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Slik så den ut i 2015… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvikling i Vangsåsen 
Som de fleste har fått med seg, har det lenge blitt arbeidet for å få til en utbygging av fiber i 
Vangsåsen. En gjeng ildsjeler har stått på både sent og tidlig, med møtevirksomhet med 
Eidsiva, samtaler med Hamar kommune, utdeling av informasjonsbrev og ikke minst dør til 
dør-aksjoner for å få nok registrerte interessenter, og til slutt bestillinger. I skrivende stund 
er dert ikke kommet et endelig svar fra Eidsiva, men det forespeilede antallet abonnenter 
er sikret, og vi tror svært sterkt på at det nå vil bli en utbygging over de neste 10-12 mnd. 
 
Det er dessverre slik at ikke alle våre medlemmer fikk tilbud om fiber i denne omgangen, 
men som nevnt i flere infomøter, vil hver utbygging føre til lavere terskel for videre utbyg-
ginger i nærliggende områder.  
 
Enten man er ung, gammel, eller et sted midt i sin beste alder, er det liten tvil om at fiber-
nett er blitt en stadig viktigere del av infrastrukturen vår. Utdanning, arbeid, omsorgstjenes-
ter og underholdning kan leveres med en langt høyere stabilitet, og i en vesentlig større 
utstrekning enn tidligere. Utbyggingen som nå (sannsynlig vis) skjer, vil bidra til at Vangs-
åsen blir et enda mer attraktivt område, for både nye og etablerte beboere. 

 
Pål 

Hyggekveld / Rakfisklag 
 

Det vil i år bli arrangert en hyggekveld for velets medlemmer på Mammuthus,  
fredag 20.10.2017 kl.19:00 

 
Tor Karseth underholder og det serveres rakfisk fra Knutstad & Holen. 

Ole Nashoug holder baren åpen for servering, og det blir kaffe og kringle med 
loddsalg (Husk kontanter). 

 
Velkommen til en hyggelig kveld med god underholdning og hyggelig samvær. 

 
Pris per person: kr. 200,- 

 
Påmelding til Tove M. Rosenberg (tmrg@online.no / 911 18 323) 

 
eller 

 
Hanne-Grethe Sæhlie (hanne-grethe.sahlie@bbnett.no / 906 25 014) 

 
innen utgangen av mandag 16/10 2017 
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Vbunntekst 
 

Trekning av premie etter søppelplukking i vår 
Det har dessverre tatt litt tid å få gjennomført trekning av en heldig søppelplukker i 
år. Som mange husker var det både snø og slaps som vanskeliggjorde plukkingen, 
og vi fikk beklagelig vis ikke innmeldt så mange aktive plukkere (selv om vi velger å 
tro at det var flere som plukket enn de som meldte fra). Blant de som ble meldt inn, 

ble det under siste styremøte gjort en trekning av deltakerpremie. Noah Fosserud får 
dermed et gavekort på Hamar Kino, med en oppfordring om å delta på søppelpluk-

king også neste år. 
 

Takk for innsatsen til alle som deltok! 
 

Fjelltak i Vang Almenning og fjelltak på Gjørsli 
  
Fjelltak Vang Almenning:  
Vangsåsen Vel har sendt brev til Hamar kommune i forbindelse med høring vedr fjelltak i 
Vang Almenning. Velet har påpekt behovet for gang-/sykkelveg, og at gjeldende regelverk 
må følges bla med tanke på støyskjerming. Høringsfristen var 3. juni.  
 
Fjelltak Gjørslie:  
Dette er en tilbakevendende sak. Saken er på nytt fremmet som innspill til kommuneplanens 
arealdel. 
Vangsåsen Vel har kommentert saken i sitt brev vedr fjelltaket i Vang Almenning. Styret har 
påpekt at det ikke er ønskelig at forslaget tas inn igjen i kommuneplanen. Vi ønsker ikke to 
slike uttak med noen kilometers avstand. Naboer har også sendt brev til Hamar kommune, 
hvor det går klart fram at nabolaget ikke ønsker denne saken inn i planen på nytt. Det har 
også vært kontakt med politikerne. Håpet er at politikerne avviser forslaget, da saken nå har 
vært oppe mange ganger uten at den har gått i gjennom. 
I følge milepælsplanen i Hamar kommune, skal innspill som har kommet, behandles politisk i 
oktober 2017. Det blir høringsrunde i oktober/november, og politisk vedtak skal fattes i     
januar 2018.  
Fra januar 2018 skal ny kommuneplan være på plass. 
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