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Kort om velforeningen 

 
Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både 

fastboende og hytteeiere i Vangsåsen. Foreningens formål er å 

medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets 

medlemmer. Velforeningens dekningsområde er gamle Vestås 

skolekrets samt området omkring Ormseter.  

 
På årsmøtet på Mammuthus 24. februar ble følgende valgt inn i 

styret i Vangsåsen Vel: 

 

Leder :   Oddvar Dufseth 

Nestleder :  Vidar Aasen 

Kasserer :  Lise K. Stensrud 

Sekretær :  Håkon Dufseth 

Styremedlem:  Nikolai Hausammann 

Varamedlem:  Arne Monsen 

 

Lagets e-post-adresse: oddvar.dufseth@c2i.net  

 

Lagets web-adresse:  http://www.ovre-vang.no/  

 

Lagets kontakperson:   Oddvar Dufseth 625 98022 

 
 
NB! 
Vi minner om at kontingenten, kr 100,- pr 
husstand, kan betales til konto 1800 60 10772 

 

Nytt fra styret  
 

Styret har hatt tre møter siden årsmøtet. Vi har bl.a. behandlet disse 

sakene: 
 

▪ Melding om at Velet har ”gjenoppstått” er meddelt Hamar 
kommune, Norges velforbund og Samarbeidsutvalget for 
velforeninger i Hamar.  

▪ Velet har fått egen hjemmeside under internettportalen for Øvre 
Vang. 

▪ Velforeningen sto omtalt i siste nummer av Vang Menighetsblad 
▪ Infoskriv laget – den du sitter og leser i nå 

▪ Gitt tilbakemelding på Veg- og trafikkplan for Hamar kommune 

▪ Oppslagstavlene ved Ormseter, Vangseter og Korslund er tatt ned.  
Det skal settes opp igjen tavle på Vangseter. 

▪ Rydding av søppel langs de fleste vegene i velforeningens område 

ble utført i uke 19. 

▪ Velkrakkene har blitt satt ut i området og langs skogsbilveien 
▪ Besvart henvendelse fra historielaget som ønsker en annen 

betegnelse på ’Vestre Vang’ enn ’2323 Ingeberg’.  Velet anbefaler 
at 2324 Vang, alternativt 2323 Vang benyttes. 

▪ Pr. dato har vi ca. 45 medlemmer.  Her ligger et betydelig potensial. 

 

Kommende oppgaver: 
▪ Medlemsverving 
▪ Velkommen i åsen. Velkomsthilsen til nye beboere.   
▪ Lekeplassen på Kirkebyenga  / balløkke på Kirkebyenga vurderes i 

samråd med beboerne på Kirkebyenga. 
▪ Lokomobilen på Raumyra.  Det skal arrangeres en høsttur med 

idedugnad. 
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Kart over området 

 
 

  
 

 

 
 

Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Sommeren 2009 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker velkommen til 

Nabotreff på Mammuthus 

fredag 19. juni kl 1800 

 
Her har du en god mulighet til å bli kjent med naboen og andre 

som bor i Vangsåsen.  

I tillegg til et hyggelig sosialt samvær inviterer vi på: 

 

Omvisning i Mammuthus ved Ole Nashoug 

”Bosetning og uvikling i Kirkebygrenda gjennom tidene” ved 

statsarkivar Per-Øivind Sandberg 

Orientering om Vangsåsen vel ved Oddvar Dufseth 

 

Ta med nistekurv eller noe å legge på grillen.  

Ole vil gjerne selge oss drikkevarene. 

 

For de som ønsker litt konkurranse, har vi forberedt en natursti 

(ute eller inne). 

Og så håper vi på litt diskusjon der dere som kommer, vil fortelle 

oss i styret hvilke aktiviteter dere synes vi skal prioritere.  
 

Igjen velkommen! 
Styret 

 

 Kirkebyenga 

Stenshaug 

  Vestås skole 

  Vårtun 

Elvsrud 

 Korslund 

 Torvet 

Raumyra 


