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Årsberetning 2021 - Vangsåsen Vel 

 

Styrets og komiteenes sammensetning 2021 

Leder  Oddvar Dufseth På valg På valg 2022 

Nestleder Henriette Kildahl På valg På valg 2022 

Kasserer Brigt Birkeland  På valg På valg 2022 

Sekretær Tove M Rosenberg På valg På valg 2022 

Styremedlem Eirik Hørsand Strætkvern Ikke på valg På valg 2023 

Styremedlem Svein Olav Høyen Ikke på valg På valg 2023 

Styremedlem Katrine G Fimland Ikke på valg På valg 2023 

    

Revisor Jon Flisen På valg På valg 2022 

Vararevisor Hanne Marit Diesen  Ikke på valg På valg 2023 

    

Valgkomite Emil Carlson, leder På valg På valg 2022 

 Ingrid Olstad Busterud Ikke på valg På valg 2023 

 Ikke oppnevnt Ikke på valg På valg 2024 

 

Det er avholdt 9 styremøter i 2021. De to første styremøtene ble avholdt via teams-nettmøte 

mens de øvrige har vært hos styremedlem og på Vårtun der vi har leid lokale.   

Planlagte tidsbestemte aktiviteter. 

Flere planlagte aktiviteter ble også i 2021 avlyst på grunn av restriksjoner i forhold til 

koronapandemien. De er ikke nevnt nedenfor. Øvrige arrangementer ble gjennomført som 

følger:  

• 26.02. – Årsmøte på Mammuthus. 

• 28.03. – Måneskinnstur til Dufsetbakken. med 4 deltakere, derav 3 firbente. 

• 26.-29.04. – Årlig søppelplukking langs alle vegene i området ble gjennomført med 

mange deltakere. Britt Solvor Langen Helle ble trukket som vinner og har fått premie. 

• Juni – Arrangement sammen med Hamar og Hedmarken Turistforening i Store 

Ormseterrunden. 

• 25.09. – Tur til Brennsetersaga for å bli kjent med et anlegg som nå er borte. 12 

deltakere fra 1 til 85 år. Artig tur der flere kunne bidra med sine opplevelser fra saga. 

• 12.11. – Nabotreff med rakfisk på Mammuthus. 14 deltakere som koste seg i godt lag. 

• 26.11. – Julegrantenning på Kirkebyenga. Refleksskattejakt, servering av kaker, kaffe 

og saft. 36 frammøtte koste seg til trekkspillmusikk.  

• 24.12. – Julenissen kommer til Kirkebyenga og kjører en runde med julegaver. Utrolig 

bra oppslutning. Omkring 100 møtte opp for å se hesten og nissen. 

• 25.02.2022 – Årsmøte 
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Medlemstall 

Antall husstandsmedlemmer for 2021 er 101, mot 107 i 2020.   

Vi har dessverre ikke nådd vårt mål på 140 husstander, som var måltallet for 2021. Arbeidet 

for å få flere betalende medlemmer vil fortsette i 2022. 

 

Økonomi 

Vi har for året 2021 mottatt kr 77.000 fra Hamar kommune for stiprosjektet. Men fra tidligere 

tilsagn har vi ennå en god del penger igjen til stiprosjektene. Det er også søkt flere andre 

bidragsytere om midler uten at vi denne gang har fått noe tilskudd.  

Bidraget fra grasrotandelen via Norsk Tipping er på kr 2.938. Momsrefusjon er innvilget med 

kr 3.371. 

Vi viser forøvrig til regnskapet som viser et underskudd for 2021 på kr 5.506 - med en 

utgående balanse pr. 31.12.21 på kr 116.026 - noe som viser at økonomien i foreningen er 

god. Ettersom vi ikke trenger å styrke kapitalen ytterligere, kan vi planlegge med et forsiktig 

underskudd framover. 

 

Tilsluttede foreninger 

Vangsåsen Vel har medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon. Dette bl.a. på grunn av 

innbefattet forsikring og bistand ved søknad om merverdiavgiftsrefusjon..  

 

Nyhetsbrev og hjemmeside 

Det er delt ut 5 nyhetsbrev, inkludert årsmøteinnkallingen. Nyhetsbrevene er delt ut i 

postkassene til beboere i vår krets og sendt på e-post til medlemmer som bor utenfor vårt 

område.  Nyhetsbrevet blir også lagt ut på vår nettside samt på facebook-sida til foreninga. 

Medlemmene kan også få nyhetsbrevet på e-post hvis de melder fra at de ønsker det slik. 

Øvrig informasjon som nyhetsbrev, styrereferater, info fra stikomiteen og øvrige saker som 

har betydning finnes på vår hjemmeside: www.vangsaasenvel.no, som er blitt vesentlig 

forbedret i 2021.  

Vi er også på Facebook!   

 

 

 

http://www.vangsaasenvel.no/
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Plan- og vegsaker  

Gang- og sykkelveg fra Kirkebyenga til bussholdeplassen ved Mammuthus. I 30 år hadde 

vi påpekt behovet for gangvegen da den endelig ble påbegynt i desember 2020. Den ble klar 

til bruk i januar 2021. 

Skjøtselsplan for friarealene rundt Kirkebyenga. Da Hamar kommune for 2 – 3 år siden 

besørget hugging i det største friarealet på Kirkebyenga, var det tydelig at kommunen ønsket å 

få beboerne på Kirkebyenga til å tenke over hva de vil med friarealene i og rundt 

boligområdet og hvordan de vil skjøtte dette. Vangsåsen vel satte i gang arbeidet i forståelse 

med kommunen. Gjennom en høringsrunde er beboerne bedt om å bidra med sine innspill. 

Vangsåsen vel har nå oversendt et forslag til skjøtselsplan til Hamar kommunen for 

godkjenning. Vi har hatt møte med Hamar kommune og venter at kommunen vil godkjenne 

planen i løpet av våren 2022. 

Øvre Kirkeby. I mai 2021 sendte vi et brev til beboerne på Øvre Kirkeby der vi ville vite om 

det var noen interesse for at velforeningen engasjerte seg i å opparbeide gangvegene og 

lekearealet som står på reguleringsplanen. Vi ville også vite interessen for å foreta målinger 

av trafikkstøyen fra Gåsbuvegen. Foreløpig har ingen tatt kontakt med foreningen. Saken 

settes derfor i bero inntil videre.  

Vangseter. I april fikk vi varsel om oppstart av detaljregulering av eiendommen Vangseter. 

Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 åpner for bygging av ca 100 boenheter i 

leilighetsbygg på tomta. I brev av 23. mai påpeker Vangsåsen vel spesielt to forhold som vi 

ber planleggerne være oppmerksomme på. Bebyggelsen må skjermes mot støyen fra 

Gåsbuvegen. Dessuten må reguleringsplanen som utarbeides inneholde en forlengelse av 

gang- og sykkelvegen langs Vangseterlia over Vangsetereiendommen. 

 

Trafikksikkerhetstiltak. 

De siste par årene har vi hatt to store trafikale utfordringer i området vårt. Det er den økte 

tungtrafikken på Gåsbuvegen som skyldes det nye Vang fjelltak som ble åpnet i 2019. 

Dessuten har vi fått en betydelig økt trafikk på Fartvegen og Bjørgedalsvegen som skyldes 

anleggsarbeid på E6 og bommer på sidevegene. 

Hamar kommunestyre godkjente 25. okt 2017 reguleringsplanen for Vang fjelltak. Vår klage 

til fylkesmannen ble ikke tatt til følge. 13. mai 2019 ga Direktoratet for mineralforvaltning 

(DMF) konsesjon til Skanska for drift av Vang fjelltak. Konsesjonen forutsatte at nødvendig 

konsekvensanalyse, bla av trafikken på tilførselsvegene, var gjennomført, noe som ikke var 

tilfelle. Vi klaget i brev av 22. september 2019 på driftskonsesjonen som var gitt. DMF sendte 

klagen videre til Nærings- og fiskeridepartementet. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet. Det 

fikk vi seinest bekreftet i en mail fra departementet i januar 2022 som også beklaget den lange 

saksbehandlingstiden. 
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Vang Almenning og Hamar kommune gjennomførte våren 2020 en trafikkanalyse for Øvre 

Vang-området. Trafikkanalysen konkluderte med at vegene i området er ikke vurdert som 

spesielt ulykkesutsatt, men flere av vegstrekningene har en trafikkmengde i dag som tilsier at 

det i utgangspunktet bør etableres et gang- og sykkelvegtilbud, uavhengig av trafikken til og 

fra Vang Fjelltak. Vangsåsen vel skrev brev til Hamar kommune 12. juni 2020 og krevde 

handling, men som vanlig har ikke Hamar kommune gitt oss noe svar. Det har vi heller ikke 

fått på et brev av 10. oktober 2019 som vi sendte på vegne av flere foreninger til 

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen der vi ber om at masseutkjøringen fra Vang 

fjelltak blir vurdert mot Folkehelseloven. I 2021 har vi påpekt disse forholdene i et par brev til 

Hamar kommune uten at svar er mottatt. 

Vangsåsen Vel sendte i mai 2021 et innspill til Innlandet fylkeskommune vedr deres 

handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2022-25 der vi bla ba om gang- og sykkelveg 

langs Gåsbuvegen uten at det har hjulpet. Vi har også påpekt dette behovet flere ganger 

overfor Hamar kommune. 

Både Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune stilte på et møte 10. november 2021 på 

Vårtun der trafikksituasjonen i Øvre Vang ble tatt opp i sin fulle bredde. Hverken Innlandet 

fylkeskommune eller Hamar kommune kunne love større utbedringer. De henstilte til fortsatt 

påtrykk til fylkespolitikere og gjerne i fellesskap med øvrige instanser som skoler eller andre 

lag og foreninger. Referat fra møtet ligger på vår hjemmeside. 

I 2020 sammenfattet vi en del mindre trafikksikkerhetstiltak vi har tatt opp tidligere og som 

fortsatt er aktuelle i 2021: 

• Utbedring av Narmokrysset. Til tross for positive tilbakemeldinger tidligere fikk vi på 

medlemsmøte på Vårtun 10.11 høre at Innlandet fylkeskommune ikke har noen 

umiddelbare planer for krysset. 

• Etablering av busslomme ved Torvet har vi bedt om i brev av 3. juni 2019 som ikke er 

besvart. Innlandet fylkeskommune påpekte i møte på Vårtun 10.11.21 at bygging av 

busslommene, skal utføres gjerne med en forenklet og billigere utforming.  

• Siden 2020 har vi bedt om hastighetskontroll i Gåsbuvegen. 

• Vi har påpekt behovet for å ruste opp Veståsvegen. Nytt fast dekke på deler av vegen 

kom gledelig nok seinhøstes 2021. 

• Vi er fortsatt ikke fornøyd med trafikksikkerheten i Elvsrud-krysset selv om en del av 

vegetasjonen som hemmer sikten i krysset er fjernet. 

 

Friluftsparken på Kirkebyenga 

Hamar kommune kontrollerte lekeapparatene i friluftsparken i november 2020.  En del mindre 

skader ble påpekt, dessuten manglende fallunderlag i utløpet på rutsjebana samt rundt hele 

klatrerampa. Intet ble gjort med dette i 2021, men vi planlegger å utbedre sakene til våren.  

Hamar kommune anla i 2019 en kum der vi kan ta ut vann. Isbana islegges nå på dugnad blant 

egne medlemmer. Dette fungerer veldig bra.  
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Vedlikeholdsplan for friluftsparken ble utarbeidet 2018. Denne vil bli fulgt opp i 2022.  

 

Friluftsparken ved Berglia  

Gapahuk og bålpanne har vært i bruk en stund. Sykkelbane og zip-liner kom på plass i 2019. 

Pga begrensninger i nærkontakter har det ikke blitt gjennomført dugnad i 2020/21, og planlagt 

leke/trim-apparat er ikke satt i bestilling. Dette vil bli prioritert i 2022. 

 

Dufsetbakken  

Gjesteboka som ble inndratt av smittevernhensyn 8. mai 2020, ble lagt på plass igjen 8. mai 

2021. Den ble byttet med en ny bok 25. januar 2022. Da hadde 445 tobente skrevet navnet sitt 

i boka, noen flere enn de senere årene.  

Trekking av en vinner blant de besøkende i 2021 blir offentliggjort på årsmøtet.  

Vi ser at stadig flere tenner bål og griller og koser seg. Det ser ikke noe fint ut med bålrester 

rundt gapahuken, så vi ønsker å få etablert et sikkert ildsted på plassen.  

 

Turstiene i Vangsåsen  

Stikomiteen ble nedsatt våren 2018 og består av Vegard Urset (leder), Christian Dufseth, Emil 

Carlsson, Anders Skjeset og Ola Johan Basmo.  

Det er veldig gledelig å se at flere og flere går på stiene og at folk blir kjent i nærområdet sitt. 

Månedens runde har befestet seg som et konsept mange benytter seg av. Både fordi man da 

har et turmål og at det er en «trygg måte» å gjøre seg kjent i nærområdet når det er en definert 

runde. Det var til sammen 675 signaturer i bøkene i kassene som var plassert ut sist sesong. 

Det var en økning på over to hundre fra året før. 39 barn under 16 år har skrevet seg inn i 

minst én kasse. Vi vil at folk skal bli bedre kjent i nærområdet og forteller litt om aktuelle 

steder på rundene vi legger ut (f.eks. litt historie, fakta eller andre opplysninger). Disse 

innleggene på Facebook er populære og vi har fått gode tilbakemeldinger på at man får 

muligheten til å lære litt mer om nærområdet. På slutten av året vanker det uttrekkspremier. 

Premiene sist sesong var sponset av Spar Vang og Magasinet. 

Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort med stiene. Det 

motiverer til videre jobbing. Å holde flere mil med stier fine og åpne krever sitt i et frodig 

område hvor det vokser bra med gras, busker, kratt og lauvtrær. Vi vil gjerne ha med flere i 

dugnadskorpset til denne jobben! For å gjøre jobben mer overkommelig og for at ikke 

frivillige skal behøve å bruke eget utstyr til slik jobb anskaffet vi sist sesong en effektiv 

krattknuser, flere ryddesager og noen ryddesakser. Innkjøpet ble finansiert over 

tilskuddsmidler fra Hamar kommune. Dette utstyret låner vi også ut til andre lag og foreninger 
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som måtte trenge det. Utstyret har f.eks. blitt brukt til å rydde trase for skiløypa Veståsløypa 

og til å rydde kvist i scootertraseene til Norgescup i skiorientering.  

Stadig skiftende koronarestriksjoner og usikkerhet rundt disse har gjort at det ikke ble mange 

fellesturer sist sesong. I juni ble det imidlertid gjennomført en guidet fellestur på Store 

Ormseterrunden sammen med HHT. 

Vi har fått tilsagn om 15.000 kr fra Sparebankstiftelsen til bedre skilting av stiene våre. 

Hamar kommune har gitt tilsagn om 14.000 kroner i støtte til innkjøp av utstyr (merkeklosser, 

skilt, klopper, etc.) for etablering av traseer i området sør for Veståsvegen, vest for 

Gåsbuvegen og nord for Bjørgedalsvegen, blant annet for å koble våre stier sammen med 

Vangstiene og for å ha noen fine runder i dette området. Videre har Hamar kommune 

innvilget 40.000 kr til at vi kan produsere kart over stiene våre når vi har fått på plass de siste 

traseene.  

Er det noen som har lyst til å være med i stikomiteen eller har lyst til å bidra med 

dugnadsinnsats, er det bare å ta kontakt med leder av komiteen! 

 

Andre tiltak  

Åsvegen har vært brøytet hele vinteren. Takk til Ola Sæhlie som sørger for det! 

Velforeningen har i 2021 anskaffet 5 nye og har nå 23 stk sittekrakker.  De blir satt ut før 17. 

mai og tatt inn senhøstes. Vi takker Ole Arnt Skyrud for lagring av krakkene.  

Takk til alle andre som har bidratt til å gjennomføre vårt program! 

 

Vangsåsen, 3. februar 2022 

        Styret i Vangsåsen Vel  

 

Oddvar Dufseth (sign) Henriette Kildahl (sign) Brigt Birkeland (sign) 

 

Tove Rosenberg (sign) Katrine Fimland (sign) Eirik Strætkvern (sign) 

 

Svein Olav Høyen (sign) 


