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Turveg en mellom Vangseterlia og Kirkebyenga. 
Hamar kommune har kommet langt med infrastrukturen for de 17 nye boligene som skal 
bygges i Vangseterlia. Det var ikke meningen at turvegen ned til Kirkebyenga skulle oppar-
beides i denne omgangen, men nå er den faktisk helt ferdig. Den er også forsynt med brøy-
testikker, noe som burde bety at den skal brøytes i vinter. Stor takk til Hamar kommune som 
gjør det litt tryggere for oss å gå en tur! 

Den store økningen av tungtrafikk på Gåsbuvegen og behovet for en alternativ veg å gå på i 
stedet for Gåsbuvegen har nok vært utslagsgivende for at turvegen ble bygget nå. Dumt det 
ikke ble belysning langs vegen, men hodelykt er jo en nyttig oppfinnelse.  

Det blir spennende å se om julenissen vil benytte vegen og bidra til å knytte feltene sammen 
på sin ferd julaftens morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hjemmeside. 
Styret er ikke helt fornøyd med den hjemmesiden vi har hatt de siste 6-8 årene.. Derfor har vi 
begynt å utvikle et nytt og bedre konsept som først og fremst skal gi bedre oversikt og være 
lettere å finne fram i. Der vil vi legge ut alt stoff som medlemmene våre kan ha nytte av å ha 
tilgang til. Dette kan dreie seg om nyheter for oss som bor i området, informasjon om aktuelle 
saker og arrangementer og oversikt over hvem som gjør hva i foreningen med telefonnum-
mer og e-postadresse. 

Den nye hjemmesiden ventes å være operativ like på nyåret. 

Medlemskap i Vangsåsen vel. 
Det er ikke kostbart å være medlem i velforeningen – bare 150 kr pr år – og da gjelder det 
hele husstanden. At alle betaler kontingenten er ikke avgjørende for om vi klarer å gjen-
nomføre det årsmøtet har bestemt at vi skal gjøre. Men at alle som bor i området, slutter 
opp om velforeningen er helt avgjørende for om vi blir hørt når vi taler beboernes sak. 
Medlemstall er også viktig når vi skal søke om midler til tiltak vi ønsker å sette i verk. 

Etter antall eiendommer i området vårt burde vi ha ca 400 betalende medlemmer. Da er 
ikke de ca 70 medlemmene vi har i 2019 veldig mye å skryte av.  

Jeg vet ikke hvorfor ikke alle betaler for medlemskapet. Helst tror jeg det er likegyldighet. 
Det er ikke så viktig for den enkelte. Men for alle oss som bor i området burde det ha stor 
betydning å ha et felles talerør overfor offentlige myndigheter. 

Derfor håper jeg at dere benytter konto- eller vippsnummeret bakerst på dette nyhetsbrevet 
og betaler medlemskontingenten. Da har dere også stemmerett på årsmøtet 28. februar. 

Vær snill å skrive navn adresse og gjerne e-postadresse på innbetalingen 

Til sist vil jeg ønske alle som bor i Vangsåsen en riktig god jul og et godt nytt år! 

Hilsen Oddvar 

Årsmøte 

Fredag 28. februar kl. 1900 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Det blir vanlige årsmøtesaker. Vi håper at årsmøtet avvikles ganske fort og at det blir god 
tid til sosialt samvær etterpå. Nærmere kunngjøring kommer på nyåret. 

Styret 
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Medlemskontigent for 2020 kr. 150 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent» 

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

Tungtrafikken på Gåsbuvegen. 
På medlemsmøtet 15. november fikk medlemmene anledning til å uttrykke sine frustrasjoner 
og meninger om de påkjenningene den store tungtrafikken på Gåsbuvegen har gitt og fort-
satt gir oss. Selv om den verste trafikken er over for denne gangen vil vi aldri vite når den tar 
seg opp igjen. Derfor vil vi ikke slippe taket før vi får en skikkelig konsekvensanalyse av de 
virkningene den økte trafikken fra fjelltaket gir for nærmiljøet i Vangsåsen og får gjennomført 
de avbøtende tiltak en slik utredning anbefaler.. 

Velforeningen er i stadig dialog med kommunen, men vi er ikke imponert over kommunens 
innsats for å komme i gang med utredningen. Det har vært ett møte med Skanska og Vang 
allmenning der de har diskutert bl.a. hvilke analyser som må foretas for å få fram et faktabil-
de av hvor stor del av trafikken på veiene som skyldes fjelltaket. Møtet ga etter hva vi oppfat-
ter, ingen konklusjon på hvordan og når en skal komme videre med arbeidet. 

Vangsåsen vel vil ta initiativ til et møte med Hamar kommune like over nyttår og gi uttrykk for 
den maktesløshet vi føler i denne saken. Her dreier det seg ikke bare om langsiktige tiltak 
som konsekvensutredningen måtte initiere, men like mye kortsiktige tiltak som går på sikker-
het på vegen på glatt og uforutsigbart vinterføre – og ikke minst hvordan skal tungtrafikken 
fra fjelltaket skal avvikles sammen med trafikken fra skituristene. 

Om ikke kommunen klarer å få fortgang i denne saken vil vi vurdere andre virkemidler for å 
komme videre. 

 

Stikomiteen. 
I høst har jeg tatt noen turer på det flotte stinettet vi har fått. Stiene er flott ryddet og merket, 
og det er gjort en glimrende jobb. Det mangler vel noen skilt og noen kart som viser hvor vi 
er og hvor vi kommer hvis vi går på de ulike stiene. Men dette blir det vel gjort noe med til 
neste år. Styret vil i samarbeid med komiteen sørge for å søke om nødvendig med midler til 
å gjøre disse tiltakene. 
Imponerende er også innsatsen komiteen har gjort for å få folk til å bruke stiene. Godt an-
nonserte turer og trimkasser bøker som sikrer premier til ivrigste turgåerne har helt klart økt 
interessen for å ferdes i skog og mark. På den nye hjemmesida får stikomiteen en egen side 
der turer kan annonseres og beskrives. Det er også et ønske om «på sparket – turer» der de 
som gjerne vil slippe å gå tur alene skriver et innlegg og inviterer andre med seg en dag en 
har anledning til å gå en tur. 
Takk for innsatsen til stikomiteen! 

Isbana på Kirkebyenga. 

Velforeningen har nå fått muligheten til å legge is selv på bana på Kirkebyenga. Vi i styret 
håper på bistand fra aktivitetskomiteen på Kirkebyenga til å legge og vedlikeholde isen i 
nødvendig utstrekning. Og så håper vi ungene blir fornøyd nå som det er is på banen igjen. 

 

Nytt fra styret. 

• Statens vegvesen har gitt oss medhold i at krysset ved Elvsrud burde vært utformet 
som to T-kryss, noe det neppe er midler til i nær framtid. Det vegvesenet på kort sikt 
kan gjøre noe med, er å følge opp siktforholdene ift vegetasjon i kryssområdet. Det vil 
derfor være et viktig trafikksikkerhetstiltak å få fjernet vegetasjon i krysset. Dette vil 
vegvesenet ta tak i. 

• Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen har sendt oss et svar på vår henven-
delse der det klart framgår at de setter sin lit til den konsekvensutredningen som nå 
skal gjennomføres for å få vurdert massetransporten fra Vang fjelltak opp mot folke-
helseloven. Vi håper de også gjør sitt for å følge opp kommunens arbeid. 

• Vi mangler fortsatt to i valgkomiteen, og styret tar gjerne imot forslag. 
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