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Merkede turstier i Vangsåsen. 
I 2013 merket Vangsåsen vel en rekke stier som gjorde det mulig å gå på merket sti fra bommen ved 
Brennsætra via Ålsbergmyra og Raumyra til Ormsetermyra. «Tilførselsstier» går fra Åsvegen ved 
Berg, Hjellumshagan og Dufsetbakken. 

Tidlig i 2014 søkte vi og fikk tilsagn fra Hedmark fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen om midler til 
merking av flere stier. Stiene skulle ikke bare merkes, de skulle merkes etter spesielle regler, og Hå-
kon Dufseth gikk kurs for å lære reglene. Han har vært vår fagperson på stimerking og har også gjort 
det meste av jobben. Det er de siste to årene merket stier fra Brennsætervegen via Berg til Åsvegen, 
fra Åsvegen til Markestadstien opp Kirkebyhagaene, fra Kallerudødegården til St Mikaels veg, fra Kal-
lerudhagaen til Kirkebyenga og fra Gåsbuvegen til St Mikaels veg via Kirkebyenga. I tilknytning til 
merkinga er det inngått avtale med alle berørte grunneiere. Stiene er lagt inn på Kartverkets kart. 

Kanskje vi søker om mer midler til stinettet i 2016. Takk til alle som har bidratt så langt! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotokonkurransen avsluttes. 
Velforeningen har de siste to årene arrangert en fotokonkurranse for å kåre de beste vinnerbildene fra 
hver årstid. I begynnelsen var det brukbar interesse for fotokonkurransen, og vi fikk inn opp til 20 flotte 
bilder enkelte ganger. Men siste året har interessen vært heller laber, og enkelte ganger har det ikke 
kommet inn et eneste bilde til bedømmelse. Styret har derfor besluttet å avvikle fotokonkurransen.  

Vinneren av årets sommerbilde ble Berit Søberg, og det beste og eneste høstbildet hadde Amund 
Flisen. Disse får hver sin vinflaske i premie. 

Førjulstradisjoner 
De fleste feirer vanligvis julen på samme måte i flere år etter hverandre. På den måten får 
alle sine spesielle juletradisjoner. Og for de fleste er det slik at enkelte ting må høre med 
til julefeiringen. Hvis ikke blir det ingen ordentlig jul. 

Før jul er det for mange stress og mas uten like for å bli ferdig til jul. Andre tar det roligere 
– og noen har til og med tid til å gjøre noe for andre selv om jula er like rundt hjørnet.  

Både på Vårtun og på Kirkebyenga var det julegrantenning i begynnelsen på adventstida. 
På Kirkebyenga stilte Vang skolekorps opp og spilte julemelodier. Og det var bevertning 
med varme boller fra egen bakerovn og kaffe og saft til de frammøtte. På Vårtun var det 
gang rundt juletreet ute, kaffe/brus og kaker, en kjempebasar med utrolig mange gevins-
ter, og så kom julenissen. Kjempebra at noen stiller opp i grenda vår og sprer (jule)glede 
og lager førjulsstemning for oss! Takk for at dere gjør det! 

Det er hyggelig med slike tiltak, og det bidrar til god førjulsstemning og godt samhold i 
grendelagene. Vi håper at dette kan bli en god tradisjon i åra framover. 

Riktig god jul til dere alle!                                                                             Hilsen Oddvar 

Vi minner om årsmøtet 2016 

fredag 12. februar kl. 19:00 på Mammuthus 

Egen innkalling blir sendt ut i slutten på januar, men merk av tidspunktet i kalenderen alle-
rede nå. Det blir vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte eller pubkveld, 
avhengig av hva som skjer. 

Om du har forslag til kandidater til styret, revisor eller valgkomite, så nøl ikke med å gi valg-
komiteen et hint. I valgkomiteen sitter Tom Rosenberg, Torild Dalsrud og Pål Diesen. Andre 
forslag til årsmøtesaker kan også fremmes jo før desto bedre. 

Styret 
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Medlemskontigent for 2016 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  

Siste nytt fra asylmottaket på Ormseter 

Ved asylmottaket på Ormseter har det skjedd store forandringer siden sist vi omtalte virksomheten 
der. Antall beboere har økt fra 140 til 173 pr 8.12. Helt fullt er det når 180 beboere er på plass. Bebo-
erne kommer fra ca 20 forskjellige nasjonaliteter, så her må en rett som det er ty til fingerspråket for å 
gjøre seg forstått.  

Den største endringen er at det fra i november har kommet 30 enslige mindreårige asylsøkere, ca 20 
gutter og 10 jenter. De fleste ungdommene kommer fra Afghanistan og Eritrea og er bosatt i internatet 
som er pusset opp for anledningen. Enslige mindreårige krever langt større bemanning enn når bebo-
erne er familier eller enslige voksne. Det er derfor tilsatt 18 nye medarbeidere, og det er døgnbeman-
ning på Ormseter nå. Minst to av de ansatte er våkne hele natta og patruljerer jevnlig hele området. 
Trygghet for beboerne er veldig høyt prioritert.  

Totalt er det nå 25 ansatte (19 årsverk) på asylmottaket. Av disse er 18 nye. Ormseter er den største 
arbeidsplassen i Vangsåsen. 

Det er stor utskifting blant de som bor på Ormseter. Bare i november kom det 60 nye. Ikke alle trives 
like godt i begynnelsen, men etter noen dager ser det ut til at alle finner seg vel til rette. Mange frivilli-
ge organisasjoner stiller opp for å aktivisere flyktningene mens de venter på å få saken sin behandlet. 
Nytt etter at de enslige mindreårige kom, er at Ham Kam stiller opp for å få med ungdommene på 
fotball. Vinteren skal visst ikke være noen hindring for det. 

 

Siste nytt om asylmottak på Vangseter 
Styret ble i oktober kjent med at eierne av eiendommen Vangseter og driftsselskapet Vangseter AS 
ønsket å drive asylmottak knyttet til nødinnkvartering på eiendommen. Utlendingsdirektoratet (UDI) 
ønsker ikke lenger den type mottak på Vangseter. Vangsåsen Eiendom (eierselskapet) vil nå leie ut 
eiendommen til operatør som skal drive transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Operatøren 
er Gatla AS, et selskap 100 % eid av Bely Medic. Medic har 17 års erfaring fra mottaksdrift. 

Hamar kommune har bekreftet at det ikke vil kreves søknad om bruksendring, ved en innkvartering av 
maksimalt 52 personer. Dette er også UDI informert om. Gatla AS har derfor sendt et tilbud til UDI 
som omfatter mottaksdrift for inntil 52 enslige mindreårige i transitt. Tilbudet har en varighet på 6mnd, 
med opsjon på ytterligere 3 + 3mnd. Gatla AS vil informere styret så snart det foreligger en avgjørelse 
fra UDI. Både UDI, Hamar kommune og Bely Medic er velkjent med at velforeningen fraråder at Vang-
seter benyttes som asylmottak. 

 

Utbygging av fiberbredbånd i Vang 

Brigt Birkeland er Vangsåsen vels kontaktperson når det gjelder utbygging av fibernett i vår del av 
bygda. Fibertilknytning er et framtidsrettet prosjekt som alle etter hvert blir helt avhengig av. Det er 
viktig å få med flest mulig på prosjektet, så meld derfor interesse på www.jegvilhafiber.no. Les mer om 
prosjektet dugnadsfiber i Øvre Vang på www.vangsasenvel.no.   

 

Nytt fra styret 
- Roger Amundsen er etter eget ønske gitt permisjon fra styret så lenge han ønsker å stå fritt og 

uavhengig i forhold til styret i Vangsåsen vel når det gjelder spørsmålet om behandling av nytt 
asylmottak på Vangseter. Pål Tåsåsen trer inn som nestleder så lenge Roger har permisjon. 

- Hamar kommune har på sin hjemmeside kunngjort at bl.a. isbanen på Kirkebyenga er på lista 
over isbaner som skal sprøytes av kommunen i sesongen 2015 - 2016. Vi setter stor pris på å 
få denne bistanden fra Hamar kommune. 

- Bakerovnen på Kirkebyenga vil ikke bli fyrt opp til almen bruk før etter påske. Men de som har 
lyst til å bruke ovnen i vinter kan selvsagt fyre opp og bruke den til eget behov. 

- Hoppbakken på Kirkebyenga ble utbedret seint i høst. Nederste del av unnarennet og sletta er 
dosert slik at det ikke er så lett å kjøre inn i skogen. Bakken er nå mye tryggere. 

- Fra Hamar kommune får vi opplyst at Veståsløypa i år blir kjørt opp med scooter av Knut Rei-
stad og Ole Morten Svenkerud. De vil også kjøre opp løypa ned til Kirkebyenga. 
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