Vangsjøen Vel

Årsberetning for 2004
Årsmøtet 2004 ble avholdt den 8. april 2004 og som vanlig gjennomført på Vangsjøen
Høyfjellstue. (Referatet fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt
ut i juni 2004.)
Resultatet av valget ble:
- Ragne E. Hansen og Jan Sagsveen (begge gjenvalg) styremedlemmer for en periode på 2 år.
- Marinius Mortensen (gjenvalg) som revisor for 1 år,
- Ny valgkomite ble Tor Løken, Jon Tveit og Bjørn Asla (alle gjenvalg).
Styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Rolf Bjerke Paulssen
Ragne E. Hansen
Svein Taksdal
Jan Sagsveen

Styret har siden Årsmøtet 2004 hatt 3 styremøter og det er sendt ut 3 brev til medlemmene
(inklusive innkalling til Årsmøtet 2005).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:
• Postdistribusjon sommeren 2004
• Skiløyper: Stor aktivitet og deltakelse i driften av Mellad’n turløyper – sammenslutningen som organiserer rydding, merking, oppkjøring og det økonomiske for alle
hovedløyper i området. Jan Sagsveen i velstyret er formann i Mellad’n turløyper og i
samordningskomiteen for alle velforeningene. Også i år er det nedlagt mange
arbeidstimer med rydding, merking m.m. Vellet er svært fornøyd med den høye
standarden løypenettet har fått etter opprettelsen av Mellad’n turløyper.
• Løypekjøring mellom Vangsjøen og Øyangslia der vellet har egen avtale.
• Vangsjøen Vels Hederspris som i år ble tildelt Tor Løken fordi han i arbeidet for vellet
var en dyktig pådriver i arbeidet med å få lagt strøm inn til området. I tillegg var en av
initiativtakerne til opprettelse av Vangsjøen vel.
• Medlemstur til Haldorbu 31.7.2004. Vellykket gjennomført med over 40 deltakere. Det
var orientering om historie, botanikk og geologi i området.
• Utbyggingsplaner i Midthøgde/Buahaugen-området. Vellet har fulgt med på det videre
arbeidet med planen som kan gi en betydelig fortetting i området. Vellet sendte i januar
2005 en ny uttalelse om saken etter at planen har vært en del revidert. Det vil komme en
ny høringsrunde i 2005 før endelig vedtak eventuelt fattes.
• Kontakt med vegstyrene.
• Benk er skaffet og satt opp ved stien ovenfor fjellstuen.
• Vellet har sendt brev til kommunen med henstilling om ikke å åpne for
rekreasjonskjøring med snøskuter i området.
Regnskapet for 2004 er revidert og vedlegges innkallingen til Årsmøtet.
Pr. 31.12. 2004 hadde vellet 126 (+4) ordinære medlemmer og 16 (+2) familiemedlemmer
Oslo, den 28. februar 2004
Svein Taksdal

Rolf Bjerke Paulssen

Sekretær

Leder

Til informasjon: Velforreningens siste uttalelse til kommunen ang. reguleringssaken i området.
NB: Det blir en ny høringsrunde før endelig politisk behandling av saken, trolig på forsommeren
2005.
Oslo 25.1.05
Til Øystre Slidre kommune
Sektor for kultur, utvikling og næring
2940 Heggenes

Uttalelse fra Vangsjøen Vel ang. reguleringsplan for
Midthøgde/Buahaugen
Vangsjøen Vel takker for mottatte planforslag. Dette er en sak som berører og engasjerer mange av våre
medlemmer sterkt.
Som vi tidligere har påpekt, preges området i dag av eldre, spredt hyttebebyggelse. Dette gir verdifulle kvaliteter i
form av nær kontakt med natur og dyreliv, samt en fred og harmoni som ofte mangler i mer moderne og tettere
utnyttete hyttefelt. Dagens hyttebefolkning er sterkt opptatt av å bevare dette preget på området.
Generelt er våre medlemmer skeptisk til en stor fortetning i området, men vi forstår og respekterer også at
grunneiere og kommunen har et ønske om videre utnyttelse av området.
Vi vil i denne omgang ikke gå noe større inn på plassering av enkelthytter. Dette både fordi vi forutsetter at de
enkelte hytteeier anmerker forhold som særlig angår enkelteiendommer, og at vi tidligere har anmerket noen
enkeltområder og tomter som i en viss utstrekning nå er endret. Generelt vil vi mane til særlig forsiktighet der
mange nye hytter plasseres tett på spredtliggende eksisterende hytter. For eksempel kan tomtene B3, B4, B5 og
B6 oppleves nærmest som å ”omringe” den eksisterende B1 som i dag ligger langt fra naboer. Vi mener at man
kan stå noe friere i deler av området der det bare dreier seg om plassering av nye hytter.
En slik utbygging vil selvsagt gi stor økt belastning på både hovedvei og stikkveier. Vi forutsetter derfor at
utbyggere pålegges å sørge for nødvendig opprustning av veiene; særlig stikkveiene inn fra stølsveien vil kunne
være et problem. Mange av disse er i dag gamle og svakt fundamentert, noe som ofte gir problemer i vårløsningen
som gjerne viser seg på slutten av påsketrafikken. Etter planen vil flere slike stikkveier få doblet trafikken, noe
som kombinert med ekstra tung trafikk i anleggstiden, kan gi fullstendig sammenbrudd.
Vellet stiller seg også positiv til den antydete omleggingen av stølsveien utenom Rennsennstølen under
forutsetning av at denne kan bygges uten å gi store sår i terrenget, og at den ikke kommer i konflikt med den
eksiterende skiløypetraseen gjennom Rennsennskaret.
Det virker urimelig om denne utbyggingen også skal føre til nye og sterkere begrensninger i mønehøyde og
byggeareal for de eldre bebygde tomtene. Det vil nok av mange oppleves som en ekstra ulempe; ikke bare får man
en fortetning rundt sin gamle hytte, men dette fører også med seg nye begrensningen i muligheten for å utnytte
den etablerte eiendommen.
Vangsjøen Vel håper våre synspunkter vil tas hensyn til i den videre planprosessen.
Med hilsen
Vangsjøen Vel
Rolf Bjerke Paulssen
formann
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Svein Taksdal
sekretær

