
VANGSJØEN VEL MEDLEMSBREV VINTER 2023 

 

____________________________________________________________________________________ 
VANGSJØEN VEL – post@vangsjoenvel.org  

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

Kjære alle velmedlemmer! 

Jula er for lengst overstått. Vi håper mange har hatt fine opphold på hyttene/stølene i juleferien og eventuelt tiden etterpå 
med turer i det flotte løypenettet.  

 

 

 

  

 

 

 

Foto: Grete Marie Rogne 

1. Mellad’n Turløyper                                                                  
Mellad’n Turløyper er en ideell forening med formål å opparbeide og vedlikeholde skiløypene i området.  
Som det har vært informert om tidligere, har det både i sommer og så langt i vinter vært svært stor aktivitet i 
løypelaget. Mange av traséene er lagt om i kortere og lengre partier for å gi bedre løyper i bruk, og gjøre det mulig å 
kjøre løype med mindre mengde snø. Vi vil rette en stor takk til svært mange frivillige som har gjort en enorm innsats 
for fellesskapet! 
Mellad’n har ny hjemmeside. Se https://www.melladn.no/  
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 minst kr 1000,- pr hytte 
pr sesong om man bruker løypene.  
Løypestatus finner du på https://skisporet.no/setView/61.1771845/9.1741848/13/norges_grunnkart  
 

2. «Bålplassen»  
Vi har inntrykk av at denne rasteplassen ved Rabalsbekken er svært populær. Det er hyggelig å se at plassen 
behandles pent og at alle forlater den ryddig og fri for søppel! 
 

3. Høstdugnad. 
Igjen gjennomførte vellet en vellykket høstdugnad med 20 spreke deltakere. Ett lag arbeidet med å felle trær og 
rydde kvist på begge sider av Røyriåne. Erling Forsberg stilte med traktor og vinsj. Resultatet ble et åpnere landskap 
med godt utsyn ut over Vangsjøen. 
Det andre laget skrudde sammen og fikk lagt ut ti klopper på våte partier på stien mellom Rabalsvatn og Kjølafjellet. 
Flott å se at dugnadsånden er sterk i vellet. Dugnad og felles innsats gir resultater til beste for vellets medlemmer og 
andre brukere av dette fjellområdet. 

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. 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 på velmedlemmet og din hytteadresse. 

Betalingsfrist: 15. februar. 
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4. Støtte til innkjøp av utstyr til løype- og stirydding 

Sist høst åpnet Innlandet fylkeskommune for at frivillige lag og foreninger kunne søke økonomisk støtte til 
tilrettelegging for friluftsliv. Vangsjøen Vel leverte søknad til innkjøp av skogryddingsutstyr til bruk ved rydding av 
stier og løypetraséer. Vi ble tildelt kr 10 000,- som sammen med noe egne midler fra vellet, i disse dager brukes til 
innkjøp av en kraftig batteridrevet motorsag med et par ekstrabatterier og annet utstyr, samt gode ryddesakser. Vi 
kan dermed utføre rydding med lite støy og uten forurensning. Vi støtter lokalt næringsliv ved å handle hos Bakke 
Maskinservice på Heggenes.  
 

5. Årsmøte 2023 
Vi legger opp til å avholde årsmøte på vanlig vis på Skjærtorsdag i påsken, som i år blir 6. april. Forslag og saker til 
årsmøtet leveres til styret innen 5. mars. Egen innkalling med sakspapirer kommer seinere. 
 

6. 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  
 

7. Verv et medlem 
Har du hyttenaboer som ikke ennå er medlem? Gi dem i så fall et vennlig hint om at nye medlemmer er svært 
velkomne, og at det er fint å støtte opp om arbeid til felles nytte og glede. Vår velforening dekker Bukono, Rabalen, 
Buahaugen, Midthøgde og Vangsjøberget.  
Gi beskjed om du ønsker tilsendt liste over vellets medlemmer med hytteadresser. Kontakt oss på 
post@vangsjoenvel.org eller via sekretær i styret, Svein Taksdal på staksdal@gmail.com 

 
8. 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. 

 
9. 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 og 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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