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Det nye styret ser ut slik etter at det har konstituert seg på etterfølgende styremøte: 

Leder     Pål S. Tåsåsen  
Nestleder   Amund Langseth 

Kasserer   Hanne-Grethe Sæhlie  
Sekretær    Tove M Rosenberg   
Webansvarlig   May Torild Brustad Lund 

Styremedlem   Kjell Ivar Knutsen  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik så den ut i 2015… 

 

 

 

 

Slik så denne ut i 2015 

 

Vinter i Vangsåsen 
Det så lenge ut til at skulle bli en snøfattig vinter, også her i Vangsåsen, men når det først 
tok til lave ned, varte det ikke mange dagene før det ble ordentlig vinter! Til stor glede for 
mange! Her vi bor, midt i smørøyet for vinteraktiviteter med Gåsbu og Lierberget bare noen 
steinkast unna, er det lett å bli glad i vinteren, noe som også er tydelig når vi ser hvor 
mange som reiser til disse stedene for å benytte seg av de fantastiske naturområdene vi 
har til rådighet. Jeg vil rette en stor takk til alle frivillige som gjennom engasjement og inn-
sats sørger for at løypenett og skibakker er klargjort, fra morgen til kveld, vinteren igjen-
nom. 
 
Velforeningen har etter årsmøtet i februar fått en stor utskifting i styret, og jeg vil takke bå-
de Ole og øvrige styremedlemmer for deres innsats gjennom 2016. Som de fleste andre 
småbarnsforeldre, er også jeg på fornavn med tidsklemma, men jeg skal etter beste evne 
arbeide for at Vangsåsen skal være et godt sted å bo for oss alle. 

 
Pål 

 
 

Velforeningen inviterer til 

Medlemsmøte / Hyggekveld på Mammuthus 
Fredag 21. april kl. 20.00 

 

Ole Nashoug forteller om grottebesøk og mammuthistorie i Frankrike, og Brigt Bir-
keland informerer om utviklingen i fiberutbygging i Vangsåsen. 

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

 

Vi håper at riktig mange har lyst og anledning til å komme og ønsker 

VELKOMMEN! 

 

Aktivitetsdag på Kirkebyenga 

 
Selv om snøen lot vente på seg i år, er den nå kommet i godt monn her oppe i Vangsåsen, 

vi håper at den blir liggende en stund, og inviterer til aktivitetsdag på Kirkebyenga,  
lørdag 25.mars kl.14:00 

Her vil det bli arrangert blant annet skirenn, hopprenn og aking. Vi håper så mange som 
mulig har anledning til å delta, og ønsker alle hjertelig velkommen. 

Utfyllende informasjon finnes på oppslagstavler, velforeningens nett- og facebookside. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styret 
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Medlemskontigent for 2017 kr. 100 kan betales til kontonr. 1800 60 10772 

Kontaktperson Pål S. Tåsåsen på tlf 41 59 85 95 eller e-post pal.tasasen@outlook.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelplukking 

Mandag 24.april – torsdag 27.april 

 
Selv om det fortsatt er en del snø, går det raskt mot vår. Vi skal også i år pynte opp mot 
mai måned, ved å plukke søppel langs vegene i området vårt.  

Det har tidligere vært mange velvillige søppelplukkere som har deltatt. De aller fleste holder 
det pent på og ved egen eiendom, men vårt velområde omfatter så mye mer enn dette. 
Derfor håper vi at det også i år melder seg så mange at vi kan få gjort en god våroppryd-
ding langs alle vegene i området vårt.  

De som ønsker å være med på å rydde i nærområdet, kontakter rodeansvarlig i det aktuel-
le området. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Rodeområde Rodeansvarlig 

Brennsætervn. – Skjeset – Torvet Hanne-Grethe Sæhlie (906 25 014) 

Veståsvegen – Narmo – Elvsrud – Vestvang + Skolebakken Tove M Rosenberg (911 18 323) 

Torvet – Korslund – Elvsrud + Palerudgutua Amund Langseth (934 59 662) 

Kirkebyenga + Sankt Mikaels veg til Torvet May Torild Brustad Lund (991 09 330) 

Torvet – Sandvollvegen + Vangseterlia Kjell Ivar Knutsen (416 30 274) 

 

Status på fiberprosjektet 
 

Vangsåsen vel støtter en prosjektgruppe som arbeider for fiberbredbånd til området. 
Vangseterlia og deler av Gåsbuvegen har fått utbygd fiber tidligere. 
Det pågående prosjektet er et såkalt dugnadsfiber-prosjekt, som i nåværende fase utreder 
mulighetene fra Kirkebyenga og vestover til Busterud. 
  
Frem til nå har prosjektet hatt fokus på å få registrert interesse hos Eidsiva, 
 www.jegvilhafiber.no 

 
Vi har nå oppnådd tilstrekkelig interesse til at prosjektet går inn i neste fase. 
I denne fasen kostnadsberegnes utbyggingen, og dugnadsarbeid defineres. 
Gjennom dette arbeidet vil det utarbeides konkrete priser, dersom prosjektet realiseres. 
Planen er at vi mottar et slikt tilbud før sommeren. 
Presentering av tilbud og fremdrift av prosjektet vil skje gjennom informasjonsmøter som 
Eidsiva gjennomfører. Det vil bli nærmere info under medlemsmøtet på Mammuthus, 
21.april. 
 
Brigt 
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