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En avis for deg som er glad i Blefjell!
Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til
samtlige hytteeiere og campingvogneiere som har tilhold på fjellet, nærmere 3500 i alt. Det er
Foreningen Blefjell som gir ut avisa.
- Det har vært
laget en informasjonsavis tidligere
også, men den
har blitt gitt ut på
privat basis. Vi
syntes derfor det
var på tide at vi
som har tilhold på Leder av Foreningen
fjellet begynner å Blefjell Øyvind Høimyr.
kommunisere
bedre med hverandre. Sist vinter lanserte vi en egen hjemmeside på internett og
nå i år lager vi denne avisa, sier Øyvind
Høimyr som er leder av foreningen og
håper avisa blir tatt godt i mot.

Overgripende forening - Men hva er
egentlig Foreningen Blefjell?
- Det er en overgripende forening for
hele Blefjell. Medlemmer av foreningen er
hytteforeninger, grunneiere, veiforeninger,
bedrifter og øvrige næringsliv. I styret har
vi folk som representerer disse fra sør til
nord på fjellet. Formålet med foreningen er

å tilrettelegge for løyper på Ble både sommer- og vinterstid. Men det står ikke til å
nekte at det er mest aktivitet på vinterstid,
sier Høimyr med et smil om munnen. – Det
vi er mest kjent for er nok løypekjøringen
som vi har stått for i en årrekke.
Mange bidrar til løypekjøringen på Blefjell, men felles for dem alle er at koordineringen skjer gjennom Foreningen Blefjell. Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper på Ble.

Behov for informasjon - Men hvorfor
informasjonsavis Høimyr?
- Mange er ikke klar over at alt arbeidet
med å tilrettelegge stier og løyper på Blefjell skjer på frivillig basis. Riktignok er det
mange næringsdrivende og grunneiere
som bidrar, men basisen vår er frivilligheten blant de som bruker fjellet, og i
første rekke hytteeiere og campingvogneiere. Vi ønsker å fortelle hva vi driver
med og hvilken stor innsats som legges
ned hvert år for at folk skal trives på Blefjell. Og det skal heller ikke stikkes under

en stol at vi er helt avhengige av bidrag fra
hytteeierne for å få dette til å gå rundt. I
denne avisa har vi lagt ved en giro som
folk kan bruke for å gi et bidrag til løypekjøringen.
- Men noen betaler jo allerede via en
forening. Det er vel ikke meningen at folk
skal betale dobbelt?
- Nei, selvsagt ikke. Mange er medlemmer av hytteforeninger eller lokale
løypeforeninger som allerede har avtale
med oss, og disse behøver ikke betale inn
på vår giro. Men vi vet det er svært mange
som ikke har noe slikt medlemskap, og
det er dem vi ønsker å få bidrag fra. Vi
trenger penger skal vi kunne drifte løypemaskinene og dessuten få penger til å
fornye maskinparken. Det er forresten et
poeng at de som betaler, angir på giroen
hvor på fjellet de hører til, så kan pengene
lettere fordeles, poengterer Høimyr og
skynder seg å legge til at denne sesongen har foreningen investert i en splitter
ny maskin.

KIWI Kongsberg KIWI Lampeland
Numedalsvn. 70, 3617 Kongsberg
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Gro Dalegården Biringvad, butikksjef KIWI Lampeland
Ole Magnus Kirkeng, butikksjef, KIWI Kongsberg

Ny stor og flott butikk med nye
åpningstider. Samt fast søndagsåpent
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Planer for 1000 nye
hytter på Blefjell
Hele 19 nye reguleringsplaner på
Blefjell er nå godkjent, mens ytterligere tre snart vil følge etter. Disse
reguleringsplanene indikerer at det
kan bygges om lag 1000 nye hytter på
Blefjell, forteller teknisk sjef i Flesberg
Kommune, Jon Kåre Jonsson.
Flesberg er landets åttende største hyttekommune. I dag
finnes det 3 160 hytter innenfor kommunegrensen og på
Blefjell finner vi 2 500 av dem. Med de nye
reguleringsplanene som nå er godkjent, vil dette øke
kraftig i årene som kommer. Hyttene er viktige for Flesberg kommune, og teknisk sjef er opptatt av å ha et godt
samarbeid med nåværende og framtidige hytteboere.
- Vi ønsker en god dialog med folk. Det er mye
bedre å ta en telefon for mye enn en for lite. Mange
tror for eksempel det er fritt fram for å føre opp uthus,
grillhytter og uthus som har en grunnflate oppimot 15
kvadratmeter. Så enkelt er det ikke. I første rekke er
det mange som overser at det i alle områder hvor det
kan bygges også finnes en reguleringsplan. Ingen
reguleringsplaner er like. Det innebærer at det som er
lov å føre opp på en eiendom, ikke behøver være lov
på en annen. Som et eksempel er det flere
reguleringsplaner som har begrensinger på antall
bygninger som kan føres opp, forteller Jonsson. Han
håper folk som er i tvil om bestemmelser vil ta en
telefon til teknisk etat før de setter i gang.

Ferdsel i utmark

Feiing
av piper
Hytteboere må selv sørge for feiing av piper på
hyttene. Flesberg kommune har ikke kapasitet til
å gjøre dette, og det er derfor viktig å minne om
at det er viktig å se etter at ikke pipeløpene tetter
seg og dermed blir brannfarlige. En idé kan kanskje være at naboer går sammen om å skaffe
seg feiesett.
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En sak det syndes mye mot på Blefjell, er ferdsel i
utmark. Flesberg kommune politianmeldte nylig et
tilfelle av slik ulovlig ferdsel. –Mange er ikke klar over
det, men i Flesberg er det for eksempel overhodet ikke
lov å bruke påhengsmotor på noe vann. Dette gjelder
også for elektriske påhengsmotorer. Og skal noe gjøres som medfører kjøring i terrenget med gravemaskin, brønnboremaskin eller andre kjøretøyer, skal det
innhentes godkjenning fra kommunen først. Det er
også søknadsplikt for å legge an vei til hytta. Generelt
innvilges stort sett alle søknader om ny vei inn til 40
meter fra hovedvei i de såkalte byggeområdene, men
det skal altså søkes først, understreker teknisk sjef

Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson
som oppfordrer folk til å gå inn på kommunens nettsider for å finne mer informasjon.

Nye søppelcontainere
I løpet av 2012 vil det bli satt ut nye søppelcontainere
på fjellet. Kommunen vurderte containere med mindre
innkast, men av redsel for at søppel blir hensatt utenfor
containerne, blir de nye ganske like de som står langs
veiene i dag. Det er dessverre et faktum at folk setter
fra seg det meste ved containerne, og det være seg
komfyrer, gamle tv-apparater eller møbler. Renovatøren
plikter ikke å ta dette med seg og resultatet har sikkert
mange sett på Blefjell. Jon Kåre Jonsson minner om at
det på Moen industriområde finnes en miljøstasjon.
Denne er åpen tirsdager fra kl 07.00 – 10.00 og torsdager fra kl 17.00 – 18.00. Første lørdag i hver måned
er det åpent fra kl 10.00 – 14.00. Det vurderes en felles
renovasjonsordning for Kongsberg og Numedal og noen
flere kommuner, men det vurderes også en annen
ordning med små miljøstasjoner ved veiene opp mot
fjellet. Det har vært snakket om en ved Søre Blefjellvei,
en ved Fagerfjellveien og en felles for Juvnesveien og
Storebleveien. Men foreløpig er ingenting avgjort.

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Øyvind Høimyr
I redaksjonen: Steinar Lund, Knut Olav Bakkene og Vidar H. Grønli.
Annonser: Roger Rustad, Kjetil Gjellerud og Rolf Eric Storebaug.

Einar Huslende med foreningens nye løypemaskin. Bildet ble tatt frør snøen falt på Blefjell.

Ny løypemaskin klar til innsats
Straks før sesongen startet, kunne
løypekjører Einar Huslende på Blestua
ta i bruk en splitter ny løypemaskin til
en verdi av over 1,5 millioner kroner.
Maskinen er av samme type som
Foreningen Blefjell eide fra før, en
Prinoth Husky med bredde på 310 cm.
- Bortsett fra at den er ny, er det ikke så veldig stor
forskjell sammenlignet med den gamle maskinen, sier
Einar Huslende, mannen som kjenner Blefjell bedre
enn de fleste og som har kjørt løyper helt tilbake til

1970-tallet. – Bredden blir imidlertid over fire meter
hvis vi bruker flapsen aktivt. De er hydrauliske og dermed lette å betjene og kan være praktiske å bruke når
vi skal lage skøytespor.
Huslende forteller at maskinen har en ny type
sporfres som kan være en fordel når snøen er isete og
hard. Den er nok langt mer avansert enn det han
kjørte løyper med på 1970-tallet.
– Den gang var ikke folk vant til at skiløypene ble
kjørt opp og mange lurte nok på hva vitsen var med å
lage spor. Vi brukte en såkalt Snow track, hvor vi
hadde sporsetteren etter maskinen. Dette førte til
problemer når det var mye snø og bratte bakker. Vi
måtte da først kjøre maskinen opp bakken og deretter
dra opp sporsetteren. Men den gang var ikke kjøringen organisert. Vi lagde spor når vi hadde anledning

og lyst. Det var først på åttitallet at vi begynte å kjøre
løyper mer systematisk, forteller han.
Nå er folk vant til at det er gode løyper og de forventer at det er kjørt om det kommer et snøfall. Mange
følger med på nettet, hvor gps’n forteller når det er
kjørt og hvor løypemaskinen til en hver tid befinner
seg. Et bevis på dette fikk Einar i fjor. – Jeg hadde
skiftet olje og tok i den forbindelse ut kontakten til
GPS fordi jeg skulle kjøre inn maskinen uten å legge
spor. Jeg glemte imidlertid å sette i kontakten igjen,
og da tida kom for at løypene skulle vært kjørt, sto ikke
telefonen stille. Folk lurte på hvorfor det ikke var kjørt
løyper! Jeg var ikke sen om å gi beskjed til sjåføren
om å få inn kontakten igjen, ler Einar og lover at han
vil bli å se i maskinen også denne vinteren.

Bom på Juvnesveien
I desember fikk også Juvnesveien automatisk bompengesystem. Juvnesveien
ligger nord for Fagerfjellveien og har manuell betaling. Lederen for Juvnesveien,
Hans E. Fossan, sier at det ikke blir mulig å betale med kontanter eller med
betalingskort. – For å få ned kostnadene har vi satset på vanlige elektroniske

veikort til de som betaler årsavgift. Andre kan også betale via mobiltelefon. Vi
tilbyr halv pris på veikort nummer 2, forteller Fossan som sier at det etter hvert
vil bli montert videoovervåking av bommen.
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Hytte/Hytteplaner?
www.norske-fjellhus.no

Det er nyttig å kunne følge løypemaskinene på nett, mener webansvarlig Steinar Lund.

Følg løypekjøringen på nett
- Mange er kanskje ikke klar over det, men Foreningen Blefjell har egen
hjemmeside på internett. Der har vi også tilgang til løypekjøringen direkte,
forteller webansvarlig Steinar Lund.
- Adressen til hjemmesiden er www.foreningenblefjell.
no . Siden er under oppbygging, men vårt ønske er å
fylle den med relevant stoff omkring alt som skjer på
Blefjell. Folk som er glade i å gå på ski, kan imidlertid
glede seg over en direkte link til nettstedet www.skisporet.no Klikker du på linken på vår hjemmeside, kan
du følge med når det blir kjørt skiløyper i ditt område,
sier Lund.
- Hver løypemaskin på Blefjell er utstyrt med GPS
og nettet viser derfor når det er kjørt og hvor maskinen
befinner seg, enten det er i garasjen eller ute i sporet
et sted. Jeg vil tro at dette er nyttig informasjon for de

fleste. Folk har jo gjerne med seg pc eller har tilgang
til smart-telefoner. Dette muliggjør aktuell oppdatering, påpeker Steinar Lund.
Han forteller at Foreningen Blefjell legger ut aktuell informasjon på hjemmesidene. Tanken er at det på
siden både skal være saker som har med sommer=aktiviteter og med vinteraktiviteter å gjøre. Vinterstid
legges det ut informasjon om løypekjøringen. Har du
nyheter som kan passe inn på siden, nøl ikke med å
ta kontakt. E-post adresse og telefonnummer til
redaktørene finner du på hjemmesiden.

Kommunal støtte til løypekjøring?
Det koster å lage skiløyper på fjellet. De som driver løypekjøring har ikke bare
de rene driftsutgiftene til kjøringen. Først og fremst er det store investeringer
som gjøres i maskinparken. Det skal lages traseer og vedlikeholdes, også om
sommeren. Mange har nok savnet et større kommunalt engasjement for å få
endene til å møtes.
Ordfører Thomas Fosen forteller at selskapet Blefjell 2010 AS skal oppløses.
Dette prosjektet har fått inntekter gjennom salg av et større område med grunn
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og det står nå ca 13 millioner kroner igjen i prosjektet. Det er foreslått at dette
skal bli til et nærings- og utviklingsfond og at avkastningen skal gå til næringsformål. Et av de tiltakene som har vært nevnt er midler til løypekjøring, men
Fosen vil ikke forskuttere noe. Han sier at saken om selskapet og midlene må
endelig avgjøres i 2012, men at han per i dag ikke kan si noe om det kan komme
midler fra dette fondet som støtte til løypekjøring på Blefjell.

Nå vil du få egen adresse til hytta!
- Det jobbes nå i Flesberg kommune
for at alle hus og hytter skal få sin
egen adresse, forteller ordfører
Thomas Fosen (H).
Årsaken til dette er at det nå skal bli lettere å finne fram
til hytta om noe skulle skje, eller for den saks skyld om
du skal ha besøk av folk som ikke kjenner veien.
- Dette arbeidet er tidkrevende, men vi er i gang
og i løpet av de nærmeste åra vil dette være fullført.
Vi kan ikke love når det blir fullført, da økonomien vil
styre mye av framdriften.
- Dette gjøres først og fremst for at det skal bli
lettere å finne fram for brannbiler, leger, ambulanser
og andre som har behov for å finne hurtig fram. Men
selvsagt også for håndverkere, leverandører eller folk
som rett og slett ikke er kjent i området. I og med at
alle får sin egen adresse vil det være veldig enkelt å
bruke GPS. Jeg vil også nevne at vi har investert i ny
brannbil og vi har vaktbil med hjertestarter. Vi håper
dette vil føre til at hytteboerne føler større trygghet når
de er i kommunen, forteller ordføreren som etter
mange år i kommunen, fortsatt snakker med en utpreget Rogalandsdialekt. Han har begynt på sin andre
periode som ordfører og femte som medlem av Flesberg kommunestyre. Det er Høyre og Arbeiderpartiet
som sammen har flertall i kommunen og som har et
praktisk politisk samarbeid seg i mellom. De to partiene har henholdsvis ordfører og varaordfører.
Thomas Fosen er opptatt av at hytteboere skal føle
seg hjemme i kommunen. –Folk bruker jo hyttene sine
mye mer enn tidligere og hytta blir for mange mer en
bolig nummer to. Folk som har hytte på Blefjell bruker
sjelden mer enn en til to timer i kjøretid for å komme på
hytta, det gjør også at hyttene blir brukt hyppigere.

Stolt av kommunen
Flesberg har 2 652 innbyggere. Siden nyttår har innbyggertallet steget med 60, hvilket gjør at kommunen
har en stor prosenttilvekst. Ordføreren er stolt av kommunen og håper at hytteboerne skal bruke flere av
tilbudene i kommunen. Han nevner det nye anlegget
på Stevningsmogen ved Lampeland. Der er det nå

Ordfører Thomas Fosen holder til på Lampeland og er stolt av Flesberg kommune.
laget kunstgressbane, tennisbaner, sandvolleyballbane
og skiskytterarena og vanlige skiløyper. – Vi håper at
også hytteboerne vil benytte seg av anlegget, og vil for
eksempel lage en slags bookingordning for lån av
tennisbanen.
Flesberg fikk for en stund siden turistkommune
status og det betyr at kolonialbutikkene i kommunen
kan holde oppe søndager og andre helligdager, men
det er opp til butikkene selv å holde åpent. - Kommunen har også søkt om å få etablere Vinmonopol
som beviser at vi prøver å legge forholdene bedre til
rette for innbyggere og hytteboere. Sentrumsplan for
kommunesenteret Lampeland er i sluttfasen og dette
gjøres for å åpne for muligheter til en bedre utnyttelse
av sentrumsområdene og de mulighetene det kan gi,
forteller Fosen.
- Lørdag 9. juni er det Lampelandmarken og da
pleier det å være stor tilstrømning fra hytteboerne. Så
sett av datoen allerede nå! Lampelandmarken har vokst
kraftig og er nå større enn Kongsbergmarken. På dette
arrangementet viser vi virkelig fram hva som finnes av
frivillige organisasjoner og næringsliv i bygda. Litt
senere på sommeren er det Middelalderuke med en
rekke arrangement forskjellige steder i Numedal.
- Hytteboerne utløser også inntekter for Flesberg
kommune?
- Selvsagt. Riktignok ikke så store rene skatteinntekter, men inntektene kommer som følge av at
hytteboerne handler på lokale butikker og kafeer,

Tre heiser - sju nedfarter

bruker håndverkere og skaffer grunneierne inntekter.
Og dette er veldig viktig for mange av våre lokale
næringsdrivende, svarer Fosen.

Eiendomsskatt?
Ordføreren stikker ikke under en stol at Flesberg Kommune har hatt en til dels dårlig økonomi i mange år.
Kommunen har vært plassert på den såkalte Robeklista siden 2003, hvilket har betydd at Fylkesmannen
har vært nødt til å godkjenne budsjetter og låneopptak. Men dette er nå over og kommunen ser mer
positivt på tida som kommer.
Da vi spør om kommunen har planer om å innføre
eiendomsskatt blir ordfører Fosen mer rund i formuleringene enn han har vært så langt. – Det er jo noe som
kommunestyret må avgjøre og som vil være et vanskelig valg for oss å ta stilling til. Jeg kan ikke si noe mer
om dette akkurat nå, sier han.

Samarbeid er best
- Hele kommunestyret prøver å gjøre det beste for at
både hytteboerne og andre innbyggere i kommunen
skal trives. Vi får det best til om vi samarbeider. Jeg
håper hytteboerne tar kontakt om det er noe de lurer på
eller vi kan hjelpe til med. Det er viktig at vi får en
dialog med hytteboerne, og gjerne før det begynner å
koke i en sak. Vi prøver å legge til rette for at folk skal
trives og har fokus på menneskene i kommunen. Så nøl
ikke med å ta kontakt, avslutter ordfører Thomas Fosen.

To kjelkeløyper med heis

www.fagerfjell.no
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Velkommen innom oss !
▪▪ Kafé
▪▪ Gatekjøkken
▪▪ A▪la▪carte▪restaurant

▪▪ Catering
▪▪ Dusjmuligheter
▪▪ Gavebutikk

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

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
3624 LYNGDAL
Tlf: 913 26 666

Terje Rustand Transport AS

BLEVA
Blefjell

Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis,
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.

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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Bjørg Huslende overlater nå også driften av Blestua til datteren Inger Huslende Landsverk.

Blestua har vært i drift i mer enn 50 år
I fjor vinter kunne Blestua notere seg for 50 års drift, og Bjørg Huslende har stått ved roret i nær halvparten av disse
årene. Snart overlater hun styringen av den populære kafeen til datteren Inger Huslende Landsverk.
Blestua av de daværende eierne i 1987, og startet opp
Blestua er kjent og populær på Blefjell. Enten det er
for fullt ved årsskiftet 1987/88. I løpet av disse åra har
hjemmebakst i form av de populære Blesnurrene, en
Blestua blitt bygget om fire – fem ganger. Ikke minst
kopp kaffe eller middag som bestilles, må store og
har hun og mannen Einar fått sin egen lille leilighet i
små innom stua sommer som vinter. Den ligger
tilknytning til kafeen.
sentralt til med mange hytter og campingvogner i nærEtter hvert som kafeen ble kjent og populær, og
heten og med gode skiløyper rett ved.
besøket på fjellet tok seg opp, så Bjørg at det var
- Det begynte beskjedent. Blestua ble reist av min
behov for helårsdrift. Nå er Blestua åpen hele året,
svigerfar Ole E. Huslende, og brødrene Kjell og
riktignok ikke alle dager, men i alle fall hver uke. De
Sigmund Huslende i 1960. Den var ferdig til skisesonhar fast åpent fredag, lørdag og søndag. Fra St. Hans
gen startet i 1961. Halve huset var den gangen kafé.
og til etter høstferien er det åpent hver dag. Det
Etter kort tid ble det også bygget en kiosk for å ta unna
Hoimyr og Barlindhaug_90x55.pdf 1 21-11-2011 08:12:30
samme gjelder fra slutten av januar til etter påske og
den trafikken på de store utfartsdagene. Denne ble
i julehelga.
drevet av Einars far, men jeg tok over kioskdriften da
For å få flere bein å stå, har Blestua begynt med
svigerfar døde, forteller Bjørg.
catering i perioder hvor det ellers er stille på kafeen.
Hun drev kiosken inn til hun fikk tilbud om å kjøpe

Høimyr og Barlindhaug AS
Lokal tilknytning med lang erfaring innenfor:
• Graving • Transport • Vei
• Vann og avløp • Hyttetomter

De arrangerer også mindre selskap på Blestua hvor
det i alt er ca 100 sitteplasser. I påsken er det gjerne
ekstra arrangement til glede for påsketuristene. De
hjemmebakte «Blesnurrene» er en av de mest populære salgsvarene på Blestua. I 2009 bakte de utrolige
25 000 snurrer!
Datteren Inger Huslende Landsverk tok over eierskapet av kafeen i 1993, men det har vært mor Bjørg
som har drevet den hele tida. - Men nå skal jeg
trappe ned litt, og overlater også driften til min datter
Inger. Men jeg gir meg vel likevel ikke helt, sier Bjørg
med et glimt i øyet. Og kjenner vi henne rett blir hun å
finne på Blestua i mange år framover.

Godkjent
renseanlegg
Utbyggerne har nå fått godkjent et renseanlegg
for til sammen 1950 PE (Personekvivalenter)
på Fagerfjell. Dette innebærer at det vil bli
mulig å knytte seg til renseanlegget for alle
hyttene fra Pinka og inn til Fagerfjell. Det er
allerede lagt rør på et stykke av strekningen.

Mob: 900 35 070 · 416 50 070
jon-bar@online.no
januar 2012
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Fantastiske løyper på Ble!

Flesberg
kommune

Bernt Thomassen (bildet) fra Larvik nøler ikke da vi spør hva han synes om
TEKST LEVERT AV

på Blefjell. – De er fantastiske, FLESBERG
rett og slett!
har hatt
Informasjon fra dittskiløypene
lokalmiljø
JERNJeg
OG BYGG
AS hytte ved

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:

Gvelven siden 2008 og har vært mye ute i løypene. Og gjester vi har hatt og
som har hytte på andre kjente steder har alle som en vært enige om at skiløypene på Blefjell er bedre. Landskapet er fint, men det er kvaliteten på
løypene
som er så god, sier
Thomassen.
lokale
byggvarehus
drevet
av fagfolk. Hos oss finner

Flesberg Jern og Bygg AS

Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Moen miljøstasjon

Byggeriet er ditt
du kvalitetsprodukter til gode priser.
Vi er opptatt av at du skal bli fornøyd med din
handel og hjelper deg gjerne med gode råd,
tips og veiledning.

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

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

Åpningstider
Man-Fre: 7-17
Lør: 9-13

Takk fra Jon Arne Gulbrandsen

I Byggeriet
seriøs,
solid og dyktig
Her finner du
I mange århar
hardu
JonenArne
Gulbrandsen
stått bak informasjonsavisa
somoss:
er sendt til hytteeiere i Flesberg
samarbeidspartner.
Vi håper
at du
på oss
FLESBERG
kommune. Gulbrandsen
gir seg
medserdette
som følge3620
av den
nye avisa fra Foreningen Blefjell. Han vil
som
et naturlig
valg enten
dualle
skalvelvillige
pusse opp,
benytte
anledningen
til å takke
annonsører og andre forbindelser for det årelange samarbeidet.
rehabilitere eller bygge nytt.
Tlf: 32 76 03 35
Fax: 32 76 00 01
Velkommen!
Epost: flesberg@byggeriet.no

Septiktanktømming
Feiing
Renovasjon
Lensmann
El-verk
Tannlege
Brannvakt/beredskap
Røde Kors vakt

Mer asfalt på fjellet
I løpet av kommende sommer vil Fagerfjellveien få mer asfalt. Det erTEKST
planer
om å asfaltere veien videre
LEVERT AV

Informasjon
fra ditt lokalmiljø
FLESBERG HANDEL
AS deler seg
fra toppen ved Hoppestadvannet
og et godt stykke forbi det såkalte JOKER
Pinka-krysset,
der veien

Tlf. 91 54 16 76
Tlf. 95 88 88 14
Tlf. 91 34 74 55
Tlf. 32 76 28 80
Tlf. 32 76 07 00
Tlf. 32 76 24 20
Tlf. 91 34 74 55
Tlf. 41 44 06 00

WWW.Flesberg.kommune.no

og går mot henholdsvis Fagerfjell og Blåberg. Totalt vil det bli asfaltert ca. tre kilometer vei inn mot
Fagerfjell til sommeren.

Joker Flesberg Handel AS

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
sentrum. Korteste vei og beste tilbudene til
og har nye tilbud hver uke. I tillegg har vi post i
alle som har hytte i Flesberg kommune eller
butikk, tipping og egen gaveavdeling med
dere som kjører forbi oss retning Geilo eller
mange fine ting fra Herregård Design, Lyset
Vi
ønsker alle hjertelig velkommenDesign,
til hyggelig
hos oss.
Kongsberg.
Miljøgårdenhandel
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 som nevnt
Jokerbutikk og at nye tilbud hver uke.
I tillegg har vi post i butikk, tipping og
egen gaveavdeling med mange fine
ting fra Herregård Design, Lyset Design, Miljøgården og Børscompagniet.

Flesberg Handel AS, 3620 Flesberg
Tlf: 32 76 02 80 Fax : 32 76 03 44
Mail: joker.flesberg@ngbutikk.net

www.foreningenblefjell.no
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