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Fotokonkurransen. 

Vår fotokonkurranse fortsetter selv om det ikke har kommet inn noen bilder i det siste. 31. 
august er siste frist for innsending av sommerbilder. Sommeren er en flott tid da mange hyg-
gelig motiver kan foreviges, så knips i veg. Det er motiv og komposisjon som teller, ikke tek-
nikken som ligger bak. Bildet sender du seinest 1. september til vår webmaster på e-post 
pal.tasasen@outlook.com.  

 

 

Tilfeldighetenes spill eller bevisst planlegging? 
Vangsåsen vel fikk bygget en lekeplass på Kirkebyenga i 1996. Den ble offisielt åpnet i au-
gust av ordfører Odd Aspeli og hadde da kostet ca 12.000 kr. Dette var den første lekeplas-
sen i Hamar kommune som ble godkjent etter de den gang nye lekeplassforskriftene. 

I 2010 var den ikke godkjent lengre. Den ble heller ikke brukt, så framfor å sitte med ansva-
ret for en lekeplass som ikke var godkjent besluttet styret å rive og fjerne lekeapparatene.  

En av naboene ble overrasket over å høre at det fantes en lekeplass i villnisset på friarealet. 
«Ikke rart den ikke er i bruk når ingen vet at den finnes», sa han. Sant nok! Og det viste seg 
at interessen for lekeplassen var ganske stor med ca 60 unger bare i boligområdet på Kir-
kebyenga. En plankomite foreslo i ett av sine første møter i august 2010 ikke bare leke-
plass, men en hel friluftspark med ballbane, hinderløype, sykkelbane, gapahuk og grillplass. 

Fem år seinere er faktisk alt på plass og i tillegg var det greit å kombinere utepeisen med en 
bakerovn. Friluftsparken har kostet noen hundre tusener, men velforeningen har faktisk mer 
penger nå enn da vi begynte arbeidet med friluftsparken. Det er mulig å få til et slikt prosjekt 
i ei lita grend når det finnes ildsjeler som er ivrige og sta nok, og når folk stiller opp på dug-
nader og får ting gjort. Takk til alle som har bidratt! 

Tilfeldigheter åpenbarte et behov. Noen laget planer som dekket behovene. Penger var det 
faktisk ganske enkelt å skaffe, og når frivillige stiller opp på dugnad, så blir det friluftspark. 

Hilsen Oddvar 

Offisiell åpning av friluftsparken på Kirkebyenga 

Lørdag 20. juni kl. 13:00  

Vi begynner kl 1300 med demonstrasjon av pizzabaking og pizzasteking 
i den nye bakerovnen ved vår kjendiskokk Charlotte Mohn Gaustad. 

Her skal det bli noe velsmakende å bite i til alle. 

Kl 1400 kommer ordfører Morten Aspeli. Han vil foreta den offisielle 
åpningen av Kirkebyenga friluftspark. 

Programmet inneholder også aktiviteter på fotballbana og i hinderbana, 
før det hele avsluttes med kaffe/saft og kaker/boller. 

Vi oppfordrer beboere fra hele åsen til å møte opp. 

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  

Søppelplukking 
Årets søppelplukking ble gjennomført 27. – 29. april, og vi fikk plukket langs de aller fleste 
vegstrekninger i hele området vårt. Takk til alle som stilte opp og bidro til et enda triveligere 
miljø i Vangsåsen! Ida Sjøli ble trukket ut som den heldigste blant alle velvillige søppelpluk-
kere, og hun får en flaske velsmakende hvitvin i premie.  
Selv om årets offisielle søppelplukking er gjennomført, er det fortsatt tillatt å bidra til å holde 
det pent og ordentlig omkring oss. 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. Om noen har etterlatt seg søppel med navn, så ta vare 
på kvitteringen. De som forsøpler fortjener en smekk nå som det er så enkelt å bli kvitt søpla 
på lovlig og forsvarlig vis. 
Etter søppelplukkingen i fjor sendte vi mail til Vang allmenning og ba om at de ryddet opp i 
noen store søppelelementer innerst langs Brennsætervegen. Jobben er utført. Stor takk til 
Vang allmenning som støtter oss i å ha det trivelig rundt oss. 

Hyggekveld på Markestad. 
Charlotte og John Anders Mohn Gaustad stilte også 24. april i år det nyoppussete fjøset på 
Markestad til disposisjon for oss når vi skulle arrangere hyggekveld for medlemmene.  

24 medlemmer møtte fram der Oddvar ønsket velkommen til arrangementet, og Charlotte 
ønsket velkommen til Markestad. Oddvar orienterte kort om aktuelle saker i velforeningen før 
Charlotte fortalte litt om seg selv, Markestad og planene som paret har for gården. 

Deretter fikk vi servert en nydelig kremet fiskesuppe med heimbakst. Praktisk og greit var det 
å få kjøpt det en ville drikke til. Seinere ble det kaffe.  

Bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter var invitert, og han fortalte om sitt arbeid med bygdebo-
ka og litt fra lokalhistorien i Veståsen med hovedvekt på Markestad. 

Utlodning av noen vinflasker var det også. 

Det var fantastisk hyggelig å være gjester på Markestad. Vi takker for oss og kommer gjerne 
igjen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra styret. 

Siden sist nevner vi: 

- Styret har besluttet å anskaffe 5 nye krakker for å fornye og supplere de krakkene vi har. Noen 
begynner å bære preg av at de har stått ute i mange somre. Dessuten trenger vi noen krakker 
til. Er det noen som føler behov for en krakk i nærområdet? 

- Vi har mottatt 26.000 kr fra Hamar kommune. Av dette er 10.000 kr tildelt til bakerovnen på 
Kirkebyenga, og vi har mottatt en restutbetaling på 16.000 kr til ballbana. Det siste omfatter i 
det vesentligste materialer til forhøyning av sikkerhetsnettet. Arbeidet er utført på dugnad. 

- Vi har fått 5.000 kr i gavemidler fra Hedmarken sparebank til gode og nyskapende formål.  
- Toten sparebank har også tildelt oss 5.000 kr av sine gavemidler. 

Vi inviterer til St. Hanstreff 

tirsdag 23. juni kl. 19:00 på Dufsetbakken 

Vi flytter grillen vår til Dufsetbakken 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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