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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.  (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! 
 

 

Følg oss også på hjemmesiden www.bergesiden.com 
Eller på vellet facebookside – som nå nærmer seg 500 
«følgere». 
 

Stabburet har fått en nødvendig «ansiktsløfting» 
 

Stabburet i juli 2018. 
 

Stabburet har nå fått de nødvendige antall strøk med 
både grunning og maling. Og som det framkommer på 
bildet har man valgt å ikke male den gamle døra. 
 

Og taket er ferdig malt. Nå gjenstår noe «etterarbeid» 
med blant annet selve inngangspartiet og utenfor 
dette, samt innsetting av et par glassruter i vinduet. 
 

Samtidig fikk også de to «husene» ved stabburet hvite 
vindskier.  

Også vindskiene på verandaen på våningshuset har fått 
noen strøk med hvitmaling. 

Bergesiden Vel 
-for trivsel i lokalmiljøet 
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TV og parabolantenne 
Vellet kjøpte 
for en tid 
tilbake en 
55" TV for 
bruk i salen 
til møter etc.  
 

 
 
 

Den vil også bli tilkoblet en parabolantenne, gitt av 
Euronics Flisa, som gir mulighet for å se «vanlig» TV. 
 

Arbeidet med dette er i gang……. 
 

 

Utescena har fått «tak og vegger». 
 
 

Slik var aktiviteten ved utescena tirsdag 2. juli. Fra venstre: 
Rolf Gunnar Osrønningen, Sigmund Tøraasen, Ragnar 
Einarsrud, Terje Frydenlund, Svein Erik Grandahl og Einar 
Finstad. 
 

 
 

Og slik framsto utescena 3 dager senere. Her er det fra 
venstre Sigmund Tøraasen og Ragnar Einarsrud som beskuer 
det nesten ferdige prosjektet.  
 

Scena får en gulvflate på omkring 48 kvm og de 
impregnerte materialene vil etter hvert bli malt. 
 

Den er foreløpig uten tak, men her blir flere alternative 
løsninger vurdert. 
 

Det første arrangementet på scena i «ny» drakt er 
«Allsang ved Glomma» onsdag 18. juli kl. 18:00 med: 
Kjetil Skaslien, Odd Cato (Cato prest) Kristiansen, 

Tommy Michaelsen, Roy Enger og Knut Lilleåsen som 
konferansier. 
 

Vi håper på fint vær og at mange «bærjesiinger» blir å 
se blant publikum. 
 

 

Kommunal vannforsyning 

Store deler av den nedlagte Bergesiden skolekrets er nå 
tilkoblet den kommunale vannforsyningen i Våler. 
 

Men noen har fortsatt egen vannforsyning. Uten 
mulighet for å koble seg til den kommunale 
vannforsyningen. Detter gjelder spesielt på 
strekningen fra Sjurderud og sørover til Tverråa. 
 

I den anledning vil det i løpet av høsten bli arrangert et 
møte med kommunen – for en mulig løsning på dette.  
 

MøteInnkalling kommer senere. 
 

 

Antall medlemmer 

 

Per 15. juli 2018 har Bergesiden Vel 110 betalende 
medlemmer (husstander). I tillegg har vellet to 
æresmedlemmer; Olaug Arnseth og Arne Butteberg. 
 

Når man trekker fra de som har falt bort i fjor er dette, 
så langt, en netto økning fra i fjor på 12 (nye) betalende 
medlemmer (husstander). 
 

Det er også artig å registrere at stadig flere av 
utflyttede «bærjesiinger» støtter opp om vellet. Både i 
form av medlemskap og besøk ved våre forskjellige 
aktiviteter. 
 

De aller fleste har nå betalt årskontigenten for 2018, 
men det gjenstår fortsatt noen som vi håper fortsatt vil 
støtte opp om vellets arbeid for lokalmiljøet. 
 

Vet du om noen som ikke er/kunne tenke seg å bli 
medlem i vellet ‒ ta kontakt med disse. 
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Rabattavtaler 
 

Som de fleste kjenner til har Bergesiden Vel inngått 
«rabattavtaler» med enkelte bedrifter i nærmiljøet. 
 

Disse er: 
 

Byggi/SolørSkaft AS  Flisa    62 95 11 29 
  

Centrum Tekstil AS   Flisa    62 92 26 30 
 

ESSO - kortet    Kolbotn   93 24 08 00 
 

Lena Maskin AS    Våler     62 42 47 50 
   

Mobakk Bil & Service  Våler     62 42 18 00 
 

Kopi av de forskjellige avtalen kan der få ved å sende 
en henvendelse på mail til bergesiden@brednett.no 
 

Det jobbes med flere og vi kommer tilbake til disse, 
etter hvert som avtalene måtte bli klare.  
 

 

Halvveis i «søndagsåpent» sommeren 2018 
 

 

Vellet har nå lagt bak seg 4 av 8 «Søndagsåpent» for 
sommeren 2018. Og besøket og omsetningen er 
økende. 
 

Så lang er det omsatt middager og lopper for kr. 
95.887,-. Som er kr. 4.623,- mer enn på samme tid i fjor. 
 

Budsjettert omsetning for «Søndagsåpent» 2018 er kr. 
9.000,- for lopper og kr. 150.000,- for servering. 
 

 

Parasoller på terrassen 
 

 
 

Etter nærmere 50 år i Oslo har de tidligere 
vålersokningene Svein Erik og Aud flyttet tilbake til 
hjembygda. 
 

Med seg på flyttelasset hadde de blant annet 2 store 
parasoller og mange flotte «lopper» og annet til vellet. 
 

Bergesiden Vel takker for gavene. 

Hjertestarter 

Nestleder i Bergesiden Vel, Ragnar Einarsrud, mottar her 
hjertestarteren fra President i Lions Club Våler, Kjell Ivar 
Berget. 
 

Som flere lag og foreninger har også Bergesiden Vel fått 
hjertestarter fra Lions Club Våler. 
 

Hjertestarteren vil bli meldt inn registeret for diss og 
man håper å få til et informasjonsmøte for bruk av 
starteren etc. – i løpet av høsten 2018. 
 

Foreløpig plassering (om noen dager):  
På hylla til venstre med det samme du kommer inn 
døra. (Se pil). Ved eventuelt bruk/behov: Slå inn 
vinduet og lås opp døra innenfra! 
 

Vennligst gi tilbakemelding etter et eventuelt bruk. 
 

 

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. 
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