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Medlemskontingent for 2022 kr. 200 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
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 Nå på senvinteren, og er  
 

  
 

 

 

Turen til Brennsetersaga 
Vi beklager at nyhetsbrevet med annonseringen av turen kom litt for seint i deler av området 
vårt, men noen hadde fått med seg omtalen på hjemmesida eller facebooksida vår.  
Det var i alt 12 tobente i alderen 1 til 85 år og 2 firbente turdeltakere som gikk den gamle 
«sagvegen» fra Granstua og ned til sagtomta ved Flagstadelva i fint og varmt høstvær. 
Mange gamle minner våknet opp og ble fortalt både underveis og på sagtomta der alle bidro 
med noe av det de husket av historien om den gamle saga. Takk for en fin dag! 

 

Du kan GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

Gjenåpning i Vangsåsen. 
Også i Vangsåsen har vi merket at vi har gått over til et mer normalt hverdagsliv. Det er 
ikke så mange som har tatt med seg hjemmekontoret ut i de flotte turstiene vi har her i 
Vangsåsen lenger. Det kan også ha noe med årstiden å gjøre. Det ikke er så fristende å 
vasse ut i høstbløte bekkefar der en tidligere gikk ganske tørr på beina. Men hovedgrun-
nen er nok at langt færre arbeider hjemmefra og har muligheten for en tur ut på dagtid. Så 
kan en jo spørre seg om det er en fordel eller en ulempe. 

Enmeters regelen er opphevet. Nå kan vi endelig leve som normalt igjen med 5 meters 
avstand mellom oss. Det burde jo være fordelaktig ut fra smittevernhensyn enten en snak-
ker om forkjølelse, influensa eller covid 19. 

De som ikke er bare glade for at femmeters regelen har gjenoppstått, kan møtes i mer so-
siale sammenhenger. Nå kan vi igjen invitere til rakfisklag eller vi kan møtes for å diskutere 
tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Vi kan også være sammen om å ta imot adventstida og 
ha en hyggestund når julegrana tennes der vi håper at lysene fungerer i år også. Og så er 
det ikke lenger farlig å ta imot gaver fra julenissen når han drar rundt på sleden sin på julaf-
tens morgen. 

Godt med et åpent samfunn igjen. Ha en riktig fin førjulstid! 

Hilsen Oddvar 

Rakfisklag/hyggekveld 

Fredag 12. november kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Kom og møt dine naboer og bli kjent med andre åsninger. Vi serverer rakfisk med tilbehør. 
Ole Nashoug selger drikke som passer til rakfisken, og etterpå blir det servert kaffe, og det 
blir utlodning (husk kontanter, men vi tar også VIPS). Det blir anledning til å diskutere te-
maer som medlemmene er opptatt av, og om noen har en god vits, hører vi gjerne den. Vi 
håper at også de yngre i åsen har anledning til å stille opp. 

Pris pr person: Kr 250,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller VIPPS til nr 516789 
(merkes «Rakfisk») seinest 7. nov. Innbetaling gjelder som påmelding. 

Det blir premiering av de som har vært mest ivrige til å bruke stiene i år.  

VELKOMMEN til en koselig kveld i samvær med naboer!  

Styret 
 



Nyhetsbrev – side 2 

Hjemmesiden vår finner du på www.vangsaasenvel.no  

Vi har også facebookside: https://www.facebook.com/vangsaasenvel  

Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  
 

Utstyr til rydding og vedlikehold av stiene. 
Sist vår gikk stikomiteen til anskaffelse av en krattknuser/beitepusser. Nå har vi kjøpt inn 
enda mye fint utstyr til neste sesong! 
Vi har nemlig fått tilskudd fra Hamar kommune til å kjøpe inn dette utstyret fra midlene avsatt 
til arbeid med stier i Vang.  
Vi har kjøpt inn ryddesager, verneutstyr og ryddesakser. Så nå slipper man å bruke av eget 
utstyr (hvis man ikke ønsker det selv da) og frivillige kan være med og rydde stiene selv om 
man ikke har eget utstyr.  
Takk til Skog og Hage Brumunddal for god service og leveranse av utstyr! 

Vi avslutter sesongen på stiene våre. 
Nå er alle de mobile trimkassene tatt inn for sesongen!  

Vi håper folk har hatt fine turer på stiene i Vangsåsen i sommer og at kassene som popper 
opp rundt omkring i løpet av sesongen gjør at man kommer seg ut og at man oppdager nye 
steder og runder. Totalt er det 675 signaturer i bøkene/ut-app’n i år! Til sammenligning var 
det 442 i fjor og 337 i 2019.  

På rakfisklaget til Vangsåsen vel vil det bli foretatt trekning av vinnere av gevinstene vi har 
blitt sponset med. Vinnere vil bli offentliggjort på vår Facebook-side. 

Takk til Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) , grunneiere, beitelag, m.fl. for godt 
samarbeid! 

Ny asfalt!? 
Mange trodde nok de hadde fått synsforstyrrelser da veidekket i Skjesetbakken framsto helt 
og uten hull. En god del av dagens beboere har aldri opplevd veistrekningen slik. Dette var 
en hyggelig overraskelse! Vi håper at noe lignende kan skje på St. Mikaels veg mellom Tor-
vet og Kirkebyenga også. Nå er hullene der plombert, men gamle fyllinger ramler lett ut igjen. 

 

Nytt fra styret. 

• Hamar kommune vil gjerne ha en avtale med oss etter at de har hatt et internt møte 
om skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Det ser vi fram til.. 

• Det blir julegrantenning på Kirkebyenga i slutten på november og kanefart med jule-
gaver julaftens morgen. Se egne oppslag på bla facebooksida vår.  

• Friluftsparken på Kirkebyenga krever mye vedlikehold som utføres på dugnad. Bli 
med og hjelp komiteen! I neste nyhetsbrev vil vi beskrive arbeidet nærmere. 

Medlemsmøte om trafikksikkerhet 
Onsdag 10. november kl 1900 på Vårtun. 

Endelig kan vi invitere til et møte der vi kan diskutere aktuelle problemstillinger 
med tanke på å bedre trafikksikkerheten i området vårt. Vi nevner: 

• Forventet utvikling av trafikkmengden langs Gåsbuvegen og Bjørgedalsvegen 

• Hva kan gjøres for å sikre myke trafikanter langs de nevnte vegene 

• Hva kan gjøres med farlige kryss ved Narmo og Elvsrud? 

• Behov for busslommer ved Torvet og Skjeset 

• Vedlikehold av vegnettet bør forbedres. 

• Andre tiltak og forslag til forbedring av trafikksikkerheten 

Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune er representert og vil innlede på 
møtet der vi oppfordrer medlemmene våre til å være aktivt med i diskusjonen. 
Kaffe og kaker fås kjøpt. 
Velkommen! 

Styret 
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