ÅRSBERETNING FOR 2010
Årsmøtet 2009 ble holdt skjærtorsdag 1. april 2010, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet
fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2010.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Trond Fremstad (gjenvalg) og Oscar AndersenGott (gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år: Marinius Mortensen (gjenvalg)
Valgkomitéen for 1 år:, Rolf Bjerke Paulssen, Jon Tveit og Svein Taksdal
Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo
Trist budskap
Sommeren 2010 kom det triste budskapet om Rolf Bjerke Paulssens bortgang 3. juli
etter en tapper kamp mot kreften. Vangsjøen Vel har med dette mistet en av sine
aller ivrigste og mest engasjerte støttespillere: Rolf var formann i Vangsjøen Vel i
hele åtte år, i tillegg til styremedlem i flere år. Hans kjærlighet til området og den
lokale kulturen gav seg utslag i arrangementer som Familiedager med kulturelle
innslag. Vi takker for hans store innsats og lyser fred over hans minne.
Styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Sissel Brinchmann
Sekretær:
Kasserer: Trond Fremstad
Styremedlem:

Per E. Koch
Oscar Andersen-Gott

Styret har siden årsmøtet 2010 hatt tre styremøter, jevnlig epost og telefon kontakt 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 2010 ble organisert som et samarbeid mellom flere
vel, med levering hver ukedag. Styret håper at dette har fungerts bra og vil fortsette
samarbeidet med de andre vellene for å fortsette ordningen. Vellet har ny postkasse
på veggen til Fjellstua. Husk å hente post og aviser du bestiller distribusjon av!



SKILØYPER/TURSTIER:
Løypekjøring: For Vangsjøen Vel og andre hyttevellene1 i området var det viktig å
samarbeide for å få scooterkjørt de løypene som kommunens løypeplan tilsier, og
de inngikk avtale med Kjell Skattebo om kjøring av scooterløypene. Terje
Goflebakke kjørte for Øyangen Vel mellom Vangsjøen og Øyangslia, men pga en
misforståelse fra deres side fikk han ikke oppgjør fra dem. Vangsjøen Vel dekket
derfor dette for siste gang. Styret har foretatt en evaluering av sesongen 2009/2010
for å beslutte hva vi burde gjøre denne sesongen. Vi ønsket en forlengelse av

-
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Bjødnaholet, Luskeråsen, Midthøgda og Søndre Rensenn, og Rensennstølen Vel .

-

-

samarbeidet med de nevnte vellene. Dessverre ønsket ikke alle dette, så vi har nå
en avtale direkte med Kjell Skattebo om kjøring av løypa over Bukono.
Melladn Turløyper (MT)
o MT har avgitt innstilling til kommunens løypeplan. 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 Befaring Røyribrua/Buahaugen. MTs styre har vært på befaring i Danebuløypas
øvre trasé ved Røyribekken og gjennom Buahaugen. Man vurderer om det vil
være mulig å få til en trasé der man slipper å krysse Røyribrua, for eksempel ved
at man får til en passering mellom den nåværende brua og bekkeutløpet. Følgen
blir også en ny trasé gjennom Buahaugen. Vellets representant i løypelaget er
skeptisk til en slik løsning da det vil føre til betydelige naturinngrep og trolig også
skepsis blant grunneierne på Buahaugen. Kommunen vil sikkert også ha sine
klare meninger om et slikt inngrep.
o Det går forlydender om at Leirin Skiløyper, som vi kjøper løypepreparingstjenester av, ønsker å gå til innkjøp av en breiere løypemaskin. Det vil medføre at
Røyribrua blir for smal. En arbeidsoppgave for oss må da heller bli å arbeide for å
gjøre brua breiere og glemme alternativet med ny trasé.
o Veikryssing ved stopp 12: her krysser løypa veien to ganger på kort avstand.
MT ser gjerne at løypa unngår denne veikryssinga og vil arbeidelangsiktig for at
den får ny trasé på nordsiden av veien.
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
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Turmål/rastebenker
Styret har jobbet med å få på plass to nye ”turmål” i form av rastebenker/bord i
fjellet. Det ble innkjøpt to stk benker og innhentet løyve fra de respektive grunneiere.
Vi håper svært mange vil ha glede av disse benkene. De vil nok være fine mål for
barnefamilier og andre som har ønsket seg et slikt sted å gå til. Styremedlemmene
Oscar Andersen-Gott og Per E. Koch har nå sørget for at de to nye rastebenkene er
på plass v/ henholdsvis nordenden av Rabalsvatnet ca 80 meter fra løypeskiltet som
viser til Rundemellen, og like ved varden på Kjølafjellet. Begge benkene sees fra
løypa. Vi takker for assistanse av snøscooterkjører tilknyttet Kjell Skattebos
transportløyve.



Ormtjernkampen = Langsua nasjonalpark
Direktoratet for naturforvaltning anbefaler å opprette Langsua Nasjonalpark med
tilliggende landskapsvernområder og naturreservater. Direktoratet har sendt sine
anbefalinger over til miljøverndepartementet. Anbefalingene innebærer utvidelse av
Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Fullsenn,
Dokkfaret og Espedalen, opprettelse av naturreservatene Kjølaåne, Røssjøen,
Skardberga, Oppsjømyra og Hersjømyrin, samt utvidelse av eksisterende Hynna
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naturreservat.
Fullsenn landskapsvernområde, som er det som er nærmest vårt område, er på ca.
231,8 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner.
Det er fortsatt mye diskusjon i flere berørte kommuner om hvilke områder som skal
innlemmes i verneområdene. Vi oppfatter det slik at MT fortsatt kan kjøre løyper
som kommer inn i LVO. Les mer på
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=29190&amid=3325355


Familiedag/sommerarrangement 2010 = dugnad for sti til bål-/badeplass
Årets sommerarrangement/familiedag ble avviklet som nok en dugnad for å utbedre
og tildels lage sti over til bålplassen. Bålet var tent og det ble grillet pølser, kokt kaffe
mens noen jobbet, badet og koste seg. Styret ønsker innspill til ideer for
familiedager!.



Prosjekter
 Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org: styreleder holder siden oppdatert. Forslag,
bilder, ris og ros mottas med takk. Skriv også gjerne i Gjesteboka på siden.
 Stølene ved Vangsjøen: styreleder og andre i vellet har vært i kontakt med
historielag, kommunens kulturkonsulent og Valdres Natur- og Kulturparks
kulturminnekonsulent for å skaffe mer stoff. Forfattere har også levert stoff og vi
takker for innspill så langt og ber om forståelse for at Rolf Bjerke Paulssens
bortgang har satt prosjektet sterkt tilbake.



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.



Kontakt med Vangsjøen Fjellstue: Vellet har holdt jevnlig kontakt med eierne
Gro Malmer og Petter Kolve og når aktuelt, drøfter saker av felles interesse.



Adressering av hytter, støler og buer: Øystre Slidre Kommune meddeler:
Adresseringen er akkurat ferdig (4.3.11) og det blir snart sendt ut brev og skilt.
Dette tar noe tid, da det er over 2 600 adressater.

Regnskapet for 2010 er revidert og vil bli fremlagt på årsmøtet; urevidert versjon er
vedlagt.
Pr. 31.12. 2010 hadde vellet registrert 139 ordinære medlemmer2 og 22
familiemedlemmer.
Oslo, 4. mars 2011

Sissel Brinchmann (sign)
Styreleder

2

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

Kasserer

Oscar Andersen-Gott (sign)
Styremedlem

Noen medlemmer har sagt opp sitt medlemskap dels som følge av hyttesalg. Noen nye er kommet til i 2011
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