
VANGSÅSEN VEL 
 

Aktivitetsplan 

 2022 
 

Tidsbestemte aktiviteter 
Fre 25. feb Årsmøte/Hyggekveld med underholdning på Mammuthus 

Lør 12. mars Aktivitetsdag på Kirkebyenga.  

Ons 20. apr Medlemsmøte på Mammuthus. Lokalhistorisk tema. 

Ma 25. april 

- tor 28. april  Plukke søppel langs vegene i området 

Tir 24. mai Tur langs Kirkebybekken øst for Kirkebyenga for å se på natur og vegetasjon.  

  «Treklemming» på en av Hamars trolig største graner 

Lør 20. aug Frokosttreff  

Lør 10. sep Vi går til Raumyra og blir kjent med historien om torvproduksjonen der.  

Lør 24. sep Utedag med grill/bakerovn og lek på Kirkebyenga  

Fre 11. nov  Nabotreff med rakfisk på Mammuthus.  

Søn 27. nov Julegrantenning på Kirkebyenga 

Lør 24.des Julenissen kommer til Kirkebyenga og kjører en runde med julegaver 

Fre 24. feb 23 Årsmøte 

 

Løpende saker/mål 
Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker.  

Hele året Følge opp at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og fortsette 

arbeidet for at det bygges gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. 

Hele året Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2022 til nye innflyttere. Mål: 

Øke antall husstandsmedlemmer til 140.. 

Hele året Fortsette utbyggingen av friluftsparken i Berglia etter beboernes ønsker. 

Hele året Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og 

facebooksida vår. 

Hele året Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger i området 

Vår/sommer Følge opp skjøtselsplanen for friområdene rundt Kirkebyenga. 

Vår/sommer Rydde rundt lokomobilen på Raumyra 

Vår/høst Dugnader for vedlikehold av friluftsparken på Kirkebyenga. Lage klatrevegg. 

Holde lekeplassen i forskriftsmessig stand og tilpasse ball-/isbana til bruk for 

ulike årstider. 

Vår/sommer Vedlikehold og utvikling av rasteplassen på Dufsetbakken. Tegne og evt lage 

en gnistsikker ovn som vi kan få godkjenning for å plassere på Dufsetbakken til 

erstatning for et utall tilfeldige bålplasser rundt gapahuken.  

Vår/sommer Fortsette arbeidet med stiene i Vangsåsen ved bl.a. å:  

- Rydde, merke og tilrettelegge i eksisterende traseer der det er behov.  

- Bidra til å binde vårt stinett sammen med stier i tilgrensende områder.  

- Få produsert og satt opp skilt der det er behov.  

- Legge om noen traseer etter ønsker fra grunneiere og turgåere.  

- Videreføre og evt. videreutvikle konseptet "Månedens runde".  

- Produsere kart over de merkede stiene. 

- Delta i HHT’s konsept med ti turposter i 2022. 

- Gjennomføre 1-2 fellesturer i løpet av sesongen. 

http://www.vangsaasenvel.no/

