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Lederen av Blefjell Løype-
forening, Tore Bjerknes er 
glad for å kunne ønske  
velkommen til en ny vinter-
sesong på Blefjell.

 – Vi fikk deler av fjorårssesongen ødelagt 
på grunn av koronaviruset, og i en kort 
periode kjørte vi ikke løyper etter råd fra 
myndighetene. Vårt høyeste håp er at vi 
denne sesongen kan kjøre løyper til glede 
for alle gjennom hele vinteren, sier han.

Bjerknes håper at denne sesongen 
skal bli snørik og lang, slik at folk kan glede 
seg over kjørte løyper over hele fjellet. – Vi 
skal fortsette med å ha ferdig kjørte løyper 
fredag og vil også kjøre kortere løyper midt 
i uka i områdene ved Fagerfjell og Blestua. 
Men hver og en av oss bør passe på smit-
tefaren ved å holde avstand i løypene og 
ta hensyn til hverandre. Da vil vi kunne få 
mange fine skidager på Blefjell.

- Grunnlaget for at vi kan ha et så flott 
løypenett som vi har på Blefjell, er at vi har 
faste bidragsytere både fra hyttefolk, 
næringsliv, grunneiere og Flesberg kom-
mune. Der hvor hytteeierne er organisert i 
velforeninger, hytteforeninger og lignende 

og har laget avtale med Blefjell løypefore-
ning, ser vi at det kommer solid økono-
misk støtte hvert år. Av denne grunn er vi 
interessert i at flere foreninger gjør avtaler 
med oss omkring løypekjøring. Gjennom 
slike avtaler tar foreningen inn penger fra 
den enkelte hytteeier og betaler samlet for 
alle medlemmene til løypeforeningen, for-
teller Bjerknes.

Løypeforeningens leder er også opp-
tatt av at det gjøres dugnad i skiløypene 
på sommertid. Hvert år må det kvistes og 
ryddes for å gjøre løypene bedre. – Orga-
niser dugnader i nærområdet. Det er både 
hyggelig og nyttig. Er det behov for større 
arbeider så vil vi gjerne høre fra dere. Vi 
bruker store beløp sommertid for å legge 
grunnlaget for de gode skiløypene. Det må 
vi fortsette med, understreker Tore Bjerk-
nes. 

Lurer du på hvordan løypene er på fjel-
let? Da lønner det seg å følge med på Ski-
sporet.no som oppdaterer gjennom hele 
vinteren. Men vær klar over at det kan 
være utmerkede løyper selv om det ikke er 
kjørt en dag. Er det kaldt og stabilt vær er 
det ikke nødvendig å kjøre hver dag. Følg 
også med på løypeforeningens Facebook-
side. Den oppdateres jevnlig.

Velkommen til ny vintersesong!

Leder av Blefjell  
løypeforening, Tore 
Bjerknes, ønsker alle 
velkommen til en ny 
skisesong på Blefjell.

En informasjonsavis fra Blefjell løypeforening  l  januar 2021
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Ansvarlig: Tore Bjerknes   |   Redaktør: Vidar H. Grønli

Annonseansvarlig: Kjetil Gjellerud

– Det ble jo bom stopp da pås-
ken kom i fjor og koronaviruset 
slo til, forteller Inger Huslende 
Landsverk som eier og driver 
Blestua. – Men vi sliter med 
ettervirkningene. Cateringvirk-
somheten er ikke som før. Det 
holdes langt færre selskaper, 
og det er dessuten ikke så 
mange gjester i selskapene 
med dagens restriksjoner. I 
kafeen har vi også færre sitte-
plasser enn før.

Men besøkene i kafeen er 
upåklagelig om dagen. Og det 
synes Inger er hyggelig. Hun 

tok over som eier etter sin mor 
Bjørg i 1993, men moren stod 
for driften fram til 2012. Blestua 
ble reist av Ole E. Huslende og 
brødrene Kjell og Sigmund 
Huslende i 1960. Den var fer-
dig til skisesongen startet i 
1961. Halve huset var den gan-
gen kafé. Etter kort tid ble det 
også bygget en kiosk for å ta 
unna den trafikken på de store 
utfartsdagene.  Bjørg Huslen-
de tok over kiosken da hennes 
svigerfar døde og kjøpte sene-
re kafeen i 1987. 

Blestua holder åpent hver dag og åpner stort sett ved 
10-11 tida. Men da har Inger 
vært i virksomhet i flere timer 
allerede. Det meste av maten 
blir laget fra bunnen av, og ikke 
minst gjærbaksten og de 
populære Blesnurrene krever 
forberedelse.

- Vi har et godt forhold til 
hytte- og campingfolket som 
er gode kunder. Ekstra hygge-
lig er det at den nye generasjo-
nen også bruker Blestua, sier 
hun og sikter til at det har vært 
et generasjonsskifte på fjellet. 
Nå er det langt flere småbarns-
familier å se i området.

Inger Huslende Landsverk 
har planer om å utvide kafeen 

etter hvert. Kjøkkenet burde 
vært større, og likeså burde 
antall sitteplasser i kafeen økes 
for å få bedre kapasitet på 
travle dager. – Men ingenting 
er bestemt, og vi må se an 
koronasituasjonen, understre-
ker hun.

Blestua må i aller høyeste 
grad karakteriseres som en 
familiebedrift. Mannen Kjell 
Jørgen hjelper til med store og 
små oppgaver, moren Bjørg 
arbeider fortsatt på Blestua, og 
far Einar og sønn Kristian er 
aldri langt unna Blestua de hel-
ler.

Populære Blestua kan i  
januar se tilbake på 60 års 
drift på Blefjell, og selv om 
koronaviruset har rystet litt i 
grunnpilarene er det en 
60-åring i god form.

Blestua runder 60 år 
i god form

Inger Huslende Landsverk driver 60-åringen Blestua.

Mor Bjørg arbeider fortsatt på Blestua sammen med datteren Inger.

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

Badestamper – grillhytter – ovner – peiser – arbeider

Tlf. 952 44 489
Mail: post@villasol.no

Din lokale hyttebutikk på Kongsberg



3JANUAR 2021

Den nye bomløsningen innebærer at den 
tradisjonelle bommen blir borte. I stedet 
blir det en løsning med automatisk skiltle-
sing/registrering. Dette betyr at du kan 
passere bommen uten å dra et kort eller 
bruke mobiltelefon. Hvis du passerer kan 
du betale for passeringen innen 48 timer. 
Gjør du ikke det, vil du automatisk få en 
faktura i posten noen dager senere, da 
med et lite påslag i prisen. Hvis du derimot 
registrerer kortet ditt, kan du kjøre enkelt-
turer uten å få faktura. Kjøper du årskort 
kan du selvsagt passere uten problemer, 
forteller Oddvar Garaas som er styreleder 
for veilaget.

- Hva skjer hvis det er to biler i en familie?
- Vi har tilbud om et kort registrert for to 

biler. Pris for en bil blir 1215 kroner, mens 
prisen for to biler blir 1820 kroner.

Mange har sikkert registrert at det på 
Søndre Blevei er satt opp nye informa-
sjonsskilt. Det står skilt nede ved hoved-
veien, og det er satt opp et skilt der veien 
deler seg mot Blestølen og mot Blefjellhei-

sen. Hensikten er å få til en ensartet skil-
ting som vil gjøre det lettere å finne fram. 
Etter hvert skal det også settes opp skilt 
inn til de ulike hytteområdene.

Sist sommer ble det lagt asfalt fram til 
Bjørstua camping og opp forbi Blestua og 
til Borge-utsikten.

Ny bomløsning 
og skilting på 
Søndre Blevei
I løpet av høsten er det satt 
opp nye skilter og ny bom på 
Søndre Blevei. Den nye bom-
leseren er plassert lengre 
opp i veien, nær Beinsvannet. 
Årsaken til dette er at man 
har ønsket at de fastboende 
skal slippe bompassering.

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

Ny løypetrase nord på fjellet
Nordre Ble løypeforening har nå fullført 
den nye løypetraseen til parkeringen ved 
Butjønnseter, forteller leder Terje Døvi-
ken. - Den siste biten ble fullført i høst i 
regi av grunneierne Sigurd Stormoen og 

Halvor Rostad som har eiendommer på 
fjellet , beliggende i Rollag kommune. 

Endringen fører til at det nå er mulig 
å gå opp ved Klengstul, over Langåsen 
og ned mellom Fiskeløysen og Einar-

stjønn og ende opp på Butjønnseter. 
Videre nordover mot Sørkjevann blir det 
kun sporadisk kjørt en scooterløype i 
regi av de lokale grunneiere.

De nye skiltene som er satt opp på Søndre Blevei.
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- Vi har nå laget en ny rundløype som vi 
kaller for «Rypeskaret». Den starter på 
parkeringen ved Blehøgda og treffer 
hovedløypa ved Langvannet etter tre kilo-
meter. Den nye løypa gjør at du kan gå til 
og fra Strutåsen som rundtur på ca ni 
kilometer. Løypa går i et lett, variert og 
småkupert terreng i solhellinga. Turen 
burde være overkommelig for de fleste. 
Mange synes jo også det er hyggeligere 
med en rundløype enn å gå fram og til-
bake i samme spor, sier Bjarne som også 
kjører skiløyper for Blefjell løypeforening.

Den nye løypa ble gjort ferdig i løpet av 
fjorårets sesong og du finner den nå på 
Skisporet.no

Blehøgda Camping ble bygget i 1989. 
Det første året var det 40 vogner, mens 
det nå er 85 plasser som er utleid. Totalt 
kan 110 campingvogner få plass. Det er 
god plass mellom hver vogn, og området 
er svært solrikt og utsikten innover i fjellet 
eller utover Jondalen er fantastisk. Og – 

som Bjarne påpeker – du kan ta på deg 
skia ved campingvogna og gå milevis 
innover på Blefjell. – Vi kan vel kalle det 
dalens ski inn – ski ut, sier Bjarne.

Campingplassen har selvsagt nødven-
dige og gode sanitærforhold i eget bygg. 
Det er laget en egen TV-stue som kan 
leies til møter og bursdager. I løpet av vin-
teren kan også den store og fine varmes-
tua på Blehøgda benyttes.

Arnfinn og Bjarne Buen er opptatt av å 
lage gode skiløyper, og de har derfor inves-
tert i gode løypemaskiner som kjører løyper 
for Blefjell Løypeforening gjennom hele vin-
teren. Den første tråkkemaskinen kjøpte de 
tilbake i 1986, mens dagens maskiner lager 
nok adskillig bedre spor, påpeker de to.

- Her fra Blehøgda går vi inn i fjellet
- Her på Blehøgda går vi ikke 
oppover i fjellet, men innover 
i fjellet. Det sier Bjarne Buen 
som sammen med sin far 
Arnfinn driver Blehøgda cam-
ping på Kongsbergsiden av 
Blefjell. Han sikter til en 
ypperlig beliggenhet med 
løyper som går i et lett ter-
reng så å si rett inn i fjellet.

Ny løype er attraktivt for folket på Blehøgda Camping, sier eieren Bjarne Buen.

 

Mvh kjøpmann

Sander Adriaanse 

VELKOMMEN TIL EN TRYGG HANDEL  
HOS                           LAMP ELAND 

MAN-FRE 7-22
LØRDAG 8-21
SØNDAG 9-21 

Endelig kildesortering
Flesberg kommune har startet opp en forsøksordning 
med kildesortering i vinter. Sorteringen er plassert på top-
pen av Juveliveien som ligger lengst nord på fjellet, og 
består av fem fraksjoner. Der kan hytteeiere levere matav-
fall, restavfall, glass/metall, papir/papp og trevirke. Poser 
til matavfall kan hentes ved anlegget for kildesortering. 
Tanken er at det også kan utplasseres større kontainere i 
aktuelle perioder i nærheten av anlegget.

Kommunen tar sikte på å sette opp et nytt kildesorte-
ringsanlegg ved Juvnesveien i nærheten av Blåberg i 
løpet av 2021.  I løpet av 2024 skal hele fjellet ha fått kil-
desortering. Det blir for øvrig ingen økning av renova-
sjonsavgiftene i 2021.

Miljøbasert hytte-
utvikling
En ny reguleringsplan som er god-
kjent for Nordre Aasland-området 
tar sikte på en ny type hytteutvik-
ling. Det er snakk om utbygging av 
90 - 100 kompakte hytter i en tett 
tunløsning. Hyttene blir rimeligere 
og det blir en miljløbasert utbyg-
ging. Det er Blefjell Hytteutleie som 
skal stå for byggingen, mens 
grunneier er Gunn Hege Huslende.
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– Det er Blefjell løypeforening som har byg-
get turstien, men det er Willy Eide som har 
stått på både når det gjelder planlegging, 
finansiering og gjennomføring. Derfor ville 
vi gi ham en liten oppmerksomhet. Da det 
ikke finnes blomsterbuketter som er store 
nok, så vi valgte å kalle en av de tre raste-
benkene for Willys plass, sa styremedlem 
Trond Skistad under åpningen.

På grunn av faren for smitte, skjedde 
åpningen digitalt med bare et fåtall men-
nesker tilstede. Ordfører Oddvar Garaas i 
Flesberg sto for den offisielle åpningen og 
klippet snora over den nye brua over Våt-

vannselva. Garaas understreket at Fles-
berg er kjent for fin dugnadsånd, og han 
syntes det er var hyggelig at også hyttefol-
ket følger etter med god dugnadsinnsats. 
Han påpekte viktigheten av at vi nå har fått 
en tur- og sykkelsti som binder Blefjell 
sammen fra sør til nord.

-Tanken om å lage en tur- og sykkelsti 
ble først reist av Øyvind Høimyr i 2015. 
Høimyr & Barlindhaug hadde gravd ned 
kabel for Flesberg E-verk og lagt forhol-
dene til rette for å gjøre noe mer ut av 
dette. Løypeforeningen startet et prosjekt 
i juni 2015, men fikk ikke finansieringen på 
plass, og prosjektet ble lagt på is, sa lede-
ren av Blefjell løypeforening, Tore Bjerknes 

under åpningen. Han takket spesielt Willy 
Eide for god innsats, men også alle andre 
bidragsytere og nevnte spesielt Høymyr & 
Barlindhaug og Anders Borge som har 
stått for det maskinmessige arbeidet.

Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidiges-
tiftelsen og Sparebank1 Buskerud Vestfold 
har gitt bidrag på til sammen 550 000 kro-
ner. Næringsdrivende og mange hytteei-
ere har bidratt til finansieringen. Uten dette 
hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 
prosjektet. Totalt sett har stien kostet 1,4 
millioner kroner.

Høimyr & Barlindhaug AS har sponset 
turstien med tre sett benker til rasteplasser 
som er anlagt langs stien! Foruten Willys 
plass, har de andre to fått navnet Sand-
grinds plass og Ida & Joacims plass.

Dessverre ble deler av turstien ødelagt 
på grunn av store nedbørsmengder i høst. 
Dette vil bli reparert i løpet av våren.

Willy Eide fikk en rasteplass 
oppkalt etter seg da den nye 
sykkel- og turstien mellom 
Værås og Våtvatn ble åpnet i 
august. Willys plass er en av 
tre rasteplasser som er an-
lagt langs den 1,8 kilometer 
lange løypa. 

Willy fikk sin egen rasteplass!
Lederen av Blefjell løypeforening Tore Bjerknes (t.v.) og ordfører Oddvar Garaas åpnet turstien i august. Den nye brua som er bygget over Våtvannselva. 

Trond Skistad fra løypeforeningen(t.h.) sammen med 
ildsjel Willy Eide som har fått en rasteplass oppkalt 
etter seg.

Feiing til selvkost
Den faste feieavgiften er en fast årlig avgift som dekker tjenestetilbudet etter 
behov og risiko vurdert av feiervesenet. Kommunenes feiertjeneste skal gjennom-
føres etter selvkostprinsippet, så det tas ikke inn større gebyr enn hva det koster 
å drive avdelingen.
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A. Bakke Transport A/S

Transport og conteinerutleie
3624 LYNGDAL

Tlf: 913 26 666

Blestølen dagligvare
Fredag 1500–2000 Lørdag 1100–1800

Tlf: 916 53 174

LYNGDAL LANDHANDEL
TLF.  413 74 487
• Salg av bl.a. levende agn og fiskeutstyr
• Døgnåpent- selvbetjent butikk 

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

TRENGER DU EN VERDIVURDERING 
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED 

GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840 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

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

Gvelven Kro 

Velkommen!
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- Jeg synes det er artig å ses 
på småungene står på ski. Det 
har nok vært en av drivkreftene 
som har gjort at jeg har blitt på 
denne arbeidsplassen. Særlig 
de aller yngste som kanskje 
faller både en og to ganger av 
heisen. Men de gir seg ikke før 
de endelig lykkes. Og plutselig 
mestrer de heisen og ikke 
minst utforkjøringen. Da er de 
konger på haugen, sier Arve 
og tenker på mange gode min-
ner fra barnebakken. Trolig er 
det nok slik at mange av dem 
han har hjulpet i heisen, nå 
kommer tilbake med egne 

barn. Mange lurer på om han 
fortsatt er der når sesongene 
starter opp. Han har blitt en 
institusjon i barnebakken. Selv 
mener han jobben har blitt en 
slags livsstil.

Arve Hafslien jobber for 
Fagerfjellheisen og må vel sies 
å være en alt-mulig mann. Det 
er mye vedlikeholdsarbeid et 
slikt sted, og ikke sjelden må 
det reparasjoner til. Da ser du 
Arve med det flagrende lange, 
røde håret på en snøscooter 
oppover og nedover bakkene. 
Men det er helst i barnebakken 
han holder seg. Det har liksom 
blitt hans bakke og heis, eller 
som en av ungene ropte: - jeg 
skal kjøre i heisen til Arve.

I løpet av sine 29 sesonger 
i Fagerfjellheisen har det ikke 
vært mange alvorlige ulykker. 
Men uhell har det vært en del 
av selvsagt. I sesongen er ski-
senteret åpent fra kl 10 til kl 16, 
men det blir gjerne litt ekstra 
vedlikehold og servicearbeid 

både i forkant og etterkant av 
dagen. Arve håper at det på 
sikt skal være mulig å skifte ut 
den eldste heisen. På somme-
ren er det stille i skisenteret, og 
da driver Arve med litt vakt-
mesterarbeid for leilighetene i 
det tidligere hotellet på Fager-
fjell.

Vi møtte Arve utenfor 
sesongen, og da møtte vi ikke 
en fjellkledd heisfører, men 
derimot en cowboy med skinn-
vest, hatt og cowboy boots. 
Med rødlig skjegg og rødt krøl-
lete langt hår. Det er Arve i sivil. 
Han er født og oppvokst i Fles-
berg. Kan ikke tenke seg å bo 
andre steder. Foruten skiheiser 

elsker han å mekke på gamle 
biler, og da skal det selvsagt 
være gamle amerikanske biler. 
Han innrømmer at han er svak 
for Amerika og han har selv-
sagt vært der for å hente inspi-
rasjon, som han selv sier. Den 
grommeste bilen han har er en 
1956 modell Pontiac Chieftain 
med 227 hestekrefter og som 
ser ut som en gammel løpsbil. 

Arve har åtte biler, hvorav 
fem er eldre biler som han 
elsker å mekke på. Vanligvis 
bruker han helst en 1980 
modell Dodge som er dekorert 
med såkalt motivlakk, noe som 
betyr at hele bilen er lakkert 
med motiv.

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien
VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
 www.blefjellveiene.no

Hekta på 
heis og 
gamle biler

Arve Hafslien (50) har 
to store interesser i 
livet, det er skiheiser 
og gamle biler. Han er 
inne i sin 29. sesong i 
Fagerfjellheisen og 
har blitt et kjent ansikt 
for veldig mange, 
spesielt unge håpe-
fulle som har prøvd 
seg i barnebakken.

Cowboyen Arve Hafslien er inspirert av, og glad i alt som er amerikansk.

En typisk situasjon i barnebakken på 
Fagerfjell, Arve hjelper en ung alpinist 
på plass i heisen.



8 JANUAR 2021

Returadr.: 
Blefjell løypeforening
v/Åge Arnesen
Gråtenveien 6B
3235 Sandefjord 

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 

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

Feierne tar i bruk nytt dataverktøy
Rollag og Flesberg feiervesen har nå tatt i 
bruk nytt dataprogram som vil hjelpe  
feiervesenet med å fastsette risiko og 
behovsintervall på den enkelte eiendom.
 
• Varsling foregår som tidligere på SMS
• Feierne benytter nettbrett og fører alle 

data ute hos kunden.
• Tilsynsrapporten kommer forløpende til 

eier på Nettside MIN EIENDOM. I tillegg 
kommer det en SMS med direkte link til 
rapporten og der man kan svare.

• Eier kan på forhånd logge på kommu-

nens hjemmesider, der er det en link til 
min eiendom.

• Svar på alle avvik/anmerkninger fram-
over gjøres i Min eiendom og blir lukket 
direkte når den er besvart.

• Min eiendom har en toveis kommunika-
sjon og her kan den enkelte stille spørs-
mål direkte til feiervesenet.

Det nye programmet benyttes på alle boli-
ger og fritidsboliger framover, men i en 
overgangsperiode vil det bli benyttet 
skriftlige rapporter. 

BLEFJELL HYTTEUTVIKLING AS
Salg og utleie

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

www.blefjell-hytteutleie.no
www.blefjellhytteutvikling.no


