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Informasjon fra vellet høsten 2022 
 

Høstdugnad - rydde skog og montere klopper  8. oktober fra 10:00 (lørdag i uke 40)  
Vi i styret er imponert over medlemmenes innsats i tidligere dugnader, og de fine resultatene som vi alle kan glede oss 
over. Vi ønsker derfor også i år å ha en dugnad. Det blir i år todelt: 

1. I samråd med grunneier ønsker vi å åpne landskapet mot Vangsjøen på nedsiden brua over Røyreåni (mellom 
Røyre og Vangsjøen). Vi ønsker å ta ned granskogen og få god sikt mot vannet fra veien og rastebenken.  

2. Det er behov for å skru sammen og plassere ut klopper på våte partier på stiene. Materialer er kjørt ut på 
vinterføre. I år er det først og fremst stien fra rastebenken ved Rabalsvann og opp mot Kjølafjell vi ønsker å 
forbedre med klopper.  

Felles oppmøte på parkeringsplassen ved fjellstuen, der vi finner ut hvem som ønsker å være med på hvilken del av 
arbeidet. 
 
 

Mellad’n turløyper - info og årsmøte 
Styret er imponert over det store arbeidet som er gjort i Mellad’n Turløyper siste året med kraftig oppgradering av 
løypekjøringen med nyinnkjøpt tråkkemaskin og med utbedringer av mange løypetraseer. Vi er også imponert over 
støtten løypelaget har fått fra velmedlemmene gjennom investeringsbidrag og løpende driftsbidrag. Takk til alle! 
 
Løypelaget er i dag organisert som en forening der de ulike velforeningene er medlemmer. Årsmøtet blir dermed 
gjennomført 18. september med representanter fra alle velforeningene til stede. Vi ønsker å representere 
velmedlemmene best mulig i dette arbeidet, og ber alle som har innspill om snarest å melde dette til styret. Vedlagt finner 
dere møtepapirer for årsmøtet til Mellad’n. 
 

Vellykket familiedag lørdag 6. august  
Etter to års pause, var det fint å kunne ønske velkommen til familiedag igjen. På årets arrangement kom 40 deltakere 
som storkoste seg. Geolog og mangeårig aktivt velmedlem, Tor Løken, holdt et spennende foredrag om geologien i 
området og viste fram en rekke steinsorter fra Vangsjøenområdet. Han hadde også et eget opplegg for barna som deltok. 
Jorun Karlsen spilte langeleik. Rolf Jørn Karlsen orienterte om initiativet fra grunneier Kjetil Bjørklund om  trebruprosjekt 
over Røyreåni og viste fram en modell av brua laget av Bjørklund. Rolf Jørn fremførte også flere dikt av Hans Børli. Vellet 
spanderte grillpølser og brus på deltakerne. Vi oppfatter dette som noe våre medlemmer setter pris på, og vi håper å 
fortsette med familiedager om sommeren framover. 
 
Vi ønsker alle i Vangsjøen vel en fin høst i fjellet – og etter hvert vinter med mange fine turer. 

 

 
 

Med hilsen styret i Vangsjøen vel 

Rolf Jørn, Grete Marie, Cai, Svein 
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