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Åpning av friluftsparken på Kirkebyenga 20. juni. 
Med smått og stort møtte ca 30 opp på en relativt fin ettermiddag. Ordfører Morten Aspeli beæret oss 
med sitt nærvær, og vår kjendiskokk Charlotte Mohn Gaustad stilte opp og la til rette for at alle fikk 
lage sin egen pizza som de spiste etter at den hadde vært en rask tur innom bakerovnen. Charlotte 
instruerte på en flott måte, og både barn og voksne fikk nok bedre innblikk i pizzabakingens finesser. 
Ordfører Aspeli spiste sin favorittrett, pizza, med oss, avduket en plakett med fakta om åpningen og 
lovet en gave fra kommunen – en søppelkasse til friluftsparken. Den får vi når ferietiden er over.  

 

St. Hanstreffet på Dufsetbakken 23. juni 
Bare tre stykker møtte opp i det øsende regnværet, men grillen ble tent på. Grillmaten smakte godt, og 
de få som var der koste seg nok til å anbefale at arrangementet gjennomføres også neste år. Styret 
sluttet seg til det på et seinere møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva slags utvikling ønsker vi i Vangsåsen? 
For 100 år siden var gårdsbrukene og husmannsbrukene den dominerende bebyggelsen i 
Vangsåsen. Men tidlig i forrige århundre begynte det å komme en del hytter og vi fikk ho-
teller på Vangseter og Ormseter. Så begynte det også å komme noen enkle og spredte 
bolighus. Regulert boligbebyggelse kom ikke før på slutten av 1900-tallet. 

Hvordan ønsker vi at denne utviklingen skal fortsette? Skal Vangsåsen tilrettelegges for 
turistutbygging, hytter, ferieleiligheter og hoteller, eller ønsker vi en større satsing på bolig-
utbygging? Kanskje vi skal fortsette å satse på jord- og skogbruk og unngå nedbygging av 
dyrket og dyrkbar jord? Noen synes også at vi burde ha noen arbeidsplasser i nærheten, 
for de som bor her oppe.  

Men det er ikke bare den arealmessige utviklingen som er interessant. Det er også viktig å 
tenke på en sosial utvikling. Skal alle og enhver sitte i sitt hus og drive med sitt, eller er det 
behov for noen møteplasser? Vi har lokaler der vi kan samles – og gapahuker, men vi 
mangler butikk i nærområdet. Ønsker vi mer som binder oss sammen? Hva gjør vi med 
asylsøkerne på Ormseter; vil vi gjøre noe for å inkludere dem? 

Alt dette og mere til vil gjerne styret høre noen tanker om. Gi uttrykk for hva du mener på 
facebooksiden vår, i samtaler med styremedlemmene eller ved å møte opp på Mammuthus 
18. september. 

Hilsen Oddvar 

Vi inviterer til medlemsmøte 

fredag 18. september kl. 19:00 på Mammuthus 

Vi informerer kort om virksomheten, serverer kaffe og kringle, orienterer om status for en 
evt utbygging av fiberbredbånd og prøver å få i gang en diskusjon om hva slags utvikling vi 
ønsker i Vangsåsen. Vi må begynne å forberede vårt innspill til kommuneplanen som ven-
tes å komme på høring i høst. 

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

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 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  

Bussruter i Vangsåsen 

Noen bærer seg for at det er dårlig bussforbindelse i Vangsåsen. Når det ikke er skolefridager, er det 
ingen grunn til det. Det går rikelig med busser på mandag til fredag. Det går også noen busser (med 
fete typer) selv om skolene har fri. Fra Ormseter til Hamar:  
Ormseter   07:13 09:35 11:35 13:05 14:52 16:37 18:47 21:40 
Torvet    07:16 09:38 11:38 13:08 14:55 16:40 18:50 21:43 
Korslund   07:20 09:42 11:42 13:12 14:59 16:44 18:54 21:47 
Hamar skysstasjon  07:45 10:00 12:00 13:30 15:17 17:02 19:12 22:05 

Fra Hamar til Ormseter: 
Hamar skysstasjon  06:45 09:08 11:08 12:35 15:10 16:10 18:20 21:10 
Korslund    . . .    09:27 11:27 12:55 15:44 16:29 18:39 21:29 
Torvet    07:09 09:31 11:31 12:59 15:53 16:33 18:43 21:33 
Ormseter   07:12 09:34 11:34 13:02 15:56 16:36 18:46 21:36 
Ruten kl 21:10 til kl 22:05 kjøres bare tirsdager og torsdager. 

På lørdager går følgende ruter: 
Fra Ormseter til Hamar:     Fra Hamar til Ormseter: 
Ormseter   09:32 12:32 15:32  Hamar skysstasjon  09:00 12:00 15:00 
Torvet    09:35 12:35 15:35  Korslund   09:19 12:19 15:19 
Korslund   09:39 12:39 15:39  Torvet    09:23 12:23 15:23 
Hamar skysstasjon  09:57 12:57 15:57  Ormseter   09:26 12:26 15:26 

I tillegg går det flexruter som må bestilles i områdene som ligger utenom Gåsbuvegen: 
Skjeset   07:35 09:15 12:15  Hamar skysstasjon 12:00 16.05 
Hamar skysstasjon     07:50 09:30 12:30  Skjeset  12:15 16:20 
Ruten fra Skjeset til Hamar kl 07:35 går når skolene er fri. Den kan også benyttes av beboere langs 
Gåsbuvegen. 

 

Utbygging av fiberbredbånd i Vang 

Etter en lengre periode i dialog med Eidsiva og Hamar kommune (ved Hedmark IKT), ble det for ca ett 
år siden dannet en interessegruppe for fiber bredbånd i Vang. I starten besto denne av Brigt Birkeland 
og Andre Dufseth Vangen (Skålerudgrenda). Disse to har sammen med Hedmark IKT diskutert mulig-
hetene for utbygging. I vinter ble interessegruppen utvidet med Einar Busterud, Kjetil Busterud og 
Knut Arne Eriksen. 

Dialog med Eidsiva ble til møter, og Eidsiva fattet stadig mer interesse for interessegruppen. I juli ble 
gruppen invitert til Eidsiva og fikk presentert et helt nytt konsept – Dugnadsfiber. Dugnadsfiber er en 
metodikk som kan benyttes når ordinære kommersielle vilkår ikke danner grunnlag for fiberutbygging. 

Dugnadsfiber betyr at prosjekter som ikke er kommersielt lønnsomme etter vanlige kriterier kan igang-
settes. Men det forutsettes en viss egeninnsats fra de som bor i området som tilknyttes. Egeninnsats 
vil normalt være graving av grøfter for fiber, samt innsalg/rekruttering av abonnenter. Forutsetningen 
for at man kan danne prosjekt for Dugnadsfiber er at man har en definert ildsjel i lokalmiljøet (gjerne 
på vegne av velforening) og at kommunen viser engasjement og har en utpekt kontaktperson.  

Brigt Birkeland er registrert som ildsjel, i Vangsåsen vel sitt geografiske område. For vårt område er 
interessegruppen utvidet med Olve Sæhlie. Kontaktperson i Hamar kommune er Marianne Bjønnes 
(Hedmark IKT). 

Status nå er at vi venter på en befaring i terrenget sammen med prosjektleder for utbygging i Eidsiva. 
Vi antar at Eidsiva vil prioritere befaringen i Slemsrudområdet først. 

Eidsiva uttaler at registrering i «Jeg vil ha fiber» aksjonen er avgjørende for hvor de retter sin opp-
merksomhet. Vangsåsen vel retter en stor takk til alle som allerede har gjort det – de er medvirkende 
årsak til at vi har kommet så langt vi allerede har gjort. Videre registrering av nye interessenter er vel-
dig viktig for å holde trøkket oppe, og vise Eidsiva at engasjementet har den bredde som er nødvendig 
for å realisere prosjektet. 

Styret i Vangsåsen vel slutter seg til planene, takker Brigt for arbeidet han har gjort så langt og gir han 
fullmakt til å fortsette dialogen med Eidsiva på vegne av Vangsåsen vel.  
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