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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! 
 

 

Ekstremregn – 22. juni 2019. 
 

Slik så det ut foran velhuset etter at det verste hadde gitt seg. 
 

Som de fleste sikkert har registrert fikk store deler av 
Bergesiden onsdag 22. mai 2019 en nedbørsmengde på 
mellom 35 – 40 mm på under en halv time. 
 

Flere gårdstun og jorder fikk store skader. Deriblant 
Bergesiden Grendetun. 
 

Noen dager senere kom 
det nok en runde med 
esktrem nedbør, men da 
hadde vellet tatt 
«høyde» for at dette 
kunne skje, og rensket 
grøfta langs den gamle 
fylkesvegen. Selv om det 
ble noe skade på vegen, 
ble en ny «runde» sterkt 
begrenset. 
 

Slik så det ut etter regnet. 
Grøfta er nå i ferd med å bli 
steinlagt. 

 
 

Vannet laget seg en ny bekk mellom «brakka» og den gamle 
utedoen. Bra den ikke er i bruk. 
 

Tilfeldighetene gjorde at styret hadde styremøte 
samme kveld som ekstremregnet kom. Dette gjorde at 
man kunne følge med og fotografere så lenge det sto 
på. Men vannmengdene var så store og strie at det var 
vanskelig å foreta seg noe, før en god stund etter at 
regnet hadde opphørt. 
 
 
 
 
 

Bergesiden Vel 
-for trivsel i lokalmiljøet 

 
«Bærjesi’a» 

Informasjonsblad for medlemmer 
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Slik ser det ut på baksiden av «brakka» og utedoen. 
 

Styrets tilstedeværelse bidro til at man forholdsvis 
tidlig fikk en overikt over hendelsen og delvis skadene. 
Som etter hvert skulle vise seg å være mer omfattende 
enn først antatt. 

Den søndre nedkjørselen så en periode ut som en elv. 
 

 

Nede ved elva er det ikke mye som minner om alt arbeidet som 
har blitt gjort for blant annet å få satt ut båter. 
 

Kjelleren i den «gamle» delen var fylt med vann nesten 
opp under kjellertaket og hadde forårsaket skade på 
varmtvannsbereder og det elektriske anlegget. 
 

Likeledes hadde krypkjellerene under tilbygget fått 
innsig av vann. 
 

 

Allerede torsdag morgen var flere av vellets med-
lemmer i gang med en foreløpig opprydding. Men man 
forsto raskt at dette var en sak for forsikringsselskapet. 
 

Vellets forsikringsselskap Gjensidige ble kontaktet og i 
løpet av kort tid ankom takstmann til Grendetunet. 
 

Etter befaring ble det omgående satt i gang tiltak for, 
om mulig, å begrense skadene. 
 

Kolstad Vann og Avløp ble kontaktet og startet 
tømming av vann og slam fra kjelleren under «blåstua» 
i det gamle bygget. Ikke lenge etter ble det igangsatt 
tørking av kjelleren og krypkjellerene under tilbygget, 
som fortsatt pågår. Og nok vil pågå en stund framover. 
 

Kolstad Vann og Avløp i gang med å tømme kjelleren. 
 

Plattingen, hvor man så 
vidt hadde kommet i gang 
med arbeidet i forbindelse 
med «innglassing», var fylt 
med vann og slam, som 
måtte fjernes.  
 

Får å få ryddet ordentlig 
ble man enige om at hele 
plattingen måtte rives. 
Grus, jord og slam samlet seg 
i store mengder under 
plattingen. 

 

 
 

Fra arbeidet med støpingen av ny platting. 
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Forsikringselskapet/oppgjør/følgeskader 
 

Samarbeidet med takstmann og forsikringsselskap , har 
så langt, bare vært positivt.  
 

Man har blitt enige om å delle skadene i tre forskjellige 
områder: 

1. Skaden på selve bygningen inkl. plattingen: 
 

Her er det, så langt, sendt inn skadebeløp for 
ca. kr. 71.000,- hvor kr. 54.145,- er utbetalt. 
Noe blir her også utbetalt direkte fra 
forsikringsselskapet til utførende firma. 

 

2. Skaden på uteanlegget inkl. nede ved elva: 
Her er det sendt inn et kostnadsoverslag fra 
entreprenør på kr. 103.000,- eks. mva. Men 
vellets forsikring dekker bare opp til kr. 
74.843,- inkl. mva. 
Denne er ennå ikke ferdigbehandlet.  
 

3. Følgeskader i forbindelse med tapte inntekter:  
Vellet har måtte annulere en god del arrange-
menter/aktiviteter grunnet skadene.  
Dette gjelder: 

◦ Veteranbiltreff 23.05.2019 
◦ Servering av middag etc 12.06.2019 
◦ Allsang ved Glomma 19.06.2019 
◦ Arr. med «Bjørns Dansemusikk» 22.06.2019 
◦ Søndagsåpent 23.06.2019 
◦ Søndagsåpent 30.06.2019 
◦ Allsang ved Glomma 03.07.2019 
◦ Søndagsåpent 07.07.2019 

 

NB! Showet med Nils Oscar Ottesen m/fl. 
fredag 5.juli blir gjennomført som planlagt. 

 

Totalt er det, så langt, og hvis framdriften av 
gjennoppbyggingen går etter planen sendt inn 
et krav stort kr. 105.024,-. Dette ble sendt 24. 
juni og er ennå ikke ferdigbehandlet. Derfor er 
disse beløpene foreløpig usikre. 
 

 

 

Endringer av aktiviteter/ny oversikt  
 

Som en konsekvens av skadene som oppsto den 22. 
mai har man måtte endre på en del av de planlagte 
aktivitetene/arrangementene på Grendetunet. 
 

Det vil si at første «Søndagsåpent» med servering av 
middag og salg av «lopper» blir 14. juli 2019 kl. 13:00. 
 

Søndag 14. juli:   Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
Søndag 21. juli:   Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
Søndag 28. juli:   Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
Onsdag 30. juli:  (Allsang v/Glomma *  Noe usikker) 
Søndag 4. aug:  Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
Søndag 11. aug:  Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
Søndag 18. aug:  Søndagsåpent  kl. 13:00‒17:00 
 

*Noe usikkert. Kan bli annen dato. 
 
 
 

 

 

Skal vi komme i mål med de oppgavene som ufrivillig 
har oppstått, vil dette ikke alene kunne løses ved hjelp 
av innleid hjelp. Det vil i så tilfelle kunne bli en stor 
økonomisk belastning for vellet. 
 

Her vil det være behov for hjelp, alt fra bruk av 
maskiner til manuelt arbeide, som blant annet snekring 
og rydding. Bergesiden har tidligere vist at de kan 
mobilisere når det gjelder. 
 

Styret håper det også blir tilfelle ved denne anledning.  
 

Det er laget en framdriftsplan over de dager og 
ettermiddager man har planlagt dugnadsarbeid. 
 

Det er for samtlige dager planlagt servering av gratis 
lunsj og middag. 
 

Gjennoppbyggingen av plattingen og rydding rundt 
bygningene bør/må være ferdig til «Søndagsåpent» - 
14. juli 2019. 
 
 

Følgende dager, foreløpig fordelt på to skift, er foreslått 
og håper noen finner rom for å bidra en eller flere 
ganger: 
 

Man/01.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Tirs/02.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Ons/03.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Tor/04.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Fre/05.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Lør/06.07  Kl. 09:00 ‒ 15:00 
 

Man/08.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Tirs/09.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Ons/10.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Tor/11.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Fre/12.07  Kl. 08:00 – 16:00  Kl. 17:00 ‒ 20:30 
Lør/13.07  Kl. 09:00 ‒ 15:00 
 

Grunnet serveringen ber vi om en eventuell 
tilbakemelding så fort som mulig til tlf. 900 96 885  / 
970 06 523 – eller email: bergesiden@gmail.com   
 

Husk: Dugnad er ikke bare arbeid – men også sosialt! 

 
 

mailto:bergesiden@gmail.com
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Årskontigenten for 2019  
 

De fleste har nå innbetalt årskontigenten for 2019, 
men det er fortsatt noen av medlemmene som 
mangler. 
 

Årsmøtet 2019 endret ikke på årskontigenten, som 
fortsatt er kr. 150,- for enslige husstander og kr. 200,- 
for husstander med 2 eller flere medlemmer. 
 

Årskontigenten for 2019 innbetales til vellets konto: 
1913.10.28876.  
 

Medlemskapet i Bergesiden Vel gir også rabatter hos 
flere lokale leverandører. Har du/dere ikke mottatt 
brev med innbetalingsblanket – ta kontakt på tlf. 
90096885 eller på mail bergesiden@gmail.com . 
 
 

Momskompensasjon 2019 for regnskapsåret 2018 
 

Etter at Bergesiden Vel meldte i 2017 meldte seg inn i 
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), har man også søkt 
om momskompensasjon. 
 

I 2017 ble det for regnskapsåret 2016 søkt om kr. 
18.693,- i momskompensasjon, godkjent av VFO. Etter 
justeringer/endringer fra Lotteritilsynet fikk vellet i 
desember 2017 utbetalt kr. 13.020,-. 
 

I 2018 ble det for regnskapsåret 2017 søkt om kr. 
45.976,- i momskompensasjon, godkjent av VFO. Etter 
generelle avkortinger fra Lotteritilsynet på 25,452 %,  
i tillegg til 1 % i administrasjonsgebyr, fikk vellet i 
desember 2018 utbetalt kr. 33.931,-. 
 

I 2019 er det for regnskapsåret 2018 søkt om kr. 
60.6553,- i momskompensasjon, godkjent av VFO. Så 
gjenstår det å se hvilke endringer som eventuelt blir 
foretatt i år. Svaret kommer i desember. 
 
 

Vålerdagene 2019 

Vålerdagene i år: 
 

Fredag 16. august og lørdag 17. august. Begge dager fra 
kl. 09:00. 
 

Lag og foreninger skal også i år ha sine aktiviteter foran 
kommunelokalet. Bergesiden Vels deltakelse er etter 
hendelsene 22. mai usikker. Vi kommer tilbake til det. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Andre saker» 
◦ Grunnet «punktering» er nå alle vindusrutene i salen 
byttet ut med nye.  
 

Et arbeide som i det alt vesentligste ble utført uten 
kostnader for Bergesiden Vel av «ikke medlem» Hans 

Halvorsen fra Spulsåsen i Våler.  Godt gjort!  
 

Bergesiden Vel takker for innsatsen og har invitert Hans 
og samboer Mona, til gratis søndagsmiddag, så ofte de 
måtte ønske i sommer. Samtidig oversendes et gratis 
medlemskap i Bergesiden Vel - for 2019.  

# 
◦ Scenebygget er nå på det nærmeste ferdig. Det 
gjenstår nå bare å få montert ferdig toaletpotte, 
håndvask og varmtvannbeholder, samt noe panel på 
en av kortveggene på toalettet. 
 

I tillegg gjenstår noe el.arbeide både på toalettet og 
lagerrommet. 
 

Men på grunn av situasjonen – må nok dette også 
vente litt. 

# 
Det er innkjøpt et (brukt) sceneteppe, som skal 
monteres. Men dette blir også satt på vent. 
 
 

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. 
 

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. 
 

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