
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Februar 2022 (I) 
 

Medlemskontingent for 2022 kr. 200,- som betales til kontonr. 1800 60 10772 eller med VIPPS til 
nr 516789 (merkes «Medlemskontingent 2022»). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 

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

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus  

 
 

Fredag 25. februar kl. 19:00 

  

 

 

 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

Valg av møteleder 

Valg av referent 

Valg av to til å underskrive protokoll 

 

2. Godkjenning 

Innkalling 

Sakliste  

 

3. Årsberetning 2021 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no ) 

 

4. Regnskap 2021 (framlegges på møtet - legges også ut på hjemmesiden) 

 

5. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

 

6. Forslag fra styret og medlemmene 

- Arbeidsprogram 2022 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden) 

- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2023 holdes fast på kr 200,-.  

- Budsjett 2022 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden) 

- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved 

Emil Carlson, Tyrihans 10, 2323 Ingeberg (tlf 913 59 048; e-post: carlson.emil@gmail.com innen 17. februar.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (e-

post: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 17. februar.  

Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post. 

Vi byr på kaffe og kringle, og det blir sosialt samvær med utlodning etter møtet. Som underholdning vil styret 

forberede en quiz med lokalhistorisk tilsnitt. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet 

navnet sitt i gjesteboka på Dufsetbakken. 

Vi håper du kommer og ikke lar deg skremme av omikronen. I alle fall vil vi forholde oss til gjeldende 

smittevernregler. 

VEL MØTT! 

 

mailto:oddvar.dufseth@bbnett.no
http://www.vangsaasenvel.no/
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Hvorfor er du og ditt medlemskap viktig? 

Vangsåsen vel er en forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsordenen. Det 
er når vi jobber sammen at vi klarer å få gjort noe. Enkeltpersoner blir ofte ikke hørt selv om det de tar 
opp, er viktig nok. Det er lettere å skaffe penger til et prosjekt når flere stiller seg bak det, og det 
økonomiske løftet blir mindre på hver enkelt. Derfor er det viktig for oss å ha flest mulig av de som bor 
i området vårt som medlemmer. 

Vangsåsen vel praktiserer husstandsmedlemskap. Det betyr at alle som bor i en boenhet eller har en 
eiendom i området vårt kan være medlemmer i foreningen. Vi har ca 400 mulige medlemmer, men 
bare ca 100 betaler medlemskontingenten. Det er for dårlig når vi tenker at en forenings berettigelse 
og troverdighet dokumenteres gjennom medlemstallet. For å gjøre det litt enklere å bli medlem er det 
en QR-kode på andre siden av arket. Bruk den når du vippser oss medlemskontingenten. 

Det vil glede oss om også du betaler medlemskontingenten og viser at du støtter arbeidet vi gjør. 

 

Dugnadshjelp til vedlikehold av friluftsparken på Kirkebyenga.  

Friuftsparken begynte med en liten lekeplass som ble åpnet i 1996. Etter hvert kom det strenge 
bestemmelser for lekeapparatene, og ingen var særlig motivert for å holde lekeplassen ved like. Først 
da styret i velforeningen besluttet å legge ned lekeplassen, kom interessen for å beholde den. Ikke 
bare det – da kom behovet fram for en liten ballbane (og isbane), hinderløype, sykkelbane, hoppbakke 
og en gapahuk med tilbygget bakerovn. Det ble et anlegg til omkring 750.000 kr. 

Anlegget har stått seg bra i flere år takket være noen få ildsjeler som har gjort en strålende innsats for 
å holde anlegget ved like. Men i lengden nytter det ikke bare å stole på ildsjelene. Først når alle som 
bor i området er villige til å ta et tak, blir vedlikeholdet av parken fordelt på så mange at det blir ikke 
noe ork for noen. Arbeidet som må gjøres årlig er blant annet: 

• Opprydding vår og høst langs vegkanter og anlegg for øvrig 

• Ifylling av bark om våren under og rundt lekeapparater  

• Evt. reparasjoner eller utbedringer (beising ved behov av lekeapparater og gapahuk)) 

• Ifylling av sand og kosting av kunstgresset når bana har tørket opp etter vinteren og kosting høst 
(sand hvis behov – avhengig av vær og bruk)  

• Forberedelser til islegging  
a. Rydde unna fotballmål  
b. Sette opp vantet på tre sider av bana slik at gummimattene ikke blir ødelagt ved brøyting. 
c. Fjerne gummihellene på nordsiden slik at de ikke blir ødelagt ved snørydding  

• Fjerne kanten (vantet) om våren og legge på plass igjen gummihellene. 

På sommeren må graset slås i tillegg, og busker og kratt holdes nede. Velforeningens krattknuser kan 
brukes til dette. Bana må kostes og småstein fjernes fra kunstgresset. Om vinteren må det ryddes snø 
så det blir framkommelig. Mye må også ordnes i forbindelse med de ulike populære arrangementene 
som avvikles i friluftsparken. 

Det har aldri vært hensikten at lekeplasskomiteen skal gjøre alt dette alene. De skal sørge for at det 
blir gjort en innsats så alle som bor på Kirkebyenga og i Vangseterlia kan ha glede av dette flotte 
anlegget og arrangementene som avvikles der. Derfor må vi kunne be alle som bor i området om å 
bidra med litt dugnadsinnsats i friluftsparken. Lekeplasskomiteen annonserer dugnader når det er tid 
for det, og da håper vi at riktig mange vil stille opp. 

 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga lørdag 12. mars 

Vi håper å kunne samle de fleste som bor på Kirkebyenga og i nærområdet og arrangerer 
aktivitetsdag med langrenn, hopp og aking i friluftsparken. Tiltaket er for hele velforeningen, så møt 
opp til en dag full av konkurranser for barna; grilling og sosialt samvær. Programmet blir tilpasset 
smittesituasjonen og føreforholdene. Endelig dato kommer på hjemmesiden og invitasjon blir delt ut i 
postkassene i og rundt Kirkebyenga. 

Bruk refleks når du går etter vintermørke veger! 


