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

Utgivelsene vil derfor bli noe variabel.  (AIG) 
 

 

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

 

Har du «lopper» eller annet du har lyst til å gi til vellet: 
Ta gjerne kontakt med Liv Vangmyr på telefon 917 
17 090 – eller noen i styret– før levering.  
 

På forhånd TAKK! 
 
 

 

Innendørs scene/scenebygget 

Scenen sett fra salen i forbindelse med Teater Innlandets 
framvisning av «Man tager 20 egg» 22. februar 2018. 
 

Senebygget med scenen, garderoben og lagerrommet 
er ferdig og prosjektet skal nå rapporteres til Våler 

kommune og Hedmark fylkeskommune, for godkjen-
nelse av prosjektet. Etter dette skal regnskapet 
framlegges for revisjon. 
 

Med bakgrunn i mottatte tilbud og rabatter, samt 
egeninnsats ble det totale kostnadsoverslaget satt til 
kr. 753.212,00. 
 

Bergesiden Vels søknad om støtte til prosjektet, såkalte 
«tippemidler», basert på ovenfor nevnte kostnads-
overslag, ble godkjent og vellet ble i juni 2017 tildelt kr. 
238.000,- av Hedmark fylkeskommune. Av dette har 
Bergesiden Vel per i dag mottatt kr. 202.300,-. Og med 
revisjonens godkjenning, gjenstår kr. 35.700,-. 
 

Prosjektet kom så smått i gang i juni 2017 og utgiftene 
til prosjektet fordeler seg slik (øreavrundet): 
 

2017        2018 
Juni   kr.     1.331,-   Jan.  kr. 151.665,- 
Juli  kr.     5.088,-   Feb.  kr.   16.814,- 
Sept.  kr.     2.038,-   Mars  kr.         454,- 
Okt.  kr. 127.848,-   April  kr.      2.034,- 
Nov.  kr.   72.324,-   Mai  kr.         658,- 
Des.  kr.   41.840,-   Juni  kr.    40.259,- 
         Juli  kr.         570,- 
         Aug.  kr.      6.067,- 
         Okt.  kr.      9.923,- 
Sum   kr. 250.110,-   Sum  kr. 228.445,- 
 

Sum innkjøp av materialer og arbeid kr. 478.555,- 
 

Av dette representerer kr. 111.653, - innleid arbeids-
kraft og kr. 366.902,- innkjøp av materiell/utstyr.  
 

Trekker man fra tildelte «tippemidler» vil det si at 
Bergesiden Vel har bidratt med over 240.000 kroner fra 
egen kasse til prosjektet. 
 

I tillegg kommer kostnader i forbindelse med reoler til 
lagerrommet etc. 
 

Alle tall er eks. MVA og alt arbeide ut over dette er 
utført av vellets medlemmer på dugnad. 
 

Nok et prosjekt vellet og kretsen kan være stolte av! 
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Noen bilder fra prosjektet: 

 

Slik så det ut på byggeplassen 18. september 2017.  
 

Den 25. oktober 2017 ble «plata» støpt. Fra venstre: 
Ragnar Einarsrud og Per Anders Magnes legger ut 
betongen, mens sjåføren fra Betong Øst og Sigmund 
Tøraasen kontrollerer at alt går som det skal. 
 

 

To måneder senere, 18. november 2017, begynte bygget å 
ta form. På taket fra venstre: Terje Frydenlund og Per Arne 
Pedersen. Helt til høyre: Erling Olav Eriksmoen. 

Det nærmer seg jul og den 5. desember 2017 ble siste plate 
lagt på yttertaket og vindplatene på veggene på plass 
 
 

 

Noen bilder fra prosjektet forts….. 
 

Og den 11. januar var man i full gang med isolasjon av tak 
og vegger. Her Einar Finstad og Sigmund Tøraasen i arbeid. 

Isolasjonsarbeidet er ferdig og arbeidet med selve scenen 
er i gang. Her er noen av dugnadsgjengen samlet 25. januar 
2018, under en måned til Teater innlandet skal på scenen. 
Fra venstre: Svein Erik Grandahl, Jan Ivar Sparby, Einar 
Finstad, Sigmund Tøraasen og Arne Idar Grandahl. 

 

Den 17. februar 2018 var garderobe ferdig. Her med døra 
inn til toalettet til venstre og til salen til høyre. 

Scenen – ferdig til forestillingen «Man tager 20 egg». 
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Fiberkabel i Bergesiden 
 

I forbindelse med en framtidig 
utbygging av fiberkabel på Våler 
vestside, hadde Eidsiva bredbånd 
AS og Våler kommune et ønsket 
informasjonsmøte på Bergesiden 
Grendetun torsdag 10. januar 2019. 
 

Her fikk innbyggerne anledning til å stille spørsmål 
rundt utbyggingen, som hvis alt går etter planen, vil 
starte opp allerede denne sommeren/høsten. 
 

De fleste spørsmål ble besvart, men det gjenstår nok 
noe avklaring i forhold til graving over diverse 
eiendommer etc. Et tema som blir tatt opp separat. 
 

Målet, slik det framstilles i dag, er at det må være minst 
65% av husstandene på Våler vestside (Nordaberget, 
Rud og Bergesiden) for at utbyggingen skal kunne 
gjennomføres. Fristen for påmelding/signering av 
kontrakt med Eidsiva bredbånd er satt til 1. februar 
2019. Så har du ikke bestemt deg – er det fortsatt litt 
tid igjen. 
 

Tilbakemeldingene fra Eidsiva bredbånd AS, ved 
«salgskoordinator for fiber til hjemmet» Tom Harald 
Bjørnsletten er per 21.01.2019 positive. Men det 
gjenstår ennå en del, før man er i mål med de minimum 
65 prosentene. 
 

Bergesiden Vel har har lagt denne linken til Eidsiva 
bredbånd AS www.eidsiva.net/valer inn på vellets 
hjemmeside www.bergesiden.com.  
 

Ved å dobbeltklikke på denne, kommer du direkte inn 
til den informasjonen som til enhver tid foreligger fra 
Eidsiva bredbånd AS, i forbindelse med utbyggingen. 
 

På vellets hjemmeside finner du også annen relevant 
informasjon, blant annet fra Våler kommune. 
 
 

Informasjonsmøte om datakurs, internett m.m 

 

Bildet er fra datakurset som Bergesiden Vel holdt våren 
2016 og viser kursleder Krister Kravdal og noen av de rundt 
25  deltagerne.  
 

 

I forbindelse med den forestående utbyggingen av 
fiberkabel i Bergesiden ved Eidsiva bredbånd, ønsker  
Bergesiden å tilby kretsens innbyggere GRATIS 
«DATAKURS» på Bergesiden Grendetun. 
 

I den sammenheng vil det bli et informasjonsmøte på 
Bergesiden Grendetun tirsdag 29. januar 2019 kl. 
19:00. 
 

Her vil man, i tillegg til en orientering om internett og 
«datakurset», også orientere om noen eksempler på 
hva «internett» kan brukes til – ut over bruk av PC: 
 

Noen eksempler: 
 

•«Fasttelefon». Den gamle fasttelefonen kan overføres 
til ditt internettabonnement og du beholder ditt 
nåværende telefonnummer til følgende betingelser: 
 

 ◦ Fast avgift per måned kr. 89,- * 
◦ Alle samtaler til fasttelefoner i Norge er gratis –    
   uansett hvor lenge du ringer. * 

-Etableringsavgift kr. 0,-  (Kr. 149,- hvis du ønsker    
  å beholde ditt gamle telefonnummer). * 

   -Startavgift til fasttelefon kr. 0,49. * 
 

* Gjeldende priser og betingelser fra Eidsiva 
bredbånd  per 10.11.2011. 

 

• TV – via internett (fiberkabelen). 
 

• Tilgang til diverse «hjelpemidler/tjenester. 
◦ Gir større muligheter for blant annet å bli boende 
lenger i hjemmet, når man blir eldre m.m. 
 

(Her finnes flere leverandører av forskjellig slag som 
etter hvert tilbyr sine tjenester). 

  
 

Julemessa 2018 

 

Julemessa for 2018 ble avholdt søndag 25. november 
med meget bra frammøte og en total (brto) omsetning 
på nærmere 75.000 kroner – inludert loddsalget. Som 
så langt – er den største omsetningen på vellets mange 
julemesser. 
 

En STOR takk til ALLE som på en eller annen måte har 
bidratt til dette gode resultatet. 
 
 

http://www.eidsiva.net/valer
http://www.bergesiden.com/
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Juletrefesten 
 

Av forskjellige årsaker ble den planlagte juletrefesten 
5.dag jul flyttet til 20. dag jul (13. januar). Noe som 
skulle vise seg å være en riktig avgjørelse, da nærmere 
80 personer fant vegen til Grendetunet denne 
ettermiddagen/kvelden. 
 

 «Brattåsnissen» tok også i år den lange og kronglete vegen 
fra Brattåsen og ned til Grendetunet for å dele ut årets 
julepakker til de minste. 
 

Underholdningen med sang og musikk, ble besørget av 
duoen «Par i Hjerter» med Bergesidens egen Solveig 
Gunnarsrud og Turid Gottenborg. 
 

Turid Gottenborg og Solveig Gunnarsrud i en vel fortjent 
pause fra scenen. 
 

De minste deltok med stor iverpå juletrefesten. 
 

 

 
 

 

 

Juletrefesten forts… 

Ellen Grandahl sto for loddsalget, som innbragte over 5000 
kroner. 

Wenche Frydenlund og Marianne Einarsrud. 
 

Tina Rønning har truffet kjente.  
 

Noen valgte å ta en tur innom den gamle «blåstua» for en 
prat.  
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Momskompensasjon 
 

Bergesiden Vel sendte 8. juni 2018 søkndad om moms-
kompensasjon for driftsåret 2017 på totalt kr. 46.494,- 
til Vellenes Fellesorganisasjon. 
 

Beløpet ble godkjent av Vellenes Fellesorganisasjon, 
som Bergesiden Vel er medlem i og som fungerer som 
en koordinator opp mot Lotteritilsynet. Som til slutt 
skal godkjenne søknadene. 
 

For driftsåret 2016 var det totale godkjente søknads-
beløp NOK 1,81 milliarder – mot NOK 1,91 milliarder 
for driftsåret 2017. 
 

Det ble for driftsåret 2016 fra Lotteritilsynet, foretatt 
en avkorting i det totale søknadsbeløp på 25,5%. 
Spenningen var derfor stor i forhold til hvor stor 
avkortingen ville bli for driftsåret 2017.  
 

Reduksjonen ble satt til 27,2%. Dette førte til at 
Bergesiden Vel den  18. desember 2018 fikk overført til 
konto kr. 33.931,-. (Ikke så verst det heller). 
 
 

Grasrotandelen i Norsk Tipping 
 

Bergesiden Vel har vært medlem av 
«Grasrotandelen» i Norsk Tipping 
siden 2009. 
 

Hva er grasrotandelen? 
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009 og er en 
ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk 
Tipping å gi 7 prosent av spilleinnsatsen direkte til et 
lag eller en forening. 
 

Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er 
Grasrotandelen 14 prosent av spilleinnsatsen etter 
fratrekk for gevinster. 
 

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk 
Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago. 
 

Hvordan kan jeg bli grasrotgiver? 
Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli grasrot-
giver.  
 

Du kan tilknytte deg en grasrotmaker hos en av Norsk 
Tippings kommisjonærer eller logge deg inn på Norsk 
Tippings nettside  
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 
 

Bergesiden Vel har Org.nr: 984 478 178. 
 
Utvikling fra 2009 fram til og med 2018: 
Som man vil se av oversikten, har det fra en beskjeden 
start i 2009 til og med 2018 vært en meget positiv 
utvikling i kroner. 
 

Men antallet spillere på 38 stk. kunne – ut fra 
medlemsantall etc. – om ønskelig – vært noe høyere. 
 
 

 

 

 

Om du/dere ikke allerede støtter Bergesiden Vel, for 
dets arbeid for lokalmiljøet, via Grasrotandalen – håper 
vi på et framtidig bidrag gjennom ordningen.  
 

Periode    Ant. spillere   Gen. beløp. 
 

2019     36      kr.   1 530,51 
(1. Jan- 30. apr.  36      kr.    1 530,51)  

2018     36      kr. 32 698,92 
2017     26      kr. 17 983,20 
2016     28      kr. 11 690,66 
2015     27      kr.   6 906,44 
2014     20      kr.   4 928,80 
2013     19      kr.   4 253,52 
2012     16      kr.   5 324,84 
2011     15      kr.   4 081,50  
2010          9      kr.   3 517,90 
2009         9      kr.   3 432,25 
Sum fra 2009 til 2018      kr. 94 818,03 
 

Statistikken viser totale opptjente grasrotmidler og 
antall spillere og er i inneværende periode oppdatert 
per forrige virkedag (18.01.2019). 

 
 

Årets årsmøte vi finne sted innen utgangen av mars 
månded 2019. 
 

Vi kommer tilbake til dette – så fort datoen er bestemt. 
 
 

Dette skjer på Grendetunet i januar og februar: 
 

•Tirsdag 29. januar kl. 19:00:   
◦ Informasjonsmøte om bruk av data/internett 

 

• Tirsdag 5. februar (tidspunkt ikke bestemt): 
◦ «Vinteruka i Våler» ved kulturkontoret i Våler 
 

 

Følg Bergesiden Vel på vår hjemmeside 
www.bergesiden.com  eller facebookside. 
 

Email-adresse: bergesiden@gmail.com 
 
Bergesiden Vel 
-for trivsel i lokalmiljøet              

http://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
http://www.bergesiden.com/
mailto:bergesiden@gmail.com

