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____________________________________________________________________________________ 
VANGSJØEN VEL – post@vangsjoenvel.org  

Styreleder Rolf Jørn Karlsen, mobil 901 64 293 e-post:  rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no – Vellets bankkonto: 05400847136 

 

I 2020 ble det ikke avholdt ordinært årsmøte. Kort tid før påsken, ble det innført nasjonalt «hytteforbud», så våre 
medlemmer var ikke på fjellet i påska. Styret sendte derfor ut e-post til medlemmene med årsmøtepapirer, og spurte om 
støtte til at styret fortsatte ett år til uten at det ble gjennomført ordinært årsmøte. Mange medlemmer meldte tilbake med 
støtte til dette. 
 

Styret fortsatte med følgende arbeidsfordeling: 
 

Styreleder:  Rolf Jørn Karlsen 
Tlf:  901 64 293 rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no 
 

Kasserer: Cai Birger Nesset 
Tlf: 970 98 188 cgnesset@gmail.com  

Sekretær: Svein Taksdal  
Tlfl: 957 60 728 staksdal@gmail.com   

Styremedlem: Grete Marie Rogne 
Tlf: 990 31 483 gretemarierogne@hotmail.com  
 

 

Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:       
 

Postombæring  
Styret foreslo i fjor å avvikle vellets engasjement og finansiering av postombæring i sommerperioden. Mange medlemmer 
uttrykte støtte til dette. Vellet formidlet informasjon til medlemmene om at det likevel var mulig å betale individuelt til vår 
faste «postmann», Ola Harald Paulsrud, for å få bragt post i sommersesongen 2020. Vi har ikke oversikt over hvor 
mange av våre medlemmer som benyttet seg av tilbudet.  
 

«Bålplassen» 
Bade-/bål-plassen ved Rabalsbekken er holdt i orden også denne sesongen. Vi har inntrykk av at denne rasteplassen er 
svært populær, og det er hyggelig å se at alle behandler den pent og forlater stedet ryddig og fint. Tusen takk! 

Familiedag  
Av smittevernhensyn ønsket ikke styret å arrangere familiedag sommeren 2020. 

Vegetasjonsrydding og hogstdugnad 
Lørdag 3. oktober ble det gjennomført hogstdugnad for å videreføre arbeidet med gjenåpning av landskapet mellom 
fjellkiosken og Vangsjøen Fjellstue. Det ble rekordoppslutning med ca 30 deltakere som ga store synlige resultater med 
at skogkledd landskap er åpnet og at utsikten mot Vangsjøen, Skaget og Jotunheimen er betydelig bedret. Styret i vellet 
er glade for den dugnadsinnsatsen vellets medlemmer bidrar med og at det gir slike synlige resultater til beste for 
fellesskapet. Takk til grunneierne Wenche Ringstad og Espen Rogne som ga oss denne muligheten. Stor takk også til 
Erling Fossberg som også i år stilte med traktor og vinsj.  

Stirydding og skilt 
I løpet av sommeren ble det et par ganger på kort varsel innkalt til dugnadsarbeid med rydding av stien over 
Rabalsmellen, dvs stiene opp på begge sider av toppen og stien langs Rabalsvann mot Rundemellen. Nytt skilt ble satt 
opp på den gamle kløvstien. Stor takk til dugnadsarbeiderne!  
Gi oss gjerne tips om steder der det trengs nye skilt og steder med behov for rydding av stiene 

Kontakt med vegstyrene 
Vangsjøen vel ønsker å ha god kontakt med veistyrene for begge veiene fra bygda. Vi har i løpet av året hatt kontakt 
med styret for Moane-Fullsenn-vegen, og vi er enige om at vegstyret og vellet holder hverandre informert om aktuelle 
saker.  

Samarbeid med Mellad’n Turløyper (MT) 
Mellad’n Turløyper er en ideell forening med formål er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av hovedløypene i 
området. Det enkelte hyttevel har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring av skiløyper i samsvar med 
MTs løyperyddingsinstruks. Vangsjøen Vels dugnads-/løypegruppe (”Jägerkorpset”) følger opp instruksene fra MT og har 
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i høst ryddet over Kjølafjellet. Disse gjør en svært verdifull innsats for felleskapet. På dugnad er det også ryddet ny trasé 
over Buahaugen, som prepareres denne vinteren som en prøveordning. Vangsjøen vel sin representant i MT-styret, er 
Morten Ek. 

De siste par årene har løypelaget hatt betydelig driftsunderskudd. For at vi skal kunne opprettholde det gode løypenettet, 
er det viktig at alle som bruker løypene bidrar økonomisk til løypelaget! Bruk VIPPS til nummer 79234 eller overfør til 
konto 2135.30.34550.  

Samarbeid mellom hytteforeninger og Øystre Slidre kommune 
Vellets leder har deltatt på felles møter med13 hytteforeninger/velforeninger og Øystre Slidre kommune  

Saker som har vært tatt opp i år er bl.a.: 

• Planer (kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere.  

• Infrastruktur knyttet til hytte-områda; vann og avløp, bredbånd. 

• Løyper og stier, og finansiering av dette 
Vellet har også levert innspill til kommuneplanens samfunnsdel 

 
Oppfølging av Vangsjøen Vels hjemmeside og Facebook-side 
Vangsjøen Vel sin hjemmeside finnes på www.vangsjoenvel.org  Tidligere styremedlem, Sissel Brinchmann følger 
fortsatt opp nettsidene på en glimrende måte.  
Og for dere på Facebook: vi har også egen side der. Du kan finne vellets Facebookside via vår hjemmeside 
www.vangsjoenvel.org eller søk opp «Vangsjøen Vel» på Facebook. 
 

Regnskap og medlemsliste 
Regnskapet for 2020 er revidert og vedlagt årsberetningen. Pr. 31.12. 2020 hadde vellet registrert 141 hytter/støler med 
medlemmer. Ønsker du medlemsliste tilsendt? Kontakt post@vangsjoenvel.org  eller sekretær Svein Taksdal på 
staksdal@gmail.com . 
 
 

Bærum/Skien/Rogne, 10.mars.2021 
 

 
 
  
Rolf Jørn Karlsen  Cai Birger Nesset   Grete Marie Rogne  Svein Taksdal  
Styreleder  Kasserer  Styremedlem   sekretær 
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