
VANGSJØEN VEL MEDLEMSBREV JUNI 2021 

 

Informasjon fra vellet foran sommersesongen 2021 

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 13. april 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30. Møtet ble gjennomført som nettmøte på Zoom 
av smittevernhensyn. Det deltok 28 medlemmer på nettmøtet. Referatet er sendt ut tidligere, og ligger på vellets 
hjemmeside. 

 

Styret ble gjenvalgt og består av: 
 

Styreleder: Rolf Jørn Karlsen 

Tlf 901 64 293 rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no 

Kasserer: Cai Birger Nesset 

Tlf: 970 98 188 cgnesset@gmail.com 

Styremedlem/sekretær: Svein Taksdal 
Tlf: 957 60 728 staksdal@gmail.com 

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

 
 

Øvrige kontakter:  

Kontakt for støls- og grunneiere: Kontakter for Mellad’n Turløyper: 

Anne Karine Milo tlf: 909 50 274 
 

Web- og facebook-ansvarlig: 
Sissel Brinchmann 
tlf: 908 20 939 sidserk@gmail.com 

Koordinator for løyperydding: 

Morten Ek Tlf 412 91 858 morten.ek@hotmail.com 

Representant i styret for Mellad’n: Svein Taksdal 

 

Det blir ikke organisert postombæring i sommer 
Det er mulig å hente post på Coop Heggenes. Da adresseres det på følgende måte: 

Fornavn Etternavn, Stopp XX 
C/O Coop Heggenes 
PB.34, 

2939 Heggenes 

Husk å krysse av for «Poste Restante» når man oppgir adressen. For dette er postnummer 2939 korrekt (ikke 2940 som 
er det vanlige postnummeret til Heggenes). Personalet på Coop vil sortere posten og man kan få den utlevert i luken ved 
siden av kassen. De sier at posten ikke vil være klar til henting før ved 13-14 tiden, men at de vil gi oss denne tjenesten 
gratis. Sikkert hyggelig hvis man passer på å handle litt samtidig. Og ekstra fint er det om den som henter post også tar 
med annen post til sitt stopp og gjerne andre stopp som man passerer på veien hvis det passer. 

 

Mellad’n turløyper 
Som kjent arbeider styret i Mellad’n for en vesentlig oppgradering av løypelaget for å få bedre løyper kjørt hyppigere ved 
å investere i egen løypemaskin, og inngå i nært samarbeid, eventuelt sammenslåing, med Yddin og Javnlie løypelag. Det 
blir sendt ut egen informasjon fra Mellad’n om videre framdrift og oppfordring om å støtte opp om arbeidet. 

 
Familiedag 
Styret har bestemt at det ikke blir arrangert familiedag denne sommeren fordi det fortsatt er usikkerhet knyttet til 
smittevernrestriksjoner. 

 
Stier 
Det arbeides videre med å legge til rette med gode og tilgjengelige stier. Dette året har vellet kjøpt inn materiell til 10 
klopper. 8 av dem blir lagt ut i sommer. 3 stk skal til våte partier på stien fra bålplassen, 2 på stien opp mot Rabalsmellen 
og 3 stk på stien fra Fjellstua. Vi håper å få kjørt ut de to siste med skuter til vinteren. Kloppene er kraftig bygget for å 
unngå eventuelle skader på beitedyr som tråkker gjennom. 
Det er også bestilt flere skilt for bedre merking av stiene mot Rabalsmellen, Rundemellen og for den gamle kløvstien 
melleom Rabalen og Øyangslia. 
Vi håper også i år å gjennomføre spontane smådugnader med sti- og løyperydding. Det annonseres på vår facebookside. 
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Skogryddingsdugnad 9. oktober fra 10:00 (lørdag i uke 40) 
De siste årenes skogrydningsdugnader har vært meget vellykkete, med stort oppmøte og mye godt arbeid utført, og 
resultat mange gleder seg over. Vi planlegger å arbeide videre fra der vi slapp i fjor, nær fjellstuen med fortsettelse mot 
fjellkaféen. 
I og med at både det fysiske årsmøtet og familedagen er avlyst i år, ønsker vi at medlemmene får tid til prat å hygge 
under hogstdugnaden, dersom smitterestriksjonene tillater det. Vi vil derfor legge opp til romslig pause med «bålkaffe à la 
Rolf Jørn» kanskje ispedd noen dikt av Hans Børli. Vel møtt! 

 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 
Det er nå jevnlige kontaktmøter mellom kommunen og representanter for hyttevel i området. Dette er konstruktive møter 
der kommunen stiller med både ordfører og rådmann. Styreleder i Vangsjøen Vel, har deltatt på flere møter. Kommunen, 
som har flere hytter enn innbyggere, er veldig bevisst på nytten av godt samspill med eiere av fritidshus. Bl.a. diskuteres 
løyper, reguleringsplaner, vann/avløp, miljøvennlig turisme, etc. Ta gjerne kontakt om det er saker vi bør ta opp. 

 
Stølskonserter på Rennsenn 15. og 16. Juli 
Styret oppfordrer medlemmene til å slutte opp om et spennende initiativ med stølskonsert på Rennsen (på Vestheim- 
stølen, Rensend nr 8). Se https://www.facebook.com/rensend.stolskonsert for mer info. 

 

Fjellkaféen 
Etter at Wenche Skogen døde, har kaféen vært stengt, og er nå til salgs. Det er derfor ikke avklart hva som skjer med 
videre drift. 

 

Medlemsliste med hytteadresser 
Liste kan fås ved henvendelse til post@vangsjoenvel.org. På kartene som kommunen har lagt ut på sin hjemmeside, kan 
man finne de enkelte hytter/støler og hvilke numre som gjelder. 

 

Fisking og fiskekort 
Vi oppfordrer alle til å løse fiskekort! Man kan kjøpe kort for stangfiske fra land i Vangsjøen, Rennsenn, og Yddin. Se 
https://www.inatur.no/fiske/5cfa2e92b5ee9000031c6737 Du finner også opplysninger på oppslagstavler flere steder i 
området vårt. Det er også et felles fiskekort for mange vann i Valdres, som i vårt område inkluderer bl.a. Kjølen og 
Trollåstjern. Se https://www.fisking-i-valdres.no/kontakt 

 

Har du glemt å betale av kontingent 2021? 
Styret holder nå på med utsending av påminning til dem som har glemt å betale i år. 

 
Vangsjøen Vels hjemmeside og Facebook-side 
Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org er løpende ajour. Bruk den! Og for dere på Facebook: vi har også egen side der. 
Du finner link til den på hjemmesiden. 

----------------------- 
Vi ønsker alle en riktig god Valdressommer! Med hilsen styret i Vangsjøen Vel 
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