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Blefjell løypeforening tar 
konsekvensen av at stadig 
flere er på hyttene i uke
dagene. Fra og med denne 
sesongen vil det derfor bli 
kjørt et par løypetraseer  
i midtuka.

– Vi har registrert at stadig flere hytteeiere 
er på fjellet også på ukedagene. Vi ser 
både pensjonister og folk som kombinerer 
jobb og hytte, eller som har ovale weeken-
der. Mange har etterlyst kjørte løyper uten-
om helgene og styret i Blefjell løypefore-
ning har tatt konsekvensen av dette, sier 
lederen av foreningen, Vidar H. Grønli.

– Fram til nå har vi lovet kjørte løyper til 
lørdag klokka 10. Fra og med denne 
sesongen skal imidlertid løypene være 
kjørt fredag klokka 10. Det betyr at de 
som kommer opp torsdag eller tidlig fre-
dag får bedre muligheter til å ta seg en 
skitur i ny preppede løyper. Så vil vi selv-
sagt kjøre løyper etter behov i helgene 
også, påpeker Grønli. Han poengterer at 
det kan være forhold som gjør at løypene 
ikke er kjørt ferdige til klokka 10, for 
eksempel hvis det snør eller er mye vind i 
fjellet, og ber om forståelse for dette.

Et helt nytt tilbud i år, er at det vil bli 
kjørt løyper også i midt-uka. Det gjelder en 
mindre klassisk løypetrase fra Blestua og 
en ved Fagerfjell. Det betyr at de aller ivrig-
ste også kan få seg en tur midt i uka. Det 
er dessuten utført sommervedlikehold 
som gjør det mulig å kjøre løypene med 
mindre snødybde enn tidligere. 

Det er også grunn til å understreke at 
selv om skisporet.no ikke har registrert 
at ei løype er kjørt en dag, kan det være 
utmerkede forhold i fjellet. Mange løyper 
står i flere dager hvis det er kaldt og fint 

vær. Det kjøres bare hvis det er behov 
for nye spor. Det hender også at løype-
foreningens maskiner kjører med avslått 
GPS for å utbedre løypene.

Det er Blefjell løypeforening som sam-
ordner løypekjøringen på Blefjell og som 
har ansvaret for skiltingen. Foreningen har 
to egne løypemaskiner, og Nordre Ble løy-
peforening har en maskin. Utover dette er 
det fem andre maskiner eid av private 
entreprenører som tråkker løyper på fjellet 
i samarbeid med løypeforeningen. Det 
kjøres også snøscooter enkelte steder.

Løypekjøringen utvides denne vinteren
Blefjell løypeforening 
utvider kjøringen 
denne sesongen,  
og tilbyr ferdige 
 løyper fredager, og 
dess uten mindre  
 runder i midtuka.  
Det blir mer å gjøre 
for løype kjører 
 Kristian Landsverk 
(bildet).
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Tomter, hytter og tilbygg  
 

Fagsenteret. 
3622 Svene. 
32 76 00 00 

post@blehytter.no 
www.blehytter.no 

Det gode hyttelivet- 
fra ide til opplevelse. 

Facebook 

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Vidar H. Grønli

Annonseansvarlig: Kjetil Gjellerud

Skal du utvide hytte eller gjøre mindre endringer skal du nå kunne ordne byggesaken direkte i en skranke på kommunehuset i 
Flesberg. Dette er ledd i å forenkle byggesaksbehandlingen. Det vil bli annonsert åpen skranke noen fredager i hvert halvår, slik 
at du kan stikke innom på vei til hytta for å få ordnet byggetillatelse. På denne måten vil, du slippe en omfattende byggesaksbe-
handling.

Er du i tvil om åpningstidene på Moen gjenvinningsstasjon, kan du laste ned appen «Min renovasjon». Der finner du opplysninger 
om dette.

Skrankebehandling av mindre saker

Åtte løypemaskiner kjører løyper på Blefjell.  
I tillegg kommer kjøring med snøscooter i noen traseer.

Maskin
Ansvarlig for  
kjøring Løypetrasé

Blefjell 
Løypeforening T1

Blefjell  
løypeforening

Fagerfjell rundt, kjører mot Vasshølet over til Nord
stul opp til Krøkla, og Wærenskioldrunden. Deler av 
Nedre Stamløype

Blefjell 
Løypeforening T2

Blefjell  
løypeforening

Fra Blestua mot Strutåsen – Solobua – Borge Fjell
handel  Tonmyrløypa – Blefjellheisen – Strutåsen. 
Inn til Sandtjern og Krøkla runden. Deler av Nedre 
Stamløype

Storli T3 Arne Mathisen Fra Storli til Solobua via Rendlekrysset og oppom 
Ble Sportskapell. 

Liatoppen T7 Gjermund og Anders 
Buen

Fra Liatoppen til Solobua, Lortebu Hyttefelt.
Fra Liatoppen til Ble Sportskapell.

Nordre Ble 
Løypeforening T8

Nordre Ble  
Løypeforening

Kjører fra Krakmyrene, via Blåberg til Fagerfjell, og 
for øvrig hele nordre del av fjellet fra Hånåvatn, via 
Kjørkjevatn til Krokstul, Gunnulfsbu, Vasshølet og 
ned mot Ljøsbu.

Gvelven T12 Thor Gjellerud GvelvenNutdalsrindenSjuvasstjennaBlefjell
heisen. Nedre Stamløype til Oksetjenn.

Ble Fjellskog T13 Ble Fjellskog AS Kjører Nydammenrunden og Nipetorunden, og fra 
Blefjell Lodge til Solobua.

Høgda T14 og 
T15

Bjarne og Arnfinn 
Buen

Høgda – Strutåsen og mot Fjellparken Hauk.

Løypekjøringen på Blefjell
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Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no

Første fase av sykkel/tur løypa er ferdigstilt som planlagt.  
I løpet av sommeren og høsten 2018 ble det kjørt opp ca 
800 tonn pukk og 500 tonn subbus til depoet ved Oksetjønn 
på Fagerfjell. Dette utgjør til sammen 130 gruslass som er 
lagt i et deponi. 

I fase 2 skal vi kjøre ut grusmasse fra depot ved vei til flere 
mindre depoter i løypetraseen i løpet av vinteren 2019. Byg-
ging av løype vil skje sommeren og høsten 2019.

Det videre arbeid med bygging og ferdigstilling av Sykkel/
tur løypen forutsetter dugnadsinnsats på flere områder blant 
annet bygging av bru over elven fra Våtvann.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt Blefjell løypeforening en 
støtte på 300 000 kroner til opparbeidelse av sykkelsti/tur-
stien, og fra Sparebank 1BV har foreningen nå fått 100 000 
kroner til prosjektet mellom søndre og nordre Blefjell.

 Sykkelstien er tenkt lagt i det som kalles Nedre Stam-
løype og som nå kjøres av løypemaskinen vinterstid, i områ-
det fra Våtvatn til Værås. Sykkelstien vil få en bredde på 1,6 
m og en lengde på 1,8 km mellom Søndre og Nordre Blefjell, 
og vil gjøre det mulig å fjellsykle gjennom hele Flesberg kom-
mune mellom Jondalen i Sør og Rollag i nord.

Hytteeier Willy Eide har vært pådriver for tur- og sykkel-
stien, og han varsler behov for dugnadshjelp i løpet av 2019. 
Dette vil bli kunngjort på foreningens Facebook-side.

Sykle fra sør til nord

Vidar Grønli (fra venstre) og Willy Eide fra Blefjell løypeforening som har tatt initiativet til 
sykkelstien, kunne i sommer ta imot 300 000 kroner fra banksjef Marit Norendal, og 
finansrådgiver Therese Askeland, i DNB.

Blefjell løypeforening startet i fjor arbeidet med å lage en nær to kilometer lang tur og sykkelsti fra 
Værås til Våtvatn. Denne stien vil binde sammen sør og nord, og gjøre det mulig å sykle fra Jondalen til 
Rollag uten å måtte ned fra fjellet. 

130 lass med grus er nå lagt i deponi ved Våtvatn, klar for utkjøring.
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– Dette er en helt ny maskin med mye 
større motor, 253 Hk, lengre belter, ekstra 
akslinger og våre sjåfører opplevde en mye 
bedre kjøre komfort under testingen av 
maskinen, forteller lederen av foreningen 
Terje Døviken. – Maskinen tar seg veldig 
godt fram i terrenget og drivstoff forbruket 
også er betydelig redusert, så valget var 
ikke vanskelig å ta. Vi kjører på den mest 
kuperte delen av Blefjell, og den nye mas-
kinen gjør at vi nå får en langt bedre fram-
kommelighet, påpeker Døviken.

Ny løypemaskin på 
Nordre Ble
Etter grundig testing og senere forhandlinger har Nordre Ble 
Løypeforening fått levert en ny løypemaskin type av typen 
Pisten Bully 100 4F fra firmaet Antra AS. Prisen på den nye 
 maskin var 2,4 millioner kroner og med innbytte av den gamle 
løypemaskinen ble mellomlegget 1,650 millioner kroner.

Den nye løypemaskinen til  
Nordre Ble løypeforening.

Nytt kartopplag
Blefjell Løypeforening utgir i januar et 
nytt oppdatert skiløypekart over Blefjell. 
Foreningen startet med skilting gjen-
nom Turskiltprosjektet i 2016, med støt-
te fra Gjensidigestiftelsen, Buskerud 
fylkeskommune og Flesberg og Kongs-
berg kommuner.

Ut i fra dette prosjektet lagde vi vårt 
eget skiløypekart som vi utga første gang 
i 2017. Vi har nå klart å selge ut første 
opplag på 2000 kart, og nytt opplag med 
justert kart kommer i januar.

Nytt er at vi også har hatt en runde 
med salg av det nye løypekartet i en 
hyttekartversjon på 5 mm PVC plate 
som kan festes rett på veggen uten inn-
ramming. Løypekartkartet og hyttekar-
tet er med på å gi gode inntekter til Løy-
peforeningen, som igjen gir glede for 
mange i skisporet.

Til hytte- og 
velforeninger
Blefjell løypeforening skal sende ut 
fakturaer til hytte- og velforeninger 
som er medlem av løypeforeningen 
og som betaler samlet for et antall 
hytter. Vi vil være svært takknemlig 
for å få beskjed når det er endrin-
ger i e-postadresser, antall hytter 
osv. Disse opplysningene kan sen-
des til blefjell.loypeforening@gmail.
com.  Siden vi er inne i et nytt år, er 
vi takknemlige for å få disse opp-
lysningene så snart som mulig.

Nordre Ble løypeforening har for øvrig 
nå fått tillatelse fra Fylkesmannen i Buske-
rud til å kjøre skiløyper fra Øystul til Bu- 
tjønn seter over Langåsen Naturreservat.

Døviken vil takke for alle bidrag som 
Nordre Ble løypeforening har fått, og som 
gjorde det mulig å ta den store investerin-
gen.

Maskinen har garasje på Blåberg, nord 
på fjellet og kjører løyper fra Krakmyrene, 
via Blåberg mot Fagerfjell, Ljøsbu, Gunn-
ulf sbu, Vasshølet og mot Kjørkjevatn.

BLEFJELL HYTTEUTVIKLING AS
Salg og utleie

Kontaktperson: Sven Holhjem
– Mobil 930 21 900 
– Email sholhjem@gmail.com 

www.blefjell-hytteutleie.no
www.blefjellhytteutvikling.no
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Blefjell Lodge er siste tilvekst på service fronten 
på Blefjell. Stedet som holder til i en av Norges 
største tømmerbygninger, har tilbud om overnat
ting, servering og fjellhandel. Så langt er det 
investert over 30 millioner kroner i anlegget på 
Nipeto – sørøst på Blefjell.

Bredt tilbud i 
rekordstor tømmer-
bygning

Det er RH Entreprenør AS, eiet av Roger 
Rustand og Jonny Holm i Flesberg, som 
har bygget Blefjell Lodge. Den er tegnet 
av arkitekt Anders Ruud i gammel 
Numedalsstil. Intensjonen var at det 
skulle se ut som en bygning som hadde 
stått der i lang tid. Bygningene er mas-
kinlafta ved Norske Fjellhus AS i Fles-
berg, som også er eid og drevet av 
Rustand og Holm. Bygget, som med 
kjeller er på til sammen tre etasjer, er 
2600 kvadratmeter stort. I tillegg kom-
mer hems i leilighetene. Kjelleren er støpt 
og den alene er på 1000 kvadratmeter 
og inneholder blant annet en parkerings-
plass til hver leilighet.

– Vi er ennå ikke ferdige med utbyg-
gingen, medgir Roger Rustand. – Det 
skal på plass et større boblebad, et lite 
toalettbygg, vi skal innrede en restaurant 
og lage kurs- og konferanselokaler og vi 

skal bygge flere utleiehytter som knyttes 
opp mot anlegget.

Ti leiligheter
Blefjell Lodge består av ti leiligheter. Tre 
av dem er solgt, mens sju skal være 
utleieleiligheter. De sju leilighetene har fra 
fem til åtte sengeplasser. Kafeen med 58 
sitteplasser ble åpnet før vinterferien i 
2018, mens den nye fullsortimentbutik-
ken ble åpnet før høstferien. 

Det er Jeanette Rustand som er besty-
rer av Blefjell Lodge. Til tross for navnet har 
hun ingen nære familiebånd til den ene 
eieren av stedet. Hun har to fast ansatte og 
flere deltidsansatte for å hjelpe med bestil-
ling, servering og renhold. Kafeen er åpen 
fra onsdag til søndag, mens butikken er 
åpen fra torsdag til søndag.

– Hvordan har belegget vært så langt?
– Over all forventning! Vi hadde riktig-

nok en stille periode midt på sommeren, 
men ellers har det vært bra med trafikk i 
utleie-leilighetene, og godt besøk på kafe-
en. I helgene har det faktisk vært så fullt at 
ikke alle har fått plass i på kafeen! Skulle 
allerede ønske at den hadde vært litt stør-
re, sier hun.

– Det er flere kafeer nå på denne delen 
av Blefjell, er det plass til alle?

– Ja, det mener jeg absolutt. Vi dekker 
forskjellige områder og er jo litt forskjellige, 
så jeg mener det er plass til alle. Tror 
mange setter pris på å ha en kafe i nærom-
rådet sitt.

Fullsortiment
Fjellhandelen eller butikken selger det 
meste, og betegnes som en fullsorti-
mentbutikk. Nystekte brød, frukt og 
grønnsaker, lokale matvarer, interiørvarer 
som lykter, tekstiler og knagger er popu-
lært. Tanken til Blefjell Lodge er å tilby 
forhåndsbestilling av mat, slik at folk kan 
kjøre innom for å hente sine bæreposer 
når de kommer til fjells, eller kanskje 
også få bæreposen kjørt fram til hytta 
om de ønsker.

– Hva slags planer har dere framover?
– Vi ønsker å gi et tilbud til bedrifter og 

organisasjoner som ønsker å holde kurs 
eller konferanser i forbindelse med et be - 
søk på fjellet. Dette betyr at vi nå i kjelleren 
skal innrede kurs og konferanselokaler, og 
dessuten lage en restaurant, slik at vi kan 
tilby frokost og middag for våre gjester. 
Siden vi skal bygge flere utleiehytter, vil det 
bli større muligheter for overnatting. Men 
jeg vil understreke at vi tar dette steg for 
steg, påpeker den ene av to driftige eiere, 
Roger Rustand.

Jeanette Rustand er bestyrer på Blefjell Lodge, her fotografert i den 
hyggelige kafeen.

Roger Rustand og Jea-
nette Rustand foran den 
imponerende tømmer-
bygningen til Blefjell 
Lodge.
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A. Bakke Transport A/S

Transport og conteinerutleie
3 624 LYNGDAL

Tlf: 913 26 666

Blestølen daglivare
Fredag 1500 - 2000 Lørdag 1100 - 1800

Tlf: 916 53 174

LYNGDAL LANDHANDEL
TLF. 32 76 15 33
• Salg av bl.a. levende agn og fiskeutstyr

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN
TLF. 928 00 708

Kjøp   Salg   Innbytte   Finans

Bil   Bobil   Caravan

Velkommen til en hyggelig handel!

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

BLESTUA
- der fjellturen starter!

TLF: 32760094 www.blestua.com

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

3623 Lampeland
Tlf: 32 76 03 03 • Fax: 32 76 03 03

Mob: 92 86 82 84
E-post: aagemorken@vs.com

BILER - TRAKORER - ANLEGGSMASKINER

Aage Mørken
Daglig leder

TRENGER DU EN VERDIVURDERING 
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED 

GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 84 www.numedalsbygg.no

Terje Rustand Transport AS
Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis, 
Byggevarer, Stykkgods og kan også tilby kranbil-tjenester.

3623 Lampeland · Tlf: 32 76 22 74 · Mob: 902 09 822 · www.numedal.net/rustand-transport

Terje Rustand Transport_185x55.pdf   1   18-11-2011   10:57:52

3623 Lampeland • Tlf: 32 76 22 74 • Mob: 902 09 822 

Terustand@online.no

SLAMTØMMING
MASSELEVERING

BRØYTETJENESTER

Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no

Fløterveien	  1.	  Kongsberg
Din	  lokale	  hyttebutikk.
Tlf.	  32867400	  mail:	  post@villasol.no
Badestamper,	  ovner	  og	  peiser.

BLESTUA
-Der fjellturen starter-

TLF: 32 76 00 94               www.blestua.com

Kafé, dagligvarer, kiosk
CATERING  SELSKAPSLOKALE

VED / TRANSPORT

BlevA
Blefjell vann og avlopsselskap AS

Helhetlig utvikling av vann og avløpstilbud.
For nærmere informasjon og vårt arbeidsområde, 

se www.bleva.no.

Vi støtter opp om sti- og løypetiLbudet!

 

Tlf 32 76 09 00  ▪  post@lampeland.no  ▪  www.lampeland.no

Velkommen! 
Kafè  ▪  Gatekjøkken  ▪  Restaurant
Catering  ▪  Gave- og interiørbutikk
Dusjmuligheter

Badestamper – grillhytter – ovner – peiser – arbeider

Tlf. 32867400 mail: post@villasol.no
Din lokale hyttebutikk på Kongsberg

Gvelven Kro 

Velkommen!

TUR- OG HYTTEUTSTYR • JAKT • BEKLEDNING • UTLEIE

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Tirsdag 10-17
Torsdag 10-19
Fredag 10-19

www.friluftsbua.no

Langs FV40 i Lampeland sentrum. 
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Grunneierne Elisabeth og 
Hans Fossan på Nordre Ble 
er klare på en ting: gode 
skiløyper kommer ikke av 
seg selv. Det er avgjørende at 
grunneiere og hytteeiere får 
til et konstruktivt samarbeid 
på fjellet.

– Vi må bare innse at uten gode skiløyper 
får vi ikke solgt ei hyttetomt. Folks forvent-
ninger til fjellet og mulighetene for en skitur 
er store. Aller helst vil folk ta på seg skia på 
hyttetunet og så lange ut på gode prepa-
rerte løyper innover i fjellet. Og slik er det 
jo heldigvis på Blefjell for de aller fleste, sier 
de to grunneierne på gårdene Juvenes og 
Haukeli nord på fjellet.

De to har startet Blefjellhytter AS, hvor 
formålet er salg av hyttetomter. Til sammen 
har de regulert områder for omlag 80 nye 
hyttetomter, ferdig tilrettelagt for salg.

– Her i området har vi Nordre Ble løy-
peforening som står for løypekjøringen. 
Det er en forening hvor grunneiere og hyt-
teeiere samarbeider. I våre salgskontrakter 
må hytteeierne forplikte seg til å bli med-
lem av Nordre Ble løypeforening og til å 
betale den årlige kostnaden til drift av løy-
pemaskinen. På denne måten sikrer vi at 

Grunneiere og hyttefolk må samarbeide
Det er viktig at grunneiere og hytteeiere får til et konstruktivt samarbeid på fjellet, sier Elisabeth og Hans Fossan.

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien
VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
 www.blefjellveiene.no

foreningen får inn midler nok til å drifte 
løypemaskinen. Ingen som har kjøpt hytte 
så langt har protestert på dette, sier Elisa-
beth og Hans. De mener at alle som selge 
hyttetomter eller hytter på fjellet bør ha med 
en forpliktelse til å støtte opp om løypekjø-
ringen. – Gode skiløyper er veldig viktig for 
alle, både for de som driver næringsvirk-
somhet, for vi som selger hytter/tomter og 
for dem som skal bruke fjellet.

Begge to oppfordrer andre grunneiere 
på Blefjell som har hyttetomter for salg, om 
å gjøre det samme, sørge for at framtidige 
hytteeiere er forpliktet til å bli med på et 
spleiselag for løypekjøringen. 

Fossan minnes at de for 20 år siden 
startet med å kjøre løyper på Nordre Ble 
med scooter og senere med en gammel 
brukt løypemaskin. Det var grunneierne 
som stod for dette og hyttefolket var mis-
tenksomme, mange trodde penger til løy-
pekjøringen gikk rett i lomma til grunn-

eierne. – Men så fikk vi til et konstruktivt 
sam arbeid med hytteforeningene og star-
tet en forening hvor begge parter var med. 
Det utløste en energi og en positivitet som 
vi har høstet fruktene av i flere år. Jeg er 
ikke i tvil om at det er avgjørende at vi 
samarbeider om løypekjøringen. Da får 
alle et eierskap til løypene, sier Hans Fos-
san, som selv er styremedlem i løypefore-
ningen.

Elisabeth og Hans Fossan overtok går-
den Haukeli etter Hans sine foreldre. Da 
nabogården for kort tid siden ble lagt ut for 
salg, kjøpte de også denne gården. På 
begge eiendommene foreligger det god-
kjente reguleringsplaner for hytteutbygging 
og det er nå laget en infrastruktur med 
veg, strøm og avløp for områdene. De er 
ikke nødvendigvis opptatt av å selge fleste 
mulig tomter på kort tid. De har to barn og 
to gårder som skal ha inntekter i mange år 
framover.

Forpliktelse 
også andre 
steder Roger Rustand, som har bygget 
ut Aasland Fjellgrend med godt og 
vel 40 hytter, litt sør-øst for Blestua, 
har også en forpliktelse i kontrak-
tene med dem som kjøper hytter. 
De må alle forplikte seg til å betale 
det årlige bidraget til Blefjell løype-
forening. – Siden vi tilbyr løype 
i området er dette helt naturlig, 
påpeker Rustand.
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Besøk vår hjemmeside      www.bleloyper.no

Flesberg 
kommune

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:

Flesberg kommune Tlf. 31 02 20 00
Legekontor Tlf. 31 02 28 60
Legevakt Tlf. 32 72 03 00
Septiktanktømming Tlf. 94 86 16 17
Feiing Tlf. 95 88 88 14
Renovasjon Tlf. 91 32 66 66
Lensmann Tlf. 32 76 28 80
El-verk Tlf. 32 76 07 00
Tannlege Tlf. 32 76 24 20
Brannvakt/beredskap Tlf. 91 34 74 55
Røde Kors vakt Tlf. 41 44 06 00
Taxi Tlf. 97 04 24 57

Moen miljøstasjon Tlf. 31 02 26 33
Åpen 1. og 3. lørdag i mnd fra mai tom sept

Åpningstider:
Tirsdager 07.00-10.00
Torsdager 12.00-18.00
Første lørdag i mnd 10.00-14.00
unntatt påske- pinseaften og helligdager

www.Flesberg.kommune.no 

Ingen 
vesentlig 
prisvekst
Gebyrene øker 
med 2,6 prosent  
i Flesberg i år. 
Dette er i tråd 
med den vanlige 
prisveksten.

Lettere å få vei til hytta
Det blir trolig gjennomført noen endringer i Blefjellplanen. Dette 
gjelder i første rekke hytter som ikke er omfattet av nye regule-
ringsplaner. Disse har kun hatt anledning til å lage 40 meter 
stikkvei til hyttene, og har hatt begrensninger på terrassestør-
relse og hyttestørrelse.

Endringen er gjort i tråd med kommuneplanen for bygda. 
Dette betyr at du kan få inntil 100 meter stikkvei til hytta og at 
du nå kan få bygge større hytter og større terrasser. Det har 
kommet mange dispensasjonssøknader til Flesberg kommune, 
og dette er en av årsakene til at reglene er endret. Kommunen 
vil informere nærmere om dette når det er vedtatt.

LAGET I NORGE 
FOR NORSKE 
FORHOLD
Med mer enn 55 års erfaring
som hytteprodusent tilbyr
Norske Fjellhus AS
kvalitetshytter, anneks 
og tilbygg.

www.norskefjellhus.no




