
VANGSJØEN VEL MEDLEMSBREV VINTER 2021 

 

____________________________________________________________________________________ 
VANGSJØEN VEL – post@vangsjoenvel.org  

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

Kjære alle velmedlemmer! 

Jula er vel overstått. Det er vårt inntrykk at uvanlig mange benyttet hyttene/stølene i juleferien. Med rimelig bra med snø 
såpass tidlig i sesongen, kunne vi alle glede oss over fine løyper, også i nye forbedrete traseer. 

 

1. Nye eiere på Vangsjøen fjellstue 
Som mange er klar over, ble Vangsjøen Fjellstue overtatt av nye eiere i 2020. Vi ønsker Evelin og Aleksander 
Øiestad velkommen til området. Vi har fått følgende hilsen og informasjon fra dem: 
 

1. oktober i fjor tok vi over gamle Vangsjøen Fjellstue etter Gro og Petter. Allerede første helgen møte vi dugnadsgjengen 
fra Vangsjøen Vel, med 20-30 personer som ryddet tomteområdet ved siden av fjellstua for gran. Et imponerende syn og 
vårt første møte med velforeningen! Senere har vi hilst på mange av dere utenfor i veien, samt fått hyggelige 
velkomstmeldinger på Facebook. Må si vi er positivt overrasket over miljøet her oppe; det overgår alle forventninger. 
 
Vi har forståelse for at det er mange som er nysgjerrige på våre planer for Fjellstua. Den har jo vært et samlingspunkt i 
mange år, og nå som Fjellkiosken til Wenche dessverre foreløpig er stengt, blir det enda tydeligere at det ikke er noe sted å 
møtes for en kaffe eller noe mer i området. Vi har derfor tatt initiativ til møte med tidligere driver av Fjellkiosken (Otto Kåre 
Skogen), og har også tett dialog med styreleder i Vangsjøen Vel. Vi ser på muligheter for å bidra til at en eller annen form 
for et tilsvarende møtepunkt kan komme opp igjen. Imidlertid skal vi være tydelige på at vi ikke ser grunnlag for å drive 
Fjellstue på tradisjonelt vis, den tiden er nok forbi. Vi kommer til å bygge om til noen selvhusholds leiligheter i 
førsteomgang, og så kan det hende at det kommer et større leilighetsprosjekt på sikt. 
 
Siden et slikt møtepunkt ikke vil være et overskuddsprosjekt, utfordrer jeg herved de av dere som brenner for å få opp et 
slikt møtepunkt til være med på idédugnad. Vi må tenke nytt i forhold til bemanning og lokasjon. Kan det være en tanke å 
drifte det på dugnad? Med så mange medlemmer burde det være mulig i de aktuelle helger/ferier med 1-2 vakter? Eller 
kanskje noen som kan tenke seg å engasjere seg mer? 
 
Videre jobber vi med muligheten for en familiedag ute på nedsiden av Fjellstua i påsken. Her er det også viktig at dere 
engasjerer dere, sender innspill og melder fra hvis dere kan tenke dere å bidra med noe. Vårt bidrag blir i hovedsak 
planlegging samt å stille hele Fjellstua til disposisjon. 
 
Da håper jeg på dere finner noe positivt i denne informasjonen, og så ser vi frem til å bli bedre kjent med våre hytte- og 
stølsnaboer i tiden fremover. 
 
Godt Nyttår! 
MVH 
Evelin og Aleksander Øiestad 

 
2. Fjellkaféen 

Som de fleste er klar over, døde dessverre vår alles entusiastiske kafévert, Wenche Skogen i høst. Det er foreløpig 
usikkert hva som vil skje med fjellkaféen framover. Minneord for Wenche kan dere lese her: 
http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2020/11/Minneord-Wenche-Skogen.pdf  
 

3. Postombæring  
Vangsjøen Vel organiserte ikke postombæring sist sommer, men vår mangeårige «postmann» Ola Harald Paulsrud 

Det er tid for innbetaling av årets medlemskontingent 
Kontingenten er som de siste årene, kr 400,- pr hytte /støl. 

Familiemedlemskap er avviklet, men vi kan sende info til mange ulike epostkonti på 

samme medlemskap. 

 

Vellets kontonummer er 0540.08.47136 
Husk å oppgi eget navn og hytteadresse. 

Betalingsfrist: 31.1.2018 

mailto:post@vangsjoenvel.org
http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2020/11/Minneord-Wenche-Skogen.pdf
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tilbød å kjøre ut post mot individuell betaling fra dem som var interessert. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor 
mange som benyttet seg av tilbudet, og om det vil bli aktuelt med noe lignende kommende sommer. Styret fikk støtte 
på siste årsmøte i at vellets ikke skal bruke av eget budsjett til å finansiere postombæring. 
 

4. «Bålplassen» 
Vi har inntrykk av at denne rasteplassen ved Rabalsbekken er svært populær. Styret og andre bidrar til at det skal 
være ved tilgjengelig for besøkende. Det er hyggelig å se at plassen behandles pent og at alle forlater den ryddig og 
fri for søppel! 
 

5. Vegetasjonsrydding og hogstdugnad 3. oktober 
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 slik 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.  
 

6. Familiedag  
Familiedagen sommeren 2020 ble avlyst av smittevernhensyn. Det er foreløpig uvisst om det blir aktuelt å arrangere 
familiedag kommende sommer. 
 

7. Stølshistorie og krigshistorie  
Ildsjeler i vårt område har tidligere laget to historiske hefter med stoff fra vårt område: 
 
▪ «Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944», om kampene mellom okkupasjonsmakten og 

motstandsbevegelsen. Heftet kan leses/lastes ned her: http://nye.vangsjoenvel.org/wp-
content/uploads/2019/02/Overfallet_1944.pdf  

▪ «Stølshistorie for Rabalen, Buahaugen og Bukono», om stølane, stølslivet, turister og hytteliv. Heftet finner 
man her: http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2019/02/St%C3%B8lshistorie-final-versjon.pdf Heftet 
med stølshistorie i trykket form kan også kjøpes for kr. 150,- ved henvendelse til styrets kasserer Cai Birger 
Nesset (cgnesset@gmail.com ).  

 
8. Skilt og stirydding.  

I løpet av sommeren var det dugnadsarbeid med rydding av stien over Rabalsmellen, dvs stiene opp på begge sider 
av toppen. Stien langs Rabalsvann mot Rundemellen ble også ryddet. Nytt skilt ble satt opp på den gamle kløvstien. 
Stor takk til dugnadsarbeiderne!  
Gi oss tips om steder der det trengs nye skilt og steder med behov for rydding av stiene. Om noen kunne tenke seg 
å danne en egen gruppe for vedlikehold av stiene, ville det være veldig fint. Gi oss et hint i så fall. 
 

9. Info fra 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 i høst ryddet over Kjølafjellet. Disse gjør en svært verdifull innsats for felleskapet. Vangsjøen vel sin 
representant i MT-styret, er Morten Ek. 
 
Se også vedlagte informasjon fra løypelaget. Løypestatus finner du her: 
https://skisporet.no/setView/61.1617048/9.2377853/13/norges_grunnkart  
 
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. Bidrag og beløp er selvsagt frivillig, men 
vi oppfordrer til å bidra med kr 1000,- pr hytte. 
 

10. Medlemslister med hytteadresser 
Gi beskjed om du ønsker tilsendt liste over vellets medlemmer med hytteadresser, som for våre medlemmer er: 

http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2019/02/Overfallet_1944.pdf
http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2019/02/Overfallet_1944.pdf
http://nye.vangsjoenvel.org/wp-content/uploads/2019/02/St%C3%B8lshistorie-final-versjon.pdf
mailto:cgnesset@gmail.com
https://skisporet.no/setView/61.1617048/9.2377853/13/norges_grunnkart
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Bukono, Rabalen, Buahaugen, Midthøgde og Vangsjøberget. På kartene som kommunen har lagt ut på sin 
hjemmeside kan man finne de enkelte hytter/støler og hvilke numre som gjelder. Ønsker du liste tilsendt? Kontakt 
post@vangsjoenvel.org eller sekretær i styret, Svein Taksdal på  staksdal@gmail.com 
Har du hyttenaboer som ikke ennå er medlem? Gi dem i så fall et vennlig hint om at nye medlemmer er velkomne, 
og at det er fint å støtte opp om arbeid til felles nytte og glede. 
 

11. Vangsjøen Vels hjemmeside og Facebook-side 
Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org inneholder mye informasjon om vellet og området vårt. Bruk den! 
Vi er aktive på Facebook: der vi har vår egen side. Den gir en fin måte å holde kontakt andre som er aktive i 
området, få og gi info om aktiviteter, tips og nyheter av interesse relevant for Valdresområdet. 
Du kan finne vellets Facebookside via vår hjemmeside www.vangsjoenvel.org eller søk opp «Vangsjøen Vel» på 
Facebook. Det er veldig hyggelig om medlemmer bruker siden aktivt, poster bilder og legger ut litt om smått og stort. 

 
12. Årsmøte 2021 

Det er foreløpig uvisst om det blir mulig å arrangere fysisk felles årsmøte påsken 2021. Årsmøteinnkalling og 
sakspapirer blir sendt ut i henhold til vedtektene minst tre uker før møtet. Vi regner med at det da vil være klart i 
hvilken form vi kan holde årets møte. 
 

13. Nye styremedlemmer?  
To av styremedlemmene er på valg hvert år. Om du synes det trengs fornying i styret og har et forslag eller vil stille 
selv, ta kontakt med valgkomiteen ved Oddrun Rudi, odrudi@online.no . 

 
14. Samarbeid mellom hytteforeninger og Øystre Slidre kommune 

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom 13 hytteforeninger/velforeninger og Øystre Slidre kommune  
Partene er enige om å møtes minst to ganger i året. Av saker som skal drøftes i slike møter kan nevnes: 

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

• Infrastruktur knyttet til hytte-områda som vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd. 

• Økonomiplan og budsjett (f.eks. eiendomsskatt) med relevans for hytteeiere. 

• Helse- og omsorgstjenester for hytteeiere. 

• Hyttevellagene sine planlagte aktiviteter/årsplan. 
 
 
15. Kontakt med veistyrene 

Vangsjøen vel ønsker å ha god kontakt med veistyrene for begge veiene fra bygda. Vi har nylig hatt kontakt med 
styret for Moane-Fullsenn-vegen, og vi er enige om at vegstyret og vellet holder hverandre informert om aktuelle 
saker. Vegstyret hadde ikke noe de ønsket å informere om denne gangen. 
 

16. Feil i kartet? Om du oppdager feil i kartene på nettet, oppfordrer Kartverket alle om å melde fra. Tjenesten «Rett i 
kartet» på www.rettikartet.no gir en enkel måte å rapportere inn feil, sende inn GPS-spor fra en sti som mangler eller 
annet du måtte finne ut som bør endres i kartene. Vi kjenner til flere tilfeller i vårt område hvor feil og justeringer er 
meldt inn, og kommet med i de offisielle kartene. Med felles innsats kan kartene for våre områder bli enda bedre!  

 
 
 

   
 

 

Vi ønsker alle en fortsatt flott vintersesong! 
 

Med vennlig hilsen styret i Vangsjøen Vel 
 

Rolf Jørn, Grete Marie, Cai, Svein 
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