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Vil gi støtte Foreningen Blefjell
Det er nå klart at Flesberg Kommune vil inngå en samarbeidsavtale med Foreningen Blefjell som innebærer en økonomisk støtte. – Dette synes jeg er veldig positivt, sier leder av foreningen, Øyvind Høimyr.
Denne nyheten kommer som en konsekvens av at kommunestyret i Flesberg i
desember vedtok budsjettet for 2014. Foreningen Blefjell har jobbet lenge for å få til
en økonomisk støtte som følge av innføring av eiendomsskatt i Flesberg. Vedtaket fra desembermøtet innebærer at det i
2014 vil bli fremmet en egen sak i kommunestyret. Kommunen ønsker å lage en
samarbeidsavtale som innebærer økonomisk støtte til foreningen. Høimyr sier at
han oppfatter dette som en stor anerkjennelse av foreningens arbeid og at han er
spent på hvor stor den økonomiske støtten vil bli. – Vi har ment at det er rimelig at
det av eiendomsskatten som blir innbetalt
fra hytteeierne også kommer noe tilbake
til fjellet, påpeker han. Foreningen vil nå gå

i videre dialog om samarbeidsavtalen med
Flesberg kommune.
Flesberg kommune har nå innført eiendomsskatt for boliger og fritidshus i kommunen. Satsen som er vedtatt er på tre
promille uten noe bunnfradrag. Noen
eiendommer er unntatt fra skatten, det er
klubbhus, bedehus, grendehus mm. Hvor
mye dette vil utgjøre for den enkelte boligog hytteeier er avhengig av hva slags takst
det er på eiendommen. Rådmannen i
Flesberg har gitt eksempler på hva nivået
på skatten vil kunne bli. Ei hytte på 99
kvadratmeter og med en takst på
1 029 600 vil få 3 089 kroner i skatt, mens
ei hytte på 69 kvadratmeter med takst
528 000 kroner får 1 584 kroner i skatt.
Men det er grunn til å understreke at dette

bare er eksempler og at takstene selvsagt
vil variere.
– Alle hytteeiere har nå fått den første
informasjonen omkring taksten fra kommunen. Det er viktig at den enkelte sjekker
de opplysninger som ligger til grunn og
melder fra om de finner feil, sier ordfører
Thomas Fosen. Takstnemnda vil deretter
sette en endelig takst før selve skatten
skrives ut før 1. mars.
Eiendomsskatten vil bli krevd inn i to
terminer hvert år.
Foreningen Blefjell kjører nærmere 10 000
kilometer løyper hver vinter. Her er fem av
sju løypemaskiner som produserer skiløyper på Blefjell.

KIWI Lampeland

Stor flott butikk med lange åpningstider og søndagsåpent

Mandag-fredag
Butikksjef Stian Halvorseth

7-22 Lødag 8-21 Søndag 9-21

Arne Mathisen kjørte i forrige sesong 1 207 kilometer løyper sør på Blefjell.

Kjørt løypemaskin i 23 år
Arne Mathisen (65) har kjørt løypemaskin på Blefjell helt siden 1990!
Han er av flere grunneiere som har investert i egen maskin for å møte krav fra hytteeiere i området. Den nåværende maskinen er hans tredje i rekken og i vinter
kjørte han 1 207 kilometer løyper på fjellet!
Mathisen holder til på Storli helt sør på
Blefjell. Eiendommen hans ligger i Kongsberg kommune og er på 3 400 mål utmark.
Storli vintercamping har om lag 90 campingvogner. I tillegg finnes det 70 hytter i
hans område som grunneier.
– Hvor kjører du løyper?
– Jeg kjører strekningen fra Storli og til
Strutåsen. Men jeg kjører også inn til en
del hyttefelt i området. Som regel starter
jeg ved 6 – 7 om morgenen for at det skal
være fine løyper da folk vil ut på ski. I dag
er det mange som tar ovale helger, så det

blir som regel en tur på fredag også.- I det
hele tatt kjører jeg løyper når det kommer
snø. Det er jo alltid folk på fjellet er min
erfaring. Det er mange pensjonister som
har tid til å være på hyttene når andre må
dra hjem, forteller han.
Nå har Arne Mathisen en fin Kässborer
løypemaskin, men han startet med snøscooter. Den gang måtte han kjøre fram
og tilbake for å få brede og gode spor. Han
får ingen lønn for å kjøre løyper, kun en
godtgjørelse fra Foreningen Blefjell som
dekker en del av kostnadene hans. I løpet
av et år blir det en del utgifter på en løypemaskin. Bare før denne sesongen har han
kostet på 50 000 kroner.
– Men jeg synes det er viktig med skiløyper. Folk forventer det i dag, og da må vi

legge forholdene til rette. Skulle jeg komme
med et hjertesukk må det være at nye veier
til hyttene burde planlegges bedre. Jeg
forstår at folke gjerne vil ha vei fram til hytta,
men problemet er at mange veier som
anlegges krysser skiløypene og det er jo
ikke positivt for skiløperne i området.

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Øyvind Høimyr
Redaktør: Vidar H. Grønli
I redaksjonen forøvrig: Steinar Lund, Knut Olav Bakkene.
Annonser: Roger Rustad, Kjetil Gjellerud og Rolf Eric Storebaug.
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Strutåsen, slik den ser ut en travel påskedag.

Strutåsen fjellstue trenger ny infrastruktur!
Strutåsen holdt stengt i høstferien, men det ligger an til at stedet åpnes for ny vintersesong i
romjula.
Helt siden påsken 1962 har fjellstua på
Strutåsen vært et selvsagt mål for mange
skiturister på Blefjell. De populære wienerbrødene, bakt på stedet, en kopp med
varm sjokolade eller en pølse i lompe var
premien mange småtasser har fått da de
endelig kom fram til målet. I påsken har
pågangen vært særlig stor, og konsertene
med KV-orkesteret langfredag har vært et
fast innslag.
Strutåsen eies i dag av flere lokale par.
Det er Astrid og Dag Åsmund Bilstad,
Randi og Anders Borge, Åsne Ødegård
Holm og Johnny Holm og Trine og Roger
Rustand.

Men det er ingen selvfølge at det holdes i gang, da det er mye arbeid og liten
fortjeneste på de som driver stedet. Det er
også svært tungt å drive stedet på grunn
av manglende infrastruktur, forteller Roger
Rustand. Ordfører Thomas Fosen sier at
Strutåsen har vært et samlingssted for
hyttefolk, lokalbefolkningen i Flesberg og
andre dagsturister. – Det vil være svært
trist om stedet må stenge dørene, sier
han.
I dag er det jo kun strøm fra diesel
aggregat, og det er ikke mulig å kjøre dit
med forsyninger før snøen har lagt seg.
Skal Strutåsen ha en framtid er jeg redd

Tre heiser - sju nedfarter

for at det må tunge investeringer til, sier
Rustand videre. For å møte behovene for
de neste 50 årene, ser vi det som nødvendig å både få fremlagt strøm, fullverdig VAløsning, og en mulighet for nødvendig
transport av mat og drikke også i sommerhalvåret. Det krever blant annet en
oppgradert løypestandard, som kan gjøre
det mulig med ATV-transport på tørr sti.
Det vil samtidig gi mulighet for tidlig løypepreparering mellom Blestua og Strutåsen.
Kommunedelplanen gir åpning for slik tilrettelegging, men det er et stort økonomisk løft. Vi håper det lykkes, for vi opplever at stedet er populært og viktig.

To kjelkeløyper med heis

www.fagerfjell.no
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Dugnadsånden
blomstrer på Nordre Ble
Hølsetra Hytteeierforening er
en aktiv hytteforening som
har nedslagsfelt i et område
nær Blåberg og Fagerfjell på
Nordre Ble.
Foreningen ble dannet for ni år siden og
har i dag 45 medlemmer.
I 2012 startet foreningen et arbeid med
å lage en trase som går rundt hyttefeltet.
Turen er totalt nær 4,5 km og går innom tre
forskjellige vann. Traseen følger gamle
stier, en del av skiløypa og et stykke langs
en grusvei. Stiene er gjort bredere ved
hjelp av ryddesag, og det er lagt planker
over de våteste partiene.
Det er kjørt ut sittebenker som er plas-
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sert forskjellige steder langs løypa. Det er
også laget til med egnet grillsted to av
disse stedene. Den ene plassen er på
halvøya ved Djupvatn og den andre ligger
utpå en odde der bekken renner ut i Bjørvatnet. Grillene er laget av varmtvannstanker og gir dermed et sikrere grillsted enn
et tilfeldig bål.
Hensikten med å lage denne korte rundeer at den er lett tilgjengelig for de fleste
i hyttefeltet. Løypa går innom tre forskjellige fiskevann, og deler av løypa kan brukes som utgangspunkt for en annen tur,
det er som regel hyggeligere å gå en tur i
skogen enn å følge en grusvei.
Alt arbeidet har skjedd i form av dugnad, og hytteeierforening er så heldig at de
hasr flere ildsjeler som har gått i bresjen for
å få gjort en jobb. For noen år siden ble
sommerstien fra Hølsetra til Gunnulfsbu

Hytte/Hytteplaner?
www.norske-fjellhus.no

Dugnadsarbeid har gitt resultater i området hvor Hølsetra Hytteeierforening holder til på Nordre Ble.

utbedret. Dette ble gjort som et samarbeid mellom grunneiere og hyttefolk.
Denne stien ble naturlig prioritert da det er
en sti som blir mye brukt av hyttefolk og
dagsturister for å komme seg inn på fjellet.
Stien ble merket og det ble lagt ut impregnerte materialer på utsatte steder.

Arve Hafslien(til venstre) er fast ansatt på Fagerfjell Skisenter. Her skrur han og Rolf Eric Storebaug på koplingene til de nye snøkanonene.

Godt forberedt til ny sesong på Fagerfjell
Fagerfjell Skisenter AS er godt forberedt til årets skisesong. Før sesongen startet ble det montert
fem nye snøkanoner slik at senteret nå har 14 snøkanoner som totalt dekker nesten hele lengden
på t-krok heisen. Skisenteret har vært i drift siden 1969 og er det klart største på Blefjell.
Det var det gamle Fagerfjell Hotell som
startet opp skisenteret. Hotellet ønsket å
være attraktivt for familiene, og et skisenter
med heiser og nedfarter passet godt inn i
konseptet. Men hotellet ble etter hvert nedlagt og som de fleste vet, er hotellet nå gjort
om til leiligheter. Det var i 1994 Alf Storebaug og Per Bakke kjøpte skisenteret. I
dag eies Fagerfjell skisenter av Alf Storebaug (50 prosent), sønnen Rolf Eric Storebaug (25 prosent) og Truls Nicolaysen (25
prosent). Senteret har tre fast ansatte foruten ekstrahjelp i sesongen. Anlegget ligger
på om lag 650 meter over havet og må
absolutt betegnes som snørikt.

kjøre mer enn bare lørdag og søndag på
dagtid. Vi fortsetter med kveldskjøringen så
sant vi klarer å tjene penger, sier Rolf Eric.
Heislengden på de to store heisene på
Fagerfjell er 650 meter, mens nedfartene
er på om lag 800 meter. I løpet av en
sesong kjøres det 150 000 turer i heisen
fra åpningen 2. juledag. Ligger forholdene
til rette kan de hende heisene er i drift
også før 2. juledag, men de siste par åra
har det vært offisiell åpning i jula. For å få
nedfartene i skikkelig stand kreves det god
maskinkraft, og senteret har en stor tråkkemaskin og en litt eldre mindre maskin
som er i flittig bruk gjennom hele vinteren.

Sju nedfarter. Fagerfjell skisenter AS har

Fagerfjellstua. En viktig del av skianlegget

sju nedfarter og to kjelkenedfarter. Det er
tre heiser, hvor av den ene er beregnet på
de aller yngste. Anlegget fikk i 2013 nytt
flomlys for å gjøre det mulig å kjøre på
kveldstid, det viste seg å være populært.
Til inneværende år er det bygget noen flere
hopp og rails.
– Dere har utvidet åpningstida noe?
– Ja, da vi fikk lysanlegg startet vi med
å holde skisenteret åpent kl 14 – 20 på fredagene. Det viste seg at mange satte pris
på det. Folk tar ovale helger og vil gjerne

er varmestua, eller Fagerfjellstua som den
kalles. Der er det sitteplass til 80 og den
holder åpent i senteret åpningstid i vintersesongen, men har også hatt åpent ellers
i året. Der serveres alt fra pizza til varm
sjokolade. Et populært sted for de som har
vært aktive i nedfartene.

Framtidsplaner. Det skjer noe hvert år i
Fagerfjell Skisenter. Snart skal det bygges
et mindre bygg med garasje ved siden av
hytta for billettsalg. Der skal det være ski-

Arve Hafslien og Rolf Eric Storebaug foran billett bua i
skisenteret.

utleie og prepping. Dette gjøres for å utvide plassen i Fagerfjellstua. Den eldste av
heisene skal også skiftes ut etter hvert.
– Vi er nødt til å følge med. Folk forventer god service og god kvalitet på bakker
og anlegg. Bare i i 2013 ble det bygges 12
nye hytter på Fagerfjell og flere bygges i
områdene rundt. Det er også planlagt nye
fortettinger, så antallet som besøker øker,
og da må vi være godt rustet til å møte en
økning, sier Rolf Eric Storebaug.
januar 2014
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Velkommen innom oss !
Bil Bobil Caravan

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

▪▪ Kafé
▪▪ Gatekjøkken
▪▪ A▪la▪carte▪restaurant

▪▪ Catering
▪▪ Dusjmuligheter
▪▪ Gavebutikk

Velkommen til en hyggelig handel!

Kjøp Salg Innbytte Finans

Telefon▪32▪76▪09▪00▪▪▪■▪▪▪post@lampeland.no▪▪▪■▪▪▪www.lampeland.no▪▪▪■▪▪▪Miljøfyrtårnbedrift

Ta turen innom oss på vei til eller fra Blefjell
Statoil Lampeland
Lampeland Bensinstasjon AS
3623 Lampeland
Tlf.32 76 20 71
Åpent 8-21(10-21)

Blestølen daglivare
Fredag 1600 - 2000 Lørdag 1000 - 2000
Tlf: 916 53 174

TRENGER DU EN VERDIVURDERING
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED
GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840

www.numedalsbygg.no

BLESTUA
BLESTUA
- der fjellturen starter!

- der fjellturen starter!
TLF: 32760094

TLF: 32760094

www.blestua.com

www.blestua.com

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

Arnt Bakke
Transport og conteinerutleie
3 624 LYNGDAL

Terje Rustand Transport AS
SLAMMTØMMING

BLEVA
Blefjell

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

Vann og Avløpsselskap AS

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

Se www.bleva.no for info om vårt arbeidsområde mv.

BRØYTETJENESTER

Tlf: 913 26 666

3623 Lampeland
Tlf: 32 76 03 03
Fax: 32 76 03 03
Daglig leder
Mob: 92 86 82 84
E-post: aagemorken@vs.com
BILER - TRAKORER - ANLEGGSMASKINER

Aage Mørken

LYNGDAL LANDHANDEL
TLF. 32 76 15 33
- Salg av bl.a. levende agn og fiskeutstyr
Se www.strutasen.no for åpningstider!

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN

Velkommen!

TLF. 928 00 708

Aasland BleService /v Håkon Aasland
Tlf. 900 50 842

• Graving
• Transport

• Vaktmestertjenester
• Ved & fyring

Transport – graving – anlegg
Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

Terje Homelien
3620 Flesberg
Mobil 920 28 282

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

94 86 70 05
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Brannvesenet redder liv
Det finnes bare et utrykningskjøretøy i
Flesberg og det tilhører brannvesenet.
Skjer det noe i kommunen er det som
regel denne bilen som er først framme,
enten det er en ulykke eller en brann.
Mannskapene i Flesberg Brannvesen
har meget god kompetanse, og flertallet
av mannskapene har utdanning på lik linje
med en yrkesbrannmann. I tillegg øves
det jevnlig, og oftere enn hva det er krav
til. Brannvesenet er i stand til å yte førsteinnsats på førstehjelp, skogbranner,
røykdykking, trafikkulykker med to – tre
personbiler og tung bilulykke med enkeltkjøretøy. I bilen finnes det hjertestarter, og
folkene som betjener bilen har gått på

såkalt «First responder»-kurs hos Norsk
Luftambulanse. De har også et årlig opplæringsprogram i regi av Norsk Luftambulanse. Det vil si at de kan redde liv om noe
alvorlig skjer. Hvis et av nødnumrene ringes i Flesberg, vil folk automatisk bli satt
over til brannvesenets bil som videre kontakter ambulanse eller politi når dette er
nødvendig.
Brannvesenet er lokalisert med
brannstasjon på Lampeland. De skal
kunne takle de hendelser som kan forventes oppstår i kommunen, det vil si det
store flertallet av akutte hendelser. I tillegg til en relativt ny brannbil så har FBV
en tankbil samt terrenggående kjøretøy.

Det er viktig å merke seg at FBV ikke
er en erstatning for ambulansen, men
FBV vil i mange tilfelle være på skadestedet før ambulansen og kan da drive førstehjelp inntil ambulansen ankommer.
Selv om FBV håndterer de fleste hendelser så foreligger det gode rutiner for
aktivt samarbeid med nabobrannvesen.
Det foreligger bistandsavtaler for håndtering av både trafikkulykker og boligbranner/hyttebranner. Brannvesenet i Flesberg har ved flere anledninger vært til
hjelp for hytteeiere med beinbrudd, hjertestans og lignende.

Ti nye leiligheter med høy standard
«Blefjell Lodge» er navnet på et prosjekt som de lokale investorene Roger Rustand og Johnny Holm er i ferd med å realisere sør på
Blefjell, nær Nipeto. Det er snakk om ti prosjekterte selveier fritidsleiligheter med høy standard, fin utsikt og garasjeplass i kjeller.
Grunnarbeidene er allerede i gang, og de første leilighetene vil være ferdig vinteren 2015. «Blefjell Lodge» vil ha en beliggenhet
med fin utsikt og gode solforhold. Størrelsen på leilighetene vil være fra 59 til 106 kvadratmeter, forteller Roger Rustand.
Det er planlagt et godt service tilbud med blant annet mat og vinhus, daglig vare, kafe/varmestue, felles parkeringskjeller med
sportsbod, smørerom, sauna, utendørs motstrøms svømmebasseng og boblebad.
De ti leilighetene ligger i to bygninger av laftet tømmer produsert av Norske Fjellhus i Flesberg. Det blir privat vei, vann og kloakk som driftes gjennom Ble Fjellskog AS.

Fortsatt tid før renovasjonen endres
På store deler av Blefjell vil vi i en tid framover fortsett se de grønne containere for søppel. Ordfører Thomas
Fosen opplyser at det arbeides med et felles avfallshåndteringssystem for sju kommuner i Kongsbergregionen. Beslutningene om dette skal tas i løpet av 2014, men det er usikkert når kildesorteringen vil
komme. – Det burde vært bedre enn vi har det nå, vi har jo kildesortering ellers i bygda, så det er i hytteområdene det mangler, sier ordføreren.
Hoimyr og Barlindhaug_90x55.pdf 1 21-11-2011 08:12:30

Det ser ut som om de grønne søppelcontainerne skal stå en stund til på Blefjell.ambulanse. Den gir deg automatisk posisjon om du
har en smarttelefon.

Høimyr og Barlindhaug AS
Lokal tilknytning med lang erfaring innenfor:
• Graving • Transport • Vei
• Vann og avløp • Hyttetomter
Mob: 900 35 070 · 416 50 070
jon-bar@online.no
januar 2014
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B Économique

Middelalderuka i Numedal 2014
- Middelalderuka i Numedal vil foregå fra lørdag 26.juli til og med
søndag 3.august i 2014. Da vil det foregå et mylder av natur- og
Informasjon
fraogditt
lokalmiljø
kulturopplevelser med
arrangementer
aktiviteter
langs hele
TEKST LEVERT AV
dalføret
fra
Kongsberg
i
syd
til
Nore
og
Uvdal
i
nord,
Informasjon fra ditt lokalmiljø
FLESBERG JERN OG BYGG AS forteller
kulturkonsulent Kristin Hammershaug i Flesberg kommune.
- Noen nyheter er allerede klare! Det er en stor glede å presentere
Årets festivalkunstner
Hokksund.
Kulturkonsulent
Byggeriet- Yngvill
er dittLassem
lokale fra
byggvarehus
Hun
maler
abstrakte
malerier
i
acryl.
Hun
vil
stille
ut
på
Kristin
Hammershaug
Byggeriet er ditt lokale byggvarehus
drevet
av fagfolk. Hos
ossFlesberg
finner
duder
kvalitetsprodukter
til gode
priser.
bygdetun, Dåsettunet,
det vil bli offisiell åpning
av festivaldu
kvalitetsprodukter
til
gode
priser.
utstillingen/- og festivalen søndag 27.juli, sier kulturkonsulenten.
Vi er opptatt av at du skal bli fornøyd med din
Yngvill Lassem har vært kunstner i mange år og har deltatt på en rekke separat
og hjelper deg gjerne med gode råd,
Vi er opptatt av at du skal bli fornøyd med din handel
Åpningstider
og kollektivutstillinger.
Hunmed
er også
innkjøpt
av
blant annet
tips og
veiledning.
handel
og hjelper deg gjerne
gode råd,
Man-Fre:
7-17 flere banker, Kunstforeningen,
Norges
bank
Kunstsamlingen,
Park
Hotell,
Sandefjord,
NSB- Oslo og Øvre
tips og veiledning.
Lør: 9-13
Eiker rådhus. Hun har i 2013 ikke hatt mindre
enn
fem
separatutstillinger.
Du kna
I Byggeriet har du en seriøs, solid og dyktig
samarbeidspartner.
Vi håper at du ser på oss
Ilese
Byggeriet
har du
en seriøs,
solid og
Her finner du oss:
mer om
Yngvill
Lassem
på:dyktig
http://www.yngvilllassem.no/

Flesberg
kommune
TEKST LEVERT AV
FLESBERG JERN OG BYGG AS

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:

Flesberg Jern og Bygg AS
Flesberg Jern og Bygg AS
drevet av fagfolk. Hos oss finner

et naturlig
valg enten du skal pusse opp,
samarbeidspartner. Vi håper at du ser på oss som 3620
FLESBERG
som et naturlig valg enten du skal pusse opp, rehabilitere eller bygge nytt.
rehabilitere eller bygge nytt.
Tlf: 32 76 03 35
Fax: 32 76 00 01
Velkommen!
Velkommen!
Epost: flesberg@byggeriet.no

Veinavnene i rute

Som tidligere nevnt i denne avisa, vil alle hus og hytter i Flesberg få sin egen adresse. Dette har vært et stort arbeid, og blant annet må det omfattende skilting til.
Arbeider pågår fortsatt, men vil trolig ikke være avsluttet før i slutten av 2014 eller
begynnelsen av 2015. Arbeidet med å få adresser til hus og hytter er viktig, ikke
minst av sikkerhetsmessige årsaker.
Informasjon TEKST
fra LEVERT
ditt AV
lokalmiljø
Informasjon
fra ditt lokalmiljø
JOKER
FLESBERG
HANDELtrygt
AS
I mens bør hyttefolket
merke seg koordinatene for hytta.
Det
kan være
å ha
om ulykken skulle være ute. Et annet alternativ er å laste ned appen fra Norsk Luftambulanse. Den gir deg automatisk posisjon om du har en smarttelefon.

Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Moen miljøstasjon

Tlf. 31 02 20 00
Tlf. 31 02 28 60
Tlf. 81 57 04 20
Tlf. 31 02 26 33

Åpningstider
Åpningstider:
Man-Fre: 7-17
Tirsdager
07.00-10.00
Lør: 9-13
Torsdager
12.00-18.00
Første
lørdag
i
mnd
10.00-14.00
Her finner du oss:
3620 unntatt
FLESBERG
påske- pinseaften og helligdager
Tlf: 32Septiktanktømming
76 03 35
Tlf. 90 20 98 22
Fax: 32 76 00 01
Feiing
Tlf. 95 88 88 14
Epost: flesberg@byggeriet.no
Renovasjon
Tlf. 91 34 74 55
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
TEKST LEVERT AV
Røde KorsJOKER
vaktFLESBERG HANDEL
Tlf.AS
41 44 06 00
Taxi
Tlf. 97 04 24 57

Joker Flesberg
Handel AS
Joker Flesberg Handel
AS

WWW.Flesberg.kommune.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til hyggelig handel hos oss.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til hyggelig handel hos oss.

Joker Flesberg Handel AS

Vår beliggenhet er ved riksvei 40 i Flesberg
Flesberg Handel AS er som nevnt Jokerbutikk
Vår beliggenhet er ved riksvei 40 i Flesberg sentrum.
Flesberg
Handel
somtilbudene
nevnt Jokerbutikk
Korteste
veiAS
oger
beste
til
og har nye tilbud hver uke. I tillegg har vi post i
sentrum. Korteste vei og beste tilbudene til alle som
og har
tilbud
hver uke.
I tillegg har
harnye
hytte
i Flesberg
kommune
ellervi post i butikk, tipping og egen gaveavdeling med
alle som har hytte i Flesberg kommune eller dere butikk,
tipping
ogoss
egen
gaveavdeling
med
som kjører
forbi
retning
Geilo eller
mange fine ting fra Herregård Design, Lyset
dere som kjører forbi oss retning Geilo eller Kongsberg.
mange fine ting fra Herregård Design, Lyset Design, Miljøgården og Børscompagniet.
Dagligvarer,
post,
tipping,
interiør
og
gaver
helt
i
nærheten.
Kongsberg.
Design, Miljøgården og Børscompagniet.

Vår beliggenhet er ved riksvei 40 i
Flesberg sentrum. Korteste vei og de
beste tilbudene til alle som har hytte
i Flesberg kommune eller dere som
kjører forbi oss retning Geilo eller
Kongsberg.
Flesberg Handel AS er en Jokerbutikk med ukentlige tilbud og ny
Ukens Joker hver uke. I tillegg har
vi Post i Butikk, tipping og en egen
Flesberg
Handel
AS, 3620med
Flesberg
nyoppusset
avdeling
interiørTlf:
32 76og
02gavegjenstander
80 Fax : 32 76 03 44fra
artikler
Mail:
joker.flesberg@ngbutikk.net
Herregård
Design.

Flesberg
Handel
3620
Flesberg
Flesberg Handel
AS,AS,
3620
Flesberg
Tlf:
3276
7602
028080Fax:
Fax32
: 32
Tlf: 32
76 76
03 03
44 44
Mail:
joker.flesberg@ngbutikk.net
Mail: kristen.dokken@bryggeriet.no
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