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Informasjon fra vellet foran sommersesongen 2022 
 

Årsmøtet ble avholdt Skjærtorsdag 14. april 2022, kl. 16.00 i kjellerstua på Vangsjøen fjellstue. Se vedlagt referat.  
 
Som vanlig ønsker vi å informere litt i forkant av sommersesongen om hva som skjer framover, og litt annen 
informasjon. 
 

 
Familiedag lørdag 6. august kl 12:00 på Rabalen  
Etter to års pause, er vi glade for at vi igjen kan arrangere familiedag. Vi møtes på tunet hos Rolf Jørn Karlsen , leder i 
vellet, som har første stølen på høyre hånd etter at du har krysset brua over Rabalsbekken fra fjellstua.. Ett tema vil bli 
berggrunn og geologi i området vårt, og kanskje vi tar litt om fuglelivet i området i tillegg 
Det blir fyr på bålplassene og vellet spanderer bålkaffe og pølser til grilling. 
 

Skogryddingsdugnad 8. 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 legger i år opp til å åpne landskapet mot Vangsjøen på nedsiden brua over Røyreåni 
(mellom Røyre og Vangsjøen.). Oppmøte ved minnestøtten ved brua. 
 

Stier 
Dette året har vellet kjøpt inn materiell til 10 klopper. Disse er på vinterføre kjørt opp til rasteplassen ved Rabalsvann. De 
skal legges ut på bløte partier på stiene i området.  
Vi vil fortsette arbeide med rydding av stier, og merke traseene med blåmaling. Vi har bl.a. fått oppfordring om å rydde en 
gammel sti langs deler av Vangsjøen, fra Langehytta ved stopp 10 til innerst på stikkveien ved stopp 13. 
 
Vi håper også i år å gjennomføre spontane smådugnader med sti- og løyperydding. Det annonseres på vår facebookside. 
 

Melldad’n turløyper 
Det har vært et spennende år for løypelaget. Egen løypemaskin ble anskaffet i fjor høst; et stort økonomisk løft, der 
mange av våre medlemmer har bidratt med investeringsbidrag. Tusen takk for det! Dessverre ble det lite snø og kort 
sesong denne vinteren, noe som også ga seg utslag i lavere løypebidrag fra brukere, men også noe reduserte utgifter 
med færre turer for maskinen. Det er gjort mange og viktige utbedringer av traséene. Vi vil forsøke å få satt opp råbygg til 
garasje ved Yddin for maskinen denne sommeren, men avventer eventuell isolering og fullverdig bygg til vi ser hvordan 
økonomien utvikler seg. Med betydelig forbedret standard på løypenettet, håper vi også løypebidragene de kommende 
sesongene vil bli høyere, slik at løypelaget kan opprettholde høyt nivå på driften.  
 
Vangsjøen vel har et eget arbeidslag «Jägerkorpset» som årlig rydder Kjølafjellsrunden, og ellers har stilt opp ved behov 
andre steder. Stor takk til dem! 
Melladn løypelag har spurt om Vangsjøen Vel også kan ta ansvar for rydding av traseen på Saurrunda, fra 
krysset på Kjølafjellsløypa til kryset ved Tansbergfjorden. Dersom vi skal klare dette, trenger vi et ryddelag til. 
Meld fra til styret om du kan tenke deg å være med på dette. Det er snakk om en dugnadsdag på 
seinsommeren/høsten. 
 

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. Kommunen arbeider for å få bedre kildesortering på 
kontainerplasser lagt til rette for hyttefolk, men kanskje noe færre steder med konteiner. Kommunen har også signalisert 
at man trolig heller ønsker fortetting i eksisterende hytteområder enn å beslaglegge større urørte områder ved videre 
hyttebygging.  
Ta gjerne kontakt med styret om det er saker vi bør ta opp i disse møtene. 
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Stølskonserter på Rennsenn 8. og 9. Juli 
Etter et vellykket og utsolgt arrangement i fjor sommer, blir det også i år stølskonsert på Rennsen (på Vestheim-stølen, 
Rensend nr 8). Styret oppfordrer medlemmene til å slutte opp om et flott og spennende initiativ. Se 

https://www.stolskonsert.no/  for mer info. 

 

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  
 

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. Legg gjerne igjen et bilde eller hilsen på facebooksiden. 

 

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