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Hva betyr den nye kommuneplanen for oss i Vangsåsen? 
30. mai vedtok kommunestyret i Hamar arealdelen for den nye kommuneplanen for tidsrom-
met 2018 – 2030. Planen vil bety en del for oss som bor i Vangsåsen.  

Det blir ingen vesentlige endringer i framtidig arealdisponering. Det eneste som vil skje her, 
er at det på Vangsetereiendommen vil bli tillatt utbygging av leiligheter. I et kompromiss med 
fylkesmannen ble det avgjort at den dyrkede jorda mellom Kirkebyenga og Gåsbuvegen ikke 
tillattes utbygd. Og det er helt sikkert at der ikke blir noe fjelltak på Gjørsli i Veståsen. 

Det som antakelig vil bety mest for oss, er det som kommer til å skje inne i allmenningen 
med økt hyttebygging og enda bedre tilrettelegging for friluftsliv. Det skaper atskillig mer tra-
fikk på Gåsbuvegen. 

Vangsåsen vel må ivareta de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene og gjøre det som 
gjøres kan for at vi kan ferdes tryggere langs denne hovedferdselsåren. Kommunen har be-
kreftet at intensjonen om gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen mellom Torvet og Gåsbu 
ligger fast. Men her hjelper det ikke bare med en intensjon. Velforeningen vil presse på for at 
dette gang- og sykkelvegprosjektet blir realisert. Og vi må også begynne å arbeide for å få 
etablert gang- og sykkelveg helt fra nåværende veg på Ingeberg og til Gåsbu. 

 

Krysset på Narmo 
Etter anmodning fra ett av våre medlemmer har styret tatt opp faren for ulykker i krysset. Nå 
har vi fått svar fra Statens vegvesen som gir oss rett i vår bekymring. 

Det er i tilknytning til krysset registrert 2 ulykker med lettere personskade i de siste 20 år. 
Statens vegvesen ønsker å redusere risikoen i alle kryss som er konstruert med 4 armer.  

Dette for å gi et mer oversiktlig trafikkbilde, som reduserer sannsynligheten for kollisjoner, 
redusert ulykkesrisiko, og med det øket trafikksikkerhet.  

Vegvesenet vil jobbe for at det på handlingsprogrammet for fylkesveger, blitt satt av midler til 
å forskyve passeringen av fv102, i forhold til fv 60 slik at krysset får en grunnkonstruksjon 
som 2 T-kryss. Dette er en mer langsiktig løsning.  

Risikoen kan på kort sikt reduseres på forskjellige måter og med ulike virkemidler. Vegvese-
net vil se på muligheten for å gjøre noen enkle tiltak i krysset i første omgang og vil orientere 
om dette når det er klart. 

 

Hva ønsker du at velforeningen skal bidra med? 
Vangsåsen vels formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for fore-
ningens medlemmer. Hvert år gjøres formålet mer konkret i en årsplan som vedtas på 
årsmøtet og som styret arbeider etter. Årsplanen inneholder både enkeltsaker og mer lø-
pende saker og er av overordnet karakter. 

Vi i styret tror at årsplanen fanger opp en del av de aktivitetene medlemmene er interessert 
i at det blir gjort noe med. Men vi savner mer engasjement fra medlemmene. Hvorfor kan vi 
ikke få flere tips på telefon, pr mail eller på vår facebookside? Det kommer sikkert opp 
mange ideer i ulike sammenhenger. Fint om det blir kanalisert videre til styret. 

På frokosttreffet på Markestad 1. september vil alle få utdelt lapper der gode ideer til gjø-
remål for styret kan skrives ned. Lappene legges i en boks ved utgangen, og styret håper 
at vi får riktig god respons på dette. Men man trenger ikke vente på en slik anledning. Gi 
styret et varsel så fort dere får en god idé om noe vi kan gjøre for å gjøre forholdene bedre. 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontigent for 2018 kr. 100 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. 

Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

Turstiene i Vangsåsen. 
Vangsåsen Vel merket opp og skiltet flere stier i området for noen år siden. Vi har nå fått på 

plass en egen "stigruppe" som har delt de ulike stiene mellom seg. Gruppa kommer til å gå 

over alle stiene for enkelt vedlikehold, rydding og oppmerking der det er behov. Er det noen 

som har ryddesag/ryddesaks og kan tenke seg å bli med og rydde langs noen av stiene er 

det bare å ta kontakt med stikomiteen. Vi har også ønske om å lage til et oversiktskart som 

viser hvor de merkede stiene går. Vi oppfordrer alle til å bruke det fine stinettet oppe i Vang-

såsen. Dette hjelper oss til å holde stiene i hevd og gir deg god mosjon og frisk luft! En vinn-

vinn-situasjon der altså! 

Kontaktperson for stikomiteen er Vegard Urset (Gåsbuvegen 999) (Mob 91526490) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgradering av lekeapparater på Kirkebyenga 
SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK har tildelt Vangsåsen vel kr. 10 000 av Stiftelsens 
gavemidler til Oppgradering av lekeplass. Gaven øremerkes oppgradering av lekeapparater. 
Er ikke prosjektet igangsatt senest ett år etter denne tildeling, trekkes gaven tilbake om ikke 
annet er avtalt. Velforeningen har planer om å gjøre arbeidet i løpet av sommeren. Ved av-
slutning av prosjektet vil Stiftelsen ha en sluttrapport.  

Stiftelsen setter stor pris på om vi som gavemottakere deler historier og gjør gaven kjent for 
på den måten å inspirere andre til å sette i gang gode prosjekter. De som bruker lekeplassen 
kan gjerne legge ut eller sende oss bilder eller video for å fortelle om hvordan gaven har bi-
dratt til glede og engasjement.  

Søppelplukking 
I vår var det gledelig stor interesse for å plukke søppel langs vegene i området vårt. Hver 
eneste vegstrekning ble plukket, og kommunen hentet søppelet til avtalt tid og sted. 
Tusen takk til alle som bidro! 
John Anders Mohn Gaustad var den heldige vinneren av den oppsatte premien. 

 

Nytt fra styret. 

• Styret vil ta kontakt med Hedmark trafikk og andre berørte med tanke på å få et bedre 
busstilbud i Vangsåsen.  

• Styret ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Frokosttreff for hele familien 

Lørdag 1. sept kl. 09:00 – ca 11:00 på Markestad (Veståsv 330) 

Kom og møt naboer og bli kjent med andre åsninger i fjøset hos Charlotte og John Anders 
Mohn Gaustad. Frokosten (buffet) serveres kl 0900. Det er jo høstetid, og vi i styret ønsker 
at frokostgjestene skal være med på innhøsting av ideer til aktiviteter i velforeningen.  

BINDENDE PÅMELDING med SMS til 95 91 46 13 (Solveig) eller 41 43 19 90 (Henriette). 
Dette kan bli populært. Først til mølla gjelder, så meld deg på i tide. 

SUBSIDIERT PRIS: kr 100,- pr person. Barn som ikke har begynt på skolen går gratis. 
Beløpet kan ved påmelding vipses til nr 516789 eller innbetales til kto 1800.60.10772. 

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

VELKOMMEN!  

Styret 
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