul-
let ned ruta. 

Han lurte på om søppelplukkeren hadde funnet noen vinflasker. «Ja, de har jeg i sekken 
her», sier vår mann. Så får han spørsmålet: «Du har vel ikke tilfeldigvis også sett en uåpnet 
flaske?» Søppelplukkeren måtte innrømme at han hadde plukket opp den også. «Den vil jeg 
ha igjen», sier bilføreren. Nei, søppelplukkeren var ikke særlig villig til det, så bilisten begynte 
å gå ut av bilen og kom med trusler om at søppelplukkeren risikerte å bli banket opp. 

For å rettferdiggjøre sine handlinger forklarte han at det var hans fem år gamle datter som 
hadde fått beskjed om å kaste ut søppelposen og at hun da dessverre ved en feiltakelse 
hadde tatt med den fulle flaska også (Kanskje dattera visste hva hun gjorde?). Da søppel-
plukkeren antydet at det ikke burde gå ustraffet hen at bilisten kastet søppelet sitt i naturen 
og at han syntes det var enda verre at han lærte opp dattera si til også å bli et miljøsvin, fant 
bilføreren det greiest å kjøre videre. 

Nå er det bare tomflaska igjen av den portugisiske rødvinen, men innholdet smakte etter hva 
vi har fått høre, aldeles fortreffelig. Og det var vel fortjent! Søppelplukkeren ble nok ikke mer 
skremt enn at han plukker søppel i vår også. Men sannsynligheten for å finne en ny vinflaske 
er neppe veldig stor. 

Våropprydding. 
Velforeningen vil ved hjelp av den foran omtalte søppelaksjonen sørge for at det blir ryddig 
og pent langs vegene i området vårt. Men det er ikke bare langs vegene søpla flyter. Dess-
verre finnes det en del skogholt, havnehager eller gårdsplasser der det har samlet seg mye 
søppel og ofte store partier. En del grunneiere er kanskje ikke så nøye, men i enda flere til-
feller er det nok andre som dessverre ikke har fått med seg at det finnes søppelplasser der 
en gratis kan bli kvitt avfallet sitt. Skal vi sammen bidra til at Vangsåsen framstår ryddig og 
innbydende for besøkende og oss selv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokonkurransen. 

Vår fotokonkurranse fortsetter. 31. mai er siste frist for innsending av vårbilder. Våren er jo 
en spennende tid da det livner til over alt, så knips i veg. Det er motiv og komposisjon som 
teller, ikke teknikken som ligger bak. Bildet sender du seinest 1. juni til vår webmaster på e-
post pt@mjosplast.no.  

Måneskinnsturen på langfredag. 
Hele 12 personer gikk fra Ormseterområdet til Dufsetbakken i solnedgangen og returnerte 
hjem i flott måneskinn. Se bilder på hjemmesiden vår www.vangsaasenvel.no. Oppmøtet var 
ikke veldig stort, men det var en fordobling fra i fjor, og det var vel nok til at vi prøver igjen til 
neste år.  

Offisiell åpning av friluftsparken på Kirkebyenga 

Lørdag 20. juni kl. 14:00  
Ordfører Morten Aspeli kommer for å kaste glans over arrangementet. Vår kjen-
diskokk Charlotte Mohn Gaustad kommer og skal bidra til at det blir noe å bite i.  

HOLD AV DAGEN!                                   NÆRMERE INFORMASJON KOMMER!                                                                                                        

Styret 
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