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Turstiene i Vangsåsen. 
Stikomiteen har brukt sesongen på å rydde merka stier som har grodd igjen. Vi har merket 

bedre der det var behov. Noen steder må stier legges om av ulike årsaker, og vi jobber med 

grunneiere om avtaler for å legge om stiene. Vi er heldige her i Vang som har grunneiere 

som bare synes det er positivt at stiene i utmarka blir brukt!  

Selv om vi foreløpig bare har brukt energi på å holde ved like det eksisterende, så har vi 

ønsker og planer om ting som kan gjøres videre. Vi har også fått innspill fra folk som bruker 

stiene. Mange kjenner ikke til hvor stiene går og hvor man kan gå runder. Vi ønsker derfor å 

kartfeste de merkede stiene slik at det kan lages papirkart og digitale kart (som www.ut.no) 

som viser stiene. Vi har også fått tilbakemelding om at det er vanskelig for de som er innflyt-

tere å vite hvilke av stikkveiene opp fra Gåsbuvegen som kommer til Åsvegen (skogsbilve-

gen) og hvilke som bare ender opp på en eiendom. Det er derfor et ønske om å få skiltet 

noen av disse stikkvegene, så en slipper å gå helt om bommen ved Ormseter. 

Et strømgjerde holder beitedyra inne i allmenningen i beitesesongen (juni – september). Det-

te gjerdet krysser noen av de merkede stiene. På de fleste krysningspunktene (men dessver-

re ikke alle) er det mulig å hekte av strømtråden i beitesesongen slik at man kommer seg 

videre. Vi har fått tilbakemelding om at noen sliter med å få hektet på igjen tråden fordi den 

er for stram. Vi har tatt kontakt med beitelaget for å få til et samarbeid om gjerdeklyv i tillegg 

på disse passeringspunktene. Hvis noen kunne tenke seg å bidra med å snekre gjerdeklyv 

hadde vi satt veldig pris på det! Ta i så fall kontakt!  

Kommunestyret vedtok i mai 2017 følgende:  

«Hamar kommune satser nå mye på prosjekter for å fremme handel og trivsel i Hamar sen-

trum. En tilsvarende satsing er også viktig utenfor kommunens sentrumsområder. Det settes 

derfor av 2 millioner kroner fra overskuddet i 2016 til bruk i tettstedene utenfor Hamar sen-

trum. Midlene skal blant annet brukes til utvidelse, skilting, sammenkobling og utarbeiding av 

kart over turstinettet (Hjellum/Ilsengstiene, Ingeberg/Øvre Vang).» 

Dette kommunestyrevedtaket passer godt med flere av ønskene som er for stijobbingen vår, 

og vi ønsker å få vår del av disse midlene når arbeidet startes opp! 

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

Medlemskap og engasjement. 
Vangsåsen vel har pr i dag i underkant av 100 husstandsmedlemmer. Innen vårt område 
er det ca 400 eiendommer når vi regner med ubebygde og fritidseiendommer, og flere blir 
det. Det er derfor et viktig mål å øke medlemstallet. Hjelp oss å oppnå målet vårt! Høyere 
medlemstall gir oss en sterkere stemme når vi argumenterer for den utviklingen vi helst vil 
ha her i Vangsåsen.  

Vi i styret er ikke bare interessert i medlemstallet. Vi er også opptatt av å ha medlemmer 
som engasjerer seg. Det kan være ved å ta initiativ til aktiviteter overfor styret eller ved å 
delta på det styret setter i gang. Det gjelder enten det er anlegg i nærmiljøet eller arrange-
menter. På frokosttreffet på Markestad fikk vi mange gode ideer fra medlemmene. Vi tak-
ker for det vi har fått og tar gjerne imot flere, og vi ønsker god kontakt med medlemmene 
våre, f. eks. på facebook eller ved frammøte på arrangementene. En god del av ideene vil 
bli realisert, og de blir tatt inn i årsplanen for 2019. 

Hilsen Oddvar 

http://www.ut.no/
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Medlemskontigent for 2018 kr. 100, for 2019 kr. 150,- som betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789 (merkes «Medlemskontingent 2018/9»). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frokosttreffet på Markestad 1. september 
Frokosttreffet på Markestad den 1. september ble svært vellykket. 60 små og store møttes til 
frokost og det var hyggelig å se og høre hvordan praten gikk rundt bordene. Maten smakte 
godt og Charlotte hadde laget til buffet på kjøkkenet i fjøset, slik at hver og en kunne velge 
mat og drikke etter behov og ønske. Været var i tillegg strålende, og innbød til lek ute etter 
frokosten. Flere benyttet også anledningen til å ta med kaffekoppen ut og fortsette praten 
der. Responsen på dette tiltaket var at dette må vi gjøre mer av! 

Det har de siste årene kommet mange nye innflyttere i Vangsåsen/Veståsen. For å få innsikt 
i hva menneskene som bor her ønsker for å bli bedre kjent i bygda, ble det lagt ut lapper på 
bordene for at både små og store kunne skrive tips, idéer og ønsker om aktiviteter som kan 
bidra til at vi som bor her kan gjøre ting sammen. Det kom inn mange gode, spreke, og artige 
forslag, og styret i vellet vil ta utgangspunkt i forslagene når årsplanen for 2019 settes opp. 

 

Bredbåndsutbyggingen i Vangsåsen. 
Kirkebyenga er nå oppe og kjører på fiber!! HURRA! 

Dugnadsgravearbeidet vest for Gåsbuvegen er godt i gang. Vi er over halvveis, og i løpet av 
oktober regner vi med at alt gravearbeid er unnagjort. 

Det gjenstår mye arbeid i lufta, før resten av området får nytt bredbånd. Dette arbeidet utfø-
res av Eidsiva, og anses som vinterarbeid. For å trekke fiber på høgspent kjøres det ute i 
terreng med scooter og da trengs snø. 

Vi er etter skjema på dette siste arbeidet, og venter utålmodig på at det skal bli ferdig. Vi 
regner med at alle påmeldte får fiber i løpet av vinteren. 

 

Nytt fra styret. 

• Styret har tildelt 16.000 kr til friluftsparken i Berglia. Pengene skal brukes til zip-line 
(taubane), husker og terrengsykkelbane. Sittegruppe tilkjøres fra Dufsetbakken eller 
Sleperud. 

• Vi skal bestille noen nye krakker, maken til de vi har, og vi tar gjerne imot innspill på 
hvem som kan skaffe det. 

• Facebooksiden vår åpnes for innlegg fra velforeningens medlemmer. 

Rakfisklag/hyggekveld 

Fredag 9. november kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Kom og møt dine naboer og bli kjent med andre åsninger. Vi serverer rakfisk fra vår lokale 
Sparbutikk på Wiik. Ole Nashoug selger drikke som passer til rakfisken, og etterpå blir det 
servert kaffe, og det blir utlodning (husk kontanter). Det blir anledning til å diskutere te-
emaer som medlemmene er opptatt av, og om noen har en god vits, hører vi gjerne den. 

Pris pr person: Kr 200,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller VIPPS til nr 516789 
(merkes «Rakfisk»). 

Bindende påmelding innen 4. nov til Tove M. Rosenberg (tmrg@online.no, 911 18 323) 
eller Hanne-Grethe Sæhlie (hanne-grethe.sahlie@bbnett.no, 906 25 014). 

VELKOMMEN til en koselig kveld med god underholdning og hyggelig samvær!  

Styret 
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