VANGSJØEN VEL
ÅRSBERETNING FOR 2011
Årsmøtet 2011 ble holdt skjærtorsdag 21. april 2011, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet
fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2011.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Per E. Koch (gjenvalg) og Sissel Brinchmann
(gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år: Marinius Mortensen (gjenvalg)
Valgkomitéen for 1 år: Jan Sagsveen (ny), Svein Taksdal og Jon Tveit
Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo

Styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Sissel Brinchmann
Sekretær:
Kasserer: Trond Fremstad
Styremedlem:

Per E. Koch
Oscar Andersen-Gott

Styret har siden årsmøtet 2011 hatt to styremøter, jevnlig e-post- og telefonkontakt og
det er sendt ut tre brev til medlemmene (inklusive innkalling til Årsmøtet).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:




Postdistribusjon sommeren 2011 ble organisert som et samarbeid med et annet
vel, med levering av post hver ukedag. Styret har fått tilbakemelding på at dette har
fungert bra og vil så langt mulig fortsette samarbeidet med Paulsrud for å
opprettholde ordningen, forutsatt at minst et annet vel er med. Vellet har i tillegg til
postkasser på stopp 12 og stopp 16, en stor postkasse på veggen til Fjellstua.
Husk å hente post og aviser du bestiller distribusjon av!
Kontingentinngang: Det er beklagelig at endel ikke har betalt kontingent, noe
som avspeiles i inntektssiden i regnskapet. Styret har purret på alle dem som ikke
har betalt. Noen er muligens usikre på om de er medlem og styret vil ta en
hyggelig kontakt for å avklare spørsmålet.



SKILØYPER/TURSTIER:

-

Løypekjøring: Vangsjøen Vel inngikk avtale med Kjell Skattebo om kjøring av løypa
over Bukono. Løypa burde vært kjørt noe oftere enn tilfellet var..
Melladn Turløyper (MT)
o MT har ansvar for fjellområdene sør for Yddin til Nord-Aurdals grense.
Danebuløypa begge traséer defineres som hovedløype og skal når vær- og
føreforhold tillater det, være preparert seinest 1. februar. Maskinpreparerte løyper
kan ha inntil 6 m bredde og være preparert for klassisk skigåing og skøyting.
Scooterløypene sporsettes og kan være inntil 2 m breie. I høyfjellet blir det
scooterpreparert i perioder med lite vind, primært i vinter- og påskeferie.
o Fordi stølsvegen over Bukono fra Moane-Fullsennvegen brøytes vinteren 2012
(frem til hyttene som ligger på det høyeste punktet før det går nedover mot
Rabalen), har MT lagt om løypa slik at den nå går på nord/østsiden av stølsvegen
noe nede før den kommer opp på stølsvegen. Det er lagt ut kart med oppmålt
GPS rute på VVs hjemmeside.

-

-

o Det ble derfor ikke nødvendig å engasjerer en egen scooterkjører da Mellad’n
Turløyper (MT) nå kjører med stor maskin der vi før kjørte med scooter.
o Tidligløyper: MT vil for neste sesong – dersom forholdene tillater det – arbeide
for å få preparert med snøscooter og sporsetter følgende ubrøytede stølsveier:
Rabalen – Bukono, Bukonokrysset – Øvre Trollås (den gamle stølsveien),
Luskeråskrysset – Vangsjøbrua (den gamle stølsveien).
Konklusjon: Vellet er svært godt fornøyd med standard på løypenettet og hyppighet
i løypekjøringa. Du får oppdaterte meldinger på www.skisporet.no. Ved innbetaling
av minst kr. 500 til MT får du status for løypepreparinga som tekstmelding. Alle
medlemmer i Vangsjøen Vel oppfordres til å støtte løypelaget økonomisk

-

Turmål/rastebenker
Med de to nyeste rastebenkene, bål-/badeplass og den første velbenken, har nå
vellet sørget for fire fine familieturmål i varierende avstand fra parkeringsplassen ved
Fjellstua.



Langsua nasjonalpark
Verneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd 11. mars
2011 og Langsua nasjonalpark ble opprettet. Den ble offisielt åpnet 3. september
2011 og er en utvidelse av den tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark; den er nå på
ca 537 kvadratkilometer. Verneplanen omfatter i tillegg til Langsua nasjonalpark fire
nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater; to av dem ligger nær vårt
område:
 Haldorbu landskapsvernområde (58,6 km2) har store myr- og våtmarkspartier.
Stølsdriften har påvirket naturen og skapt beitemarker og slåttemyrer.
 Kjølaåne naturreservat (19,1 km2) består av myr og våtmark med kilder,
meandrerende elver, rikmyr og spesielle myrutforminger.
Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer i kommunene Øystre Slidre,
Nord-Aurdal, Gausdal, Nordre Land, Sør-Fron, Nord-Fron og Etnedal.



Familiedag/sommerarrangement 2011 = dugnad
Årets sommerarrangement/familiedag ble avviklet 30. juli som nok en dugnad for å
utbedre stien og lage klopp/bro over til bålplassen. Styret ønsker innspill til ideer for
familiedager!



Prosjekter
 Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org: Styreleder holder siden oppdatert. Forslag,
bilder, ris og ros mottas med takk (post@vangsjoenvel.org) Skriv gjerne i
Gjesteboka på hjemmesiden.
 Facebook: Vangsjøen Vel har også en Facebookside der man kan følge med i
mye av aktiviteten i Valdres, Øystre Slidre og områdene nærmere Vangsjøen:
https://www.facebook.com/people/Vangsjoen Vel. ...
 Rasteplasser og benker: Vellets neste rastebenker m/bord er plassert på hhv
Kjølafjell og ved nordenden av Rabbalsvatn. Kart/henvisning til benkene er satt
opp på vellets oppslagstavle på veggen til Fjellstua. Rasteplassene, velbenken og
bålplassen er alle velbrukte turmål for hyttefolket og Fjellstuas gjester.
 Merke ny sti: Styret vil arrangere en dugnad for å merke en ny sti fra Kjølafjellbenken ned til Rabalen (via bålplassen)
 Stølene ved Vangsjøen: Pga sykdom mv er prosjektet foreløpig lagt på is.
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Reguleringsplan Buahaugen-Midthøgde: Styret har undersøkt med kommunen
om hvor denne saken står og fått følgende informasjon: ” Grunnet dårlig vannkvalitet
i Vindevassdraget har kommunestyret vedtatt at det ikke skal utvikles nye
hytteområder i nedslagsfeltet til Vindevassdraget uten tilkopling til offentlig
avløpsnett. Reguleringsplanen er derfor lagt på is inntil det blir ført fram vatn og
avløp (VA) til området. Trinn 1 er å bygge VA til Yddin-området, trinn 2 og 3 er
utvidelse i retningene Javnlie og Luskeråsen-Vangsjøen. Hvilke av disse som blir
trinn 2 er ikke tatt stilling til. Framdrifta i alle trinn er avhengig av finansiering i form
av nye byggeområder for hytter og er derfor både avhengig av avklaringer i
kommuneplan og konjunkturer. Kort sagt betyr dette at reguleringsplan for
Midthøgde høyst sannsynlig ligger langt fram i tid.”



Fisking og fiskekort: Fiskekort selges bl.a. på Vangsjøen Fjellstue for stangfiske
fra land i de private vannene Rensenn, Vangsjøen og Yddin. Det arbeides fortsatt
med å få til et felles fiskekort som gir adgang til å fiske med stang fra land i alle
nærliggende private vann, inklusive Rabbalsvatn og muligens Røyrivann.



Kontakt med vegstyrene. Det har vært kontakt med styrene for Moane-Fullsenn
vegen og Bergo-Rabalen vegen, men ingen store nyheter å melde.



Nytt adressesystem: Øystre Slidre Kommune har sendt ut brev med
adresseskilt til hver hytte- og stølseier. For å får en oppdatert medlemsliste med
hyttene merket av i kart etter adresseområdene, savner vi fortsatt tilbakemelding
fra svært mange medlemmer om den nye adressen.



Regnskapet for 2011 er revidert og vil bli fremlagt på årsmøtet; urevidert versjon
er vedlagt.

Pr. 31.12. 2011 hadde vellet registrert 137 ordinære medlemmer og 24.
familiemedlemmer.
Oslo, 1. mars 2012

Sissel Brinchmann (sign)
Styreleder

Per E. Koch (sign) Trond Fremstad (sign)
Sekretær

Kasserer
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Oscar Andersen-Gott (sign)
Styremedlem
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