
VANGSJØEN VEL MEDLEMSBREV VINTER 2022 

 

____________________________________________________________________________________ 
VANGSJØEN VEL – post@vangsjoenvel.org  

Styreleder Rolf Jørn Karlsen, mobil 901 64 293 e-post: rolfjorn@gmail.com  – Vellets bankkonto: 05400847136, VIPPS: 686920  

Kjære alle velmedlemmer! 

Jula er vel overstått. Vi håper mange har hatt fine opphold på hyttene/stølene i juleferien selv om det har vært litt for lite 
snø til å kjøre opp løyper. 

 

1. Info fra Mellad’n Turløyper (MT)                                                                  
Mellad’n Turløyper er en ideell forening med formål å opparbeide og vedlikeholde skiløypene i området. Det enkelte 
hyttevel har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring med tråkkemaskin. Vangsjøen Vels dugnads-
/løypegruppe (”Jägerkorpset”) følger opp instruksene fra MT og har bl.a. ansvar for traséen over Kjølafjellet.  
 
Som alle har fått info om tidligere, er det stor satsing i løypelaget med innkjøp av ny løypemaskin i år for å få til bedre 
løyper og hyppigere kjøring. Vi retter en stor takk til de mange velmedlemmene som har bidratt med investerings-
bidrag som har gjort denne oppgraderingen mulig. Samtidig vil det være veldig kjærkomment om enda flere blir med, 
slik at lånebehovet går ned og framtidig økonomi i løypelaget blir tryggere.  
Se vedlagt info fra løypelaget.  
Vi håper alle verdsetter gode løyper, og vil bidra til driften. 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 pr 
sesong.  
Løypestatus finner du på https://skisporet.no/setView/61.1725496/9.2458534/12/norges_grunnkart  
 

2. «Bålplassen» 
Vi har inntrykk av at denne rasteplassen ved Rabalsbekken er svært populær. Det har vært dugnad med rydding, 
trefelling, vedkapping og fjerning av aske. Broen over bekken er også utbedret. Det er hyggelig å se at plassen 
behandles pent og at alle forlater den ryddig og fri for søppel! 
 

3. Høstdugnad. 
I år ble det ryddet og brent kvist og stusset høye stubber i områder der vi tidligere har hatt hogstdugnad i lia sørvest 
for fjellstuen. I tillegg ble flere klopper båret ut og montert på våte partier på stiene oppover mot Rabalsvann og mot 
bålplassen. Takk for flott innsats! 

 
4. 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 finnes også i trykket form kan også kjøpes for kr. 150,- ved henvendelse til styrets kasserer 
Cai Birger Nesset (cgnesset@gmail.com ).  
 

5. Løyperydding og GPS-sporing av stier 
Styret, i samarbeid med Øyangen Vel, har ryddet løypetraséen opp Djupedalen slik at denne kan kjøres med skuter 

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 flere e-postadresser på 

samme medlemskap. Bruk VIPPS eller bankoverføring: 

VIPPS nr 686920 – betal med en gang – fort gjort å glemme! 

Vellets kontonummer er 0540.08.47136 
Husk å oppgi navn som medlemskapet er registrert på, samt hytteadresse. 

Betalingsfrist: 31. januar 
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denne vinteren, noe våre to velforeninger finansierer sammen. Styret har også bistått kommunen med GPS-sporing 
av flere sentrale stier i området slik at disse kan komme korrekt med på lokale turkart og på ut.no. 
 

6. Årsmøte 2022 
Det er foreløpig uvisst om det blir mulig å arrangere fysisk årsmøte påsken 2022. 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. Vårt digitale årsmøte i 2021 fungerte godt, så dette kan bli en løsning også i år. 
 

7. 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  
 

8. Fjellkiosken/Fjellkaféen 
Kiosken drives ikke for tiden, og er fortsatt til salgs. Det kan også være aktuelt å leie den ut dersom noen ønsker å 
drive den. Kjenner du noen som kan være interessert? Ta kontakt md oss i styret, så formidler vi kontakt. 
 

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

 
10. 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. Det er 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. 

 
11. Samarbeid mellom hytteforeninger og Øystre Slidre kommune 

Samarbeidet mellom 13 hytteforeninger/velforeninger og Øystre Slidre kommune er i god gjenge, med møter minst 
to ganger i året. Av saker som 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. 
 
 

 
 
 

   
 

 

Vi ønsker alle en fortsatt flott vintersesong! 
 

Med vennlig hilsen styret i Vangsjøen Vel 
 

Rolf Jørn, Grete Marie, Cai, Svein 
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MELLAD’N TURLØYPER 
Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status foran ny sesong 

 

Målet med å skaffe egen maskin gikk som planlagt takket være alle (216 hytter så langt) som 

har bidratt med 4000! Igjen tusen-tusen takk!  

 

Vi har intensjonsavtale med Yddin og Javnlie Løypelag om felles organisering av oppkjøring av 

løyper. Det er kommet til to nye løypekjørere (med erfaring) som vi har stor tillit til. 

Garasjebygget er blitt noe forsinket, men vi låner plass når vi får behov for varm garasje. 

Knut Sebu og flere holder på med sålekjøring, men vi håper på mere snø snart! 

 

Vi har også et løypemannskap som har brukt utrolig mange timer og gjort en fantastisk jobb for å 

bedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle. Mange hyttevel har stilt opp med stort mannskap på 

dugnad for å bedre løypetraseer og rydde trær og kratt. Det er lagt klopp over Vangsjøåni ved 

Bukono (slipper gå på Stølsvegen over brua) og justeringer av løypene ved Rennsendbekken, 

Gamasama og Bukono. Vi har lagt ny løypetrase for løypa rundt Synhaugen, og i vinter vil vi kjøre 

veitraseen om Synshaugen. Vi har satt ut over 500 staur og vi har fått laget nye 

informasjonstavler/kart som skal settes ut i løypekryss. Tusen takk til alle som bidrar for Mellad’n 

på denne måten! 

 

 
Klopp ved Bukono   Trase mot Synhaugen   Løypebas-sjåfører 

 

Vi håper at noen flere vil bli med. Det er også noen som har gitt positivt tilsagn om 

investeringsbidrag som så langt ikke har betalt.  

Innbetaling kan gjøres til konto: 2320 23 80069      

Husk å oppgi hyttevel, hytteadresse, telefonnummer og epost adresse. 

Betaling kan også skje til VIPPS nr 79234 

 

Vi står foran en ny sesong og trenger kanskje noe tid for innkjøring og høste verdifull erfaring. 

Styret vil gjøre det ytterste for at dette blir bra!  

Kommentar og/eller spørsmål  

Kan stilles til vellets kontaktperson eller til leder Torleif Håvi, torleifhavi50@gmail.com 

 

Ønsker dere alle en riktig fin vinter og nok snø til fine løyper! 
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