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Dette er ikke tenkt å være noen erstatning for vellets 
hjemmeside eller facebookside. Men en enkel 
informasjon til alle medlemmene for deler av vellets 
aktiviteter, som ikke hører hjemme under de to 
ovenfor nevnte plattformer. 
 

Utgivelsene vil derfor bli noe variabel. 
 

 

Vellet søker om momskompensasjon. 
 

Vellet sendte 8. juni søknad 
om momskompensajon for 
driftsåret 2017.  
 

I samarbeid med Vellenes 
Fellesorganisasjon (VFO) er 
man blitt enige om at det 

søkes om kr. 45.976,-. 
 

Den endelige beslutning tas av Lotteritilsynet og en 
utbetaling skjer i desember 2018. Fram til da – får vi 
bare krysse fingrene…. 
 

Vellet setter stor 
pris på å få inn 
«lopper» eller andre 
«gjenstander» som 
kan selges, eller på 
annen måte bidra til 
driften av vellet. 

 

Men man opplever stadig at det står «noe» foran døra 
til stabburet eller våningshuset. Ofte anonymt. Og av 
og til spredd ut over gårdsplassen, sannsynlig i løpet av 
natta.  
 

Har du «lopper» eller annet du har lyst til å gi til vellet: 
Ta kontakt med noen i styret – før levering. Så får vi 
også anledning til å takke giverne for det som blir gitt. 
 

 
 
 

Stiftelsen Solør Brannkasse 
har, etter søknad fra 
Bergesiden Vel, bevilget kr. 
40.000,- til toalett etc. i 
tilknytning til det nye 
scenebygget.  
 

Beløpet er mottatt og arbeidet vil bli gjennomført i 
løpet av sommeren 2018. 
 

Takkebrev vil bli sendt. 
 

 

Stabburet får en nødvendig «ansiktsløfting» 
 

Styret har lenge sett att stabburet burde få en lenge 
etterlengtet «ansiktsløfting».  

Her er Ole Jacob Tøraasen på plass med kranbilen. 
 

Vellet ba Ole Jacob Tøraasen om tilbud og mottok den 
27. mai, etter befaring 26. mai et tilbud på kr. 17.400,- 
+ mva* for arbeidet, som omfatter: vasking, skraping, 
grunning og  maling av vindskier.  
* Vil gi momskompensasjon for 2018. 
 

I dag, 15. juni 2018, startet Ole Jacob arbeidet med 
vasking.  
 

Og i løpet av noen dager starter arbeidet med skraping, 
og hvis været holder og stabburet blir tørt, vil maling 
skje i løpet av en ukes tid. 
 

«Bærjesi’a» 
Informasjonsblad for medlemmer 

1/14.06.2018 
 

Bergesiden Vel 
-for trivsel i lokalmiljøet 

 

 

Har du forslag til aktiviteter eller annet –  
send disse til: bergesiden@brednett.no 

 
 

mailto:bergesiden@brednett.no
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Utescena skal få «tak og vegger». 
 

Arbeidet med montering «tak og vegger» på utescena 
er planlagt med oppstart i løpet av uke 25/26-2018.  
 

Tanken er at den skal være ferdig til «Allsang ved 
Glomma» skal være på vellet onsdag 18. juli 2018. 
 

Man har, etter råd fra sakkyndig hold, valgt å ha en 
«åpen» løsning med hvitt rekkverk på de tre veggene.  
 

Taket vil bestå av åpne «bjelker» med en avstand (c-c) 
på 45 cm. Prosjektet er godkjent av Våler kommune og 
skal gjøres på dugnad. Prosjektet ligger innenfor 
vedtatt reguleringsplan og budsjett for 2018. 
 

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt på Grendetunet fredag 13. 
april 2018 med bra frammøte. 
 

Umiddelbart etter årsmøtet var det en uformell 
samling med årsmøtets deltakere. Det var en enkel 
servering og, de som ønsket, svinget seg til toner fra 
«Bjørn Spellmænn Hansen». 
 

Årsmøtesakene ble vedtatt uten de store diskusjoner. 
 

• Regnskap for 2017: 
 Inntekter: 

Medlemskontigent         19.900,- 
Salg fra kjøkken/utleie mv    266.040,-   

 Overført fra «Stallen»        11.000,-  
 Grasrotandel/Norsk Tipping      15.360,- 
 Salg av «lopper» og loddsalg      27.360,- 
 Tilskudd (bla. scenebygget/moms)  232.000,- 
 Diverse            15.070,- 
 Sum           587.000,- 
 

 Utgifter: 
 Telefon/strøm          23.035,- 
 Blomster/gaver etc.           8.050,- 
 Underholdning/renhold etc.      18.900,- 
 Drift/vedlikehold         68.588,- 
 Innkjøp kjøkken/servering      98.859,- 
 Forsikring/takst mv        27.567,- 
 Driftsmidler/bygging      297.998,- 
 Sum           542.997,- 
 

 Differanse/resultat         44.003,- 
 

Årsmøtet 2018 forts … 
 

Vellet har ingen gjeld. Verdien på Halvorseth nordre er, 
etter ferdigstillelse av scenebygget, anslått til omkring 
NOK 2,6 mill. 
 

• Budsjett for 2018:   
 Inntekter: 
 Medlemskontigent         20.000,- 

Salg/servering/underholdning   251.000,- 
Overført fra «Stallen»        11.000,- 
Grasrotandel/Norsk Tipping      18.000,- 
Salg av «lopper» og loddsalg      49.000,- 
Moms-refusjon          18.000,- 
Utleie av grendetunet        25.000,- 
Tilskudd (tippemidler etc)    188.000,- 

 Sum           560.000,- 
 

 Utgifter: 
 Telefon/strøm          31.000,- 
 Blomster/gaver etc.           8000,- 

Forsikring           28.000,- 
Underholdning/renhold etc.      52.000,- 
Drift/vedlikehold/investeringer   226.000,-  

 Innkjøp kjøkken/servering      90.000,- 
 Sum           435.000,- 
 

 Differanse/resultat       125.000,- 
 
• Valg: 
Styret: 
Leder   Arne Idar Grandahl (gjv)  900 96 885 
Nestleder  Ragnar Einarsrud (ipv)   970 06 523 
Sekretær  Wenche M. Frydenlund (gjv) 913 30 212 
Kasserer  Marianne Ous Vilming (ipv) 975 63 169 
Styremedl. Terje Frydenlund (ipv)   957 85 716 
Varamedl. Erling Olav Eriksmoen (ipv) 951 51 001 
Arr.kom.:  Styret 
Valgkom.:  Niclas Aven (ipv) 
    N.N 
Revisorer: Gunhild Grønvold (gjv) / Harald Holtet (ipv) 
 

Forklaring: (gjv) = gjenvalgt (ipv) = ikke på valg 
 

 

Den annonserte «Allsang ved Glomma» fra utescena, 
er av diverse årsaker utsatt og er nå planlagt 

gjennomført onsdag 18. juli 
2018 kl. 18:00.  
 

Så får vi håpe at arbeidet med 
utescena går som planlagt og 
at arrangementet kan bli til 
glede for alle.   
 

 
 

Det vil om kort tid komme mer informasjon rundt 
arrangementet, blant annet på vellets hjemmeside og 
facebookside. 
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Scenebygget er på det nærmeste ferdig. Det gjenstår 
noe planering og grusing og ferdigmelding vil bli sendt 
Våler kommune. 
 

Etter dette begynner arbeidet med gjennomgåelse av 
prosjektet i forhold til Hedmark fylkeskommune og 
utbetaling av restbeløpet for «tippemidlene».  
 

Frist for dette arbeidet er satt til 1. september 2018 og 
utbetaling vil skje i slutten av året. (Ligger i budsjett for 
2018). 

Scena sett fra salen med døra til garderoben til høyre. 
 

 

Flytebrygga er satt på vannet og er nå tilgjengelig for 
alle som ønsker å benytte den. Det samme er 
nedkjøringen til Glomma for sjøsetting av båt. 

Dag Olav Midtsundstad og Jahn Helge Grandal, begge 
fra Åsnes-Åsa, har her nettopp sørget for at flytebrygga 
også i sommer har kommet på vannet. 

 

Styret håper at mange vil benytte denne muligheten til 
både sjøsetting av båt og å komme seg til land, på en 
rimelig grei måte. Det er et sterkt ønske om at de som 
har sjøsatt båt, parkerer bil og henger på jordet 
ovenfor båthuset. 

Søndag 24. juni fra kl. 13:00 til 17:00 starter vellet 
sommersesongen med «Søndagsåpent» og salg av 
middag og «lopper» fra stabburet.  

 

Fra terrassen ned mot Glomma. 
 

Se mer utfyllende om meny etc. på vellets hjemmeside: 
www.bergesiden.com og/eller på vellets facebook-
side. 
 

Nytt av året er at ved å skrive ditt navn i vellets 
«gjestebok» ved besøk er man med i trekning siste 
søndagen (12.08) om et gavekort pålydende kr. 1.000,- 

Fra «kulturdagen» 2017. 
 

 

Aktiviteter på Grendetunet sommeren 2018: 
 

Søndag 24. juni  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
 

Søndag 1. juli  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Søndag 8. juli  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Søndag 15. juli  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Onsdag 18. juli  18:00 ‒ 21:00 «Allsang» 
Søndag 22. juli  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Søndag 29. juli  13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
 

Søndag 5. august 13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Søndag 12. august 13:00 ‒ 17:00 «Søndagsåpent» 
Onsdag 22. august 18:00 ‒ 21:00 «Allsang» 
 

Vi tar forbehold om endringer. 
 
 
 
 
 
 

 

Styret ønsker alle medlemmer og «støttespillere» en 

riktig GOD SOMMER ‒ og håper at dere også denne 
sommeren støtter opp under vellets aktiviteter. 
 

http://www.bergesiden.com/

