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Håper eiendomsskatten gir inntekt til fjellet
Lederen av Foreningen Blefjell, Øyvind Høimyr, håper at den varslede eiendomsskatten i 
Flesberg skal kunne gi penger til løypekjøring. 

Foreningen har sendt en henvendelse til 
Flesberg kommune om saken.

- Kommunestyret i Flesberg har ved-
tatt å innføre eiendomsskatt fra 2014. 
(red: se intervju med ordfører Thomas 
Fosen bak i avisa!) Vi har sendt en hen-
vendelse til kommunen hvor vi ber om å 
få være med på den videre utredningen 
om eiendomsskatt. Vi mener det er rime-
lig at vi som representerer nærmere 3000 
hytteeiere får være med på et slikt arbeid, 
sier Høimyr.

- Hvorfor har dere sendt en slik hen-
vendelse?
- Foreningen Blefjell er opptatt av å sikre 
framtidige inntekter til løypekjøringen på 
fjellet. I dag er vi helt avhengig av støtte 
fra næringsliv, grunneiere og hytteeiere. 
Hvis en slik skatt blir innført, mener vi det 
er rimelig at en del av inntektene må 
komme hytteeierne til gode i form av fast 
støtte til løypekjøring. Vi er dessuten opp-
tatt av at skatten ikke skal ramme den 
enkelte hytteeier unødig hardt.

- I løpet av 2013 skal kommunen utrede 
detaljene omkring eiendomsskatt, og vi 
ønsker å være offensive overfor Flesberg 
kommune før eventuelle vedtak fattes. Vi 
mener at den beste måten å få dette til på, 
er å gå i en dialog med kommunen mens 
utredningen pågår. Vi har derfor tatt initia-
tiv til å samle representanter fra hytteeier-
foreninger og velforeninger i en komité 
som har til formål å arbeide videre med 
sikte på å få til en konstruktiv dialog, for-
teller Høimyr. 

Foreningen Blefjell håper eiendomsskatt kan gi penger til løypekjøring på Blefjell.
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Er du på Blefjell andre helg i juni må du få med deg årets 
Lampelandmarken! 

Det er en egen gruppe under Lampeland 
Vel som står for arrangementet, og lederen 
av velforeningen Mona Sandbæk, håper 
på mange utstillere og godt besøk av 
publikum.

Målt i antall utstillere har faktisk Lampe-
landmarken blitt større enn den kanskje 
mer kjente Kongsbergmarken.

– I 2012 hadde vi 123 utstillere og det 
meste er på plass foran det nye arrange-
mentet i juni 2013. Vi er en komité på ti 
medlemmer som har jobbet siden august 
med planleggingen av årets marken. Vi 
håper den blir minst like fin som de vi har 
hatt tidligere.

– Er det noe som kjennetegner arran-
gementet på Lampeland?

– Vi ønsker å vise fram bredde og kva-
litet. Det betyr at vi kanskje sier nei til en 
del av dem som farter landet rundt på slike 
arrangement, men ja, vi har spekepølse-
salg vi også, sier Sandbæk. – Vi viser fram 
håndarbeid, skogsmaskiner, treskjærings-
arbeider, malerier, bakst og møbelproduk-
sjon. Tema for årets marken er «Gøy på 

landet», det håper vi det skal bli både for 
store og små den 8. juni. Vi vil fokusere på 
alle de fordelene vi har som bor i landlige 
omgivelser.

Hele 35 frivillige er med på riggingen av 
marken på Lampeland. Hotellet har serve-
ring og det er dans i eget telt på plassen 
om kvelden. Selve marken holder på fra 11 
til 17. Har du lyst på en helikoptertur eller 
kanskje en tur med hest og kjerre, kan du 
få det også denne lørdagen i juni. Godt 
over 100 medlemmer er det i Lampeland 
Vel, mange av dem kommer fra andre ste-
der i kommunen. Et eventuelt overskudd 
går til innbyggerne i Flesberg i form av 
pynting av nærområder, arrangementer 
som tenning av julegran, tilrettelegging av 
badeplass med mer.

– Vi ønsker oss flere hytteeierne på 
besøk og det er plass til alle. Jeg tror vi 
kan love dere alle en hyggelig dag, sier 
Mona Sandbæk. Du kan også lese om 
arrangementet på deres egen nettside: 
www.numedal.net/lampelandvel 

Lederen av Lampeland Vel, Mona Sandbæk, ønsker vel møtt til Lampelandmarken 8. juni i år.

Lampelandmarken 8. juni

Følg med 
på reguleringen!
Ved Hoppestadvannet på Fagerfjell-
veien er det plassert et pumpehus. På 
veggen av dette er det satt opp en 
automatisk måler som til en hver tid 
viser vannstanden over havet på Hop-
pestadvannet. 563 meter er høyeste 
regulerte vannstand for Hoppestad-
vannet. Står måleren på 561 meter, 
betyr altså dette at vannet er tappet 
ned med to meter.
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Tre heiser - sju nedfarter To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no

Maskinkjører Herbrand Maugerud i Nordre Ble Løypeforening må medgi at det er en klar 
fordel at han selv er glad i å gå på ski når han skal legge spor i fjellet. – Jeg vet hvordan ski-
løperne vil ha det, sier han.

Herbrand har bare kjørt løypemaskinen i 
en sesong, men synes det er trivelig å 
legge ut på om lag fire mils tur med mas-
kinen i alle fall en gang hver helg. Noen 
ganger kjøres løypene fredag, mens andre 
dager kjører han lørdag morgen – og søn-
dag hvis det faller snø. Da starter han 
gjerne ved seks-tida for å komme gjennom 
løypene før de første skiløperne kommer. 
Herbrand Maugerud er en av flere førere 
som kjører maskinen.

Nordre Ble Løypeforening kjører løy-
pene nord på fjellet. Fra Fagerfjell opp mot 

Gunnulfsbu og Vasshølet, og nordover 
mot Krokstul og Hånåvatn, derfra mot Høl-
setra, Blåberg og Krakmyrene. Det er For-
eningen Blefjell som samordner kjøringen 
på fjellet og samarbeider med nærløypelag 
som Nordre Ble.

Herbrand Maugerud har selv gått 
Birkebeiner’n flere ganger og har også del-
tatt i andre turrenn. Dette gjør at han vet 
hvordan en skiløper ønsker løypene, hvor 
det skal settes spor, hvor det ikke bør 
være spor.

- Hva synes du om løypene på Blefjell?
- Generelt er det veldig gode og varierte løy-
per. Har du med deg småbarn kan du kan 
gå i et lett område som for eksempel rundt 
Blåberg, men hvis du har lyst på utfordringer 
kan du ta deg opp i høyden og gå milevis på 
ski fra sør til nord på fjellet, svarer Herbrand 
Maugerud og legger til at han trives godt 
bak rattet på løypemaskinen. Han legger til 
at han også treffer på mange hyggelige 
mennesker i fjellet. – Når jeg kommer med 
maskinen vinker folk og smiler. Det gir nok 
en ekstra inspirasjon i kjøringen!

Herbrand Maugerud trives godt som sjåfør på løypemaskinen til Nordre ble Løypeforening. FOTO: STÅLE WESETH, Laagendalsposten

En fordel å være glad i å gå på ski!
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Automatiske veibommer
Med automatisk bom på Juvnesveien har nå alle veiene til 
Blefjell fra Flesberg kommune fått slike bommer. 

Styremedlem Håvard Fåne i Juvnesveien 
peker på bedre kontroll og økt sikkerhet 
som resultat. Akkurat det siste kan lens-
mann Jørn Kristoffersen være enig med 
ham i. Hittil i år har det bare vært et hyt-
teinnbrudd på Blefjell i Flesberg kommune!

På Juvnesveien som fører opp fra 
bygda til Blåberg og Hølsetra, er det satt 
opp en automatisk bom hvor du må beta-
le med årskort eller med mobiltelefon. Vei-
laget vurderte en bom for betalingskort, 
men denne hadde blitt 100  000 kroner 
dyrere, så de valgte å gå for den rimeligste 
typen. – Jeg mener dette dekker behovet, 
de aller fleste mennesker bruker i dag 
mobiltelefon til betaling, og utviklingen går 
i retning av stadig mer bruk av mobiltele-
fon, forteller Håvard Fåne som er grunn-
eier i området. Foreløpig er det ikke mon-
tert kamera, men Fåne mener at så lenge 
du er nødt til å bruke mobiltelefon for å 
komme inn, vil de ha god oversikt over 
hvem som kjører til fjells.

- Venter dere økt betaling som følge av 
bommen?

- Vi har jo bare driftet denne siden års-
skiftet, men vi kan allerede nå konstatere 
at den har ført til økt betaling. Mange 
brukte nok vår vei for å slippe å betale, 
svarer han.

Bommen har kostet i underkant av 
200 000 kroner og har så langt vært veldig 
stabil. Det som gjenstår nå er asfaltering 

av området rundt bommen og litt oppover 
Juvnesveien.

Lensmann Jørn Kristoffersen i Flesberg 
sier at automatisk veibommer gir økt sik-
kerhet for hytteeierne. – Da jeg begynte i 
min jobb for tre år siden var det 15 inn-
brudd, mens min forgjenger opplyste at 
det tidligere var vanlig med 150 innbrudd i 
hytter på Blefjell. I år har vi bare hatt et til-
felle av innbrudd. Dette viser jo helt klart 
viktigheten av bommer. Dessverre har vi 
ikke hatt den samme utviklingen i Lyngdal 
hvor det er få veibommer og hvor antall 
innbrudd ikke har gått ned.

- Så kriminaliteten har bedret seg på 
Blefjell?

- Ja, men vi har fortsatt hatt en del tilfel-
ler av bensintyveri og tyverier av mindre 
alvorlighetsgrad enn hytteinnbrudd. Men 
jeg er veldig glad for at folk får ha hyttene 
sine i fred for uvedkommende, sier lens-
mann Kristoffersen.

Håvard Fåne er glad for at Juvnesveien har fått på plass automatisk veibom.
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Lensmann Jørn Kristoffersen
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Over 40 års drift for Blefjellheisen
Helt siden 1970 har familien Gjellerud drevet Blefjellheisen i Sjuvasslia midt på Blefjell. Nå er 
det sønnen Kjetil Gjellerud som kan ønske velkommen til det fine skianlegget.

- Det var mine foreldre Turid og Thorleif 
Gjellerud som startet Blefjellheisen i 1970. 
Da var det bare en nedfart og en gammel 
brakke ble brukt som varmestue. Bakgrun-
nen for oppstarten var ønsket om å dra nye 
grupper av mennesker opp til Blefjell. På 
den tida var det ikke mange slalåmski å se 
blant hyttefolket, forteller Kjetil Gjellerud.

Startet med vei. Det første familien Gjelle-
rud gjorde var å lage en vei fra området 
ved Blestua og bort til Sjuvasslia. Tanken 
var å bygge ut hytter og etter hvert en 
campingplass. Nå er det 90 hytter og en 
campingplass med plass til 40 vogner. 40 
av hyttene ligger tett inn til heisen og kan 
nærmest skli rett inn i bakken. 50 hytter 
ligger et lite stykke nedenfor. Kjetils bror er 
grunneier for hyttene, mens Kjetil eier 
grunnen for skianlegget og det som er 
investert der. Far Thorleif Gjellerud er fort-
satt med i driften av Blefjellheisen, mens 
Turid døde for en tid tilbake. Det er Kjetil 

som nå driver det fine heisanlegget.
- Jeg synes det var veldig framtidsrettet 

gjort da de la til rette for både hytteutbyg-
ging, campingplass og skiheis. Nå har vi 
fått et moderne anlegg hvor vi spesielt sat-
ser på familiefolket. Denne sesongen inn-
vier vår fjerde nedfart, i 2003 var det nytt 
heisanlegg på plass som kan frakte 1000 
personer i timen, og i 2006 investerte jeg i 
tre store snøkanoner.

40 cm såle. - Snøkanonene kan i løpet av 
ti dager lage en 40 cm tykk såle i hele 
anlegget. Investeringen for dette alene var 
på over to millioner kroner, blant annet 
måtte jeg kjøpe inn egne trafokiosker for å 
få 400 volt i anlegget. Men et slikt opplegg 
er absolutt nødvendig for å kunne tilby 
gode løyper sesongen gjennom.  Vi åpner 
sesongen 2. juledag, og kjører til over 
påske, hvis snøen holder da, sier Kjetil med 
et sukk. To påsker har det vært snøfritt på 
Blefjell, det er dårlig butikk for en som har 

inntekter av snøen. Den store tråkkemaski-
nen er også nødvendig for å kunne lage 
gode løyper med hopp og fine traseer.

Blefjellheisen har fått en moderne og fin 
varmestue med 120 sitteplasser. Her sel-
ges det varmt og kaldt drikke og enkle 
varmretter. Det er også skiutleie som dri-
ves fra varmestua. Anlegget er åpent i hel-
gene og i skoleferiene fra kl 10 – 16. Gjen-
nom sesongen er det seks ansatte som 
driver Blefjellheisen. – Nå har vi hatt to 
tøffe sesonger uten snø til påske. Det har 
vi merket. Nå håper vi på en skikkelig snø-
vinter, sier Kjetil Gjellerud i Blefjellheisen.

Kjetil Gjellerud i farta med snøscooteren som er et nødvendig framkomstmiddel i et moderne heisanlegg med fire nedfarter.

Åpning for elmotor?
Flesberg kommune vurderer å endre 
politivedtektene slik at det kan bli 
åpnet for motorferdsel på vann med 
elektrisk påhengsmotor. Dette vil trolig 
bare gjelde for de større vannene.
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Arnt Bakke

Transport og conteinerutleie
3 624 LYNGDAL

Tlf: 913 26 666

Blestølen daglivare
Fredag 1600 - 2000  Lørdag 1000 - 2000

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

 ▪ Kafé
 ▪ Gatekjøkken
 ▪ A la carte restaurant

Velkommen innom oss !

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

 ▪ Catering
 ▪ Dusjmuligheter

 ▪ Gavebutikk

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)

BLESTUA
- der fjellturen starter!

TLF: 32760094 www.blestua.com

BLESTUA
- der fjellturen starter!

TLF: 32760094 www.blestua.com

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

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

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

Se www.strutasen.no for åpningstider!

Velkommen! 

Aasland BleService /v Håkon Aasland

Tlf. 900 50 842

•	Graving
•	Transport

•	Vaktmestertjenester
•	Ved	&	fyring

BLEVA
Blefjell

Vann og Avløpsselskap AS

Transport – graving – anlegg
Terje Homelien
3620 Flesberg

Mobil 920 28 282
94 86 70 05

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

VURDE VERDIEN PÅ HYTTA?

– TA KONTAKT MED 

GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840 www.numedalsbygg.no
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Det blir eiendomsskatt i Flesberg fra 2014!
Flesberg Kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt i kommunen fra 1. januar 2014. 
Hvor mye dette vil dreie seg om for hytteeierne er ennå ikke klart. – Det har vært en vanske-
lig beslutning å ta, men den har vært nødvendig, sier ordfører Thomas Fosen(H).

Flesberg kommune har hatt en vanskelig 
økonomi i mange år og har vært plassert 
på den såkalte Robeklista. Nå har økono-
mien rettet seg noe opp, men ordføreren 
sier at man trenger et økonomisk hand-
lingsrom for fortsatt vekst.

– Flesberg har ca 2650 innbyggere 
som bor i kommunen hele året, men i pås-
ken øker dette antallet til vel 15 000. Vi er 
nødt til å opprettholde nødvendig bered-
skap for brann, lege osv som om vi skulle 
ha et langt høyre innbyggertall enn det vi 
har. I tillegg har vi store utfordringer for den 
videre utbyggingen av infrastrukturen i 
kommunen.

– Men det blir vel noen inntekter fra hyt-
tene i kommunen også?

– Joda, det gjør det, men ikke på langt 
nær så mye som mange tror. Bedriftsbes-
katningen for eksempel går rett til staten, 
så om du handler på Kiwi tjener ikke kom-
munen direkte på det i form av mer skatt. 
Formuesskatten som går til kommunen fra 
utenbygdsboende er heller ikke mye å 
skryte av. I år vil dette ventelig ligge på 
150  000 kroner. De som jobber her og 
skatter hit bidrar selvsagt til inntekter. Og 
hyttefolket bidrar naturligvis til at mange 
kan ha sin jobb i kommunen. Det er vi 
glade for, understreker Fosen.
Ordføreren sammenligner seg med en 
annen hyttekommune, nemlig Nore og 

Uvdal. Denne kommunen er en typisk 
kraftkommune og får store inntekter for 
dette. Nore og Uvdal har til tross for et 
lavere innbyggertall enn Flesberg, 150 flere 
ansatte i offentlig sektor. Dette er mulig på 
grunn av inntekten fra kraft.

– Hva skal dere gjøre med de ekstra inn-
tektene fra eiendomsskatten?

– Først og fremst må vi skaffe oss et 
handlingsrom. Vi tenker oss en handlings-
regel hvor det fastsettes hvor mye av inn-
tektene som skal gå til infrastruktur (inves-
teringer)og hvor mye som skal gå til drift. 
Det er meningen at dette skal utredes 
nærmere i løpet av 2013.

– Kan vi forvente at noe av eiendomsskat-
ten kan komme fjellet til gode, for eksem-
pel som støtte til løypekjøring?

– Jeg skulle gjerne svart ja på dette, 
men det kan jeg dessverre ikke. Vi har et 
dilemma, det er så mange gode formål og 
jeg skulle gjerne støttet alt. Men nå skal 
dette utredes, så får vi se hva kommune-
styret bestemmer seg for, svarer ordfører 
Thomas Fosen. Han legger til: - Ingen 
synes det er en hyggelig sak å innføre eien-
domsskatt, spesielt ikke mitt eget parti 
Høyre eller de to andre partiene som stem-
te for Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Høimyr og Barlindhaug AS

Mob: 900 35 070  ·  416 50 070
jon-bar@online.no

Lokal tilknytning med lang erfaring innenfor:

• Graving • Transport • Vei 
• Vann og avløp • Hyttetomter

Hoimyr og Barlindhaug_90x55.pdf   1   21-11-2011   08:12:30

Flesberg innfører eiendomsskatt fra 1. januar 2014, 
foreteller ordfører Thomas Fosen.

Vedtaket i Flesberg 
kommunestyre:
For å opprettholde tjenestenivå, nå 
målsettinger i kommuneplanen, samt 
møte fremtidige investeringsbehov, 
innføres eiendomsskatt på alle eien-
dommer i kommunen fra 2014. Råd-
mannen bes fremme en sak som 
beskriver prosess, organisering og et 
foreløpig anslag på kostnader knyttet 
til innføringen. Saken skal også inne-
holde et forslag på disponering av inn-
tektene av eiendomsskatt, prosentvis 
fordelt på drift og investeringer.

«Gammel» fisk
Under et prøvefiske i fjor sommer 
ble det i Hoppestadvannet fanget en 
abbor som veide over en kilo. Målin-
ger viste at fisken var 20 år gammel!
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Returadr.: 
Foreningen Blefjell
v/Steinar Lund
Øvre Måsan 21
1385 ASKER

B
B Économique

Flesberg 
kommune

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:

Flesberg kommune Tlf. 31 02 20 00
Legekontor Tlf. 31 02 28 60
Legevakt Tlf. 81 57 04 20
Moen miljøstasjon 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

Septiktanktømming Tlf. 91 54 16 76
Feiing Tlf. 95 88 88 14
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
Røde Kors vakt Tlf. 41 44 06 00

WWW.Flesberg.kommune.no 

www.foreningenblefjell.no 

Informasjon fra ditt lokalmiljø TEKST LEVERT AV
FLESBERG JERN OG BYGG AS
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Byggeriet er ditt lokale byggvarehus drevet av fagfolk. Hos oss finner
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.

I Byggeriet har du en seriøs, solid og dyktig
samarbeidspartner. Vi håper at du ser på oss
som et naturlig valg enten du skal pusse opp,
rehabilitere eller bygge nytt.

Velkommen!

Åpningstider
Man-Fre: 7-17
Lør: 9-13

Her finner du oss:
3620 FLESBERG

Tlf: 32 76 03 35
Fax: 32 76 00 01
Epost: flesberg@byggeriet.no

Flesberg Jern og Bygg AS

Informasjon fra ditt lokalmiljø TEKST LEVERT AV
JOKER FLESBERG HANDEL AS

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til hyggelig handel hos oss. 

Vår beliggenhet er ved riksvei 40 i Flesberg
sentrum. Korteste vei og 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 har 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

Joker Flesberg Handel  AS
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samarbeidspartner. Vi håper at du ser på oss
som et naturlig valg enten du skal pusse opp,
rehabilitere eller bygge nytt.

Velkommen!

Åpningstider
Man-Fre: 7-17
Lør: 9-13

Her finner du oss:
3620 FLESBERG

Tlf: 32 76 03 35
Fax: 32 76 00 01
Epost: flesberg@byggeriet.no

Flesberg Jern og Bygg AS

Informasjon fra ditt lokalmiljø TEKST LEVERT AV
JOKER FLESBERG HANDEL AS

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til hyggelig handel hos oss. 

Vår beliggenhet er ved riksvei 40 i Flesberg
sentrum. Korteste vei og 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 har 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

Joker Flesberg Handel  AS

Joker Flesberg Handel AS
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 De-
sign, Miljøgården og Børscompagniet.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til hyggelig handel hos oss.

Ny strømforsyning til Fagerfjell
I løpet av fjoråret ble det fullført et arbeid med å lage et nytt strømforsyningsopplegg 
til Fagerfjellområdet. Dette innebærer at all strømforsyning nå går i bakken, samtidig 
som det er lagt ned fiberkabel.

Fiberkabelen blir knyttet opp mot det bredbåndtilbudet som allerede finnes i 
Fagerfjellområdet. Dette innebærer enda bedre kvalitet på nettforbindelsen.

Det ble for øvrig lagt tre nye kilometer med asfalt på Fagerfjellveien sist sommer, 
samtidig ble veien noe utbedret.

Tre nye reguleringsplaner behandles
Flesberg kommune har nå til behandling tre reguleringsplaner på nordre del av Blefjell. 
Til sammen dreier det seg om nye 200 hytter, opplyser teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. 
I tillegg kommer planene for 1000 nye hytter som allerede er godkjent.

De tre nye reguleringsplanene som behandles gjelder eiendommene Juvnes, 
Hølsetra og Maugerud.

Må søke om motorisert ferdsel
Skal du bore etter vann, grave på hyttetomta eller kjøre inn materialer til hytta, må 
du passe på å søke om tillatelse til å kjøre inn med maskiner. Det er lov om motor-
ferdsel som regulerer dette, og det må søkes om tillatelse til slik kjøring. Motorferd-
selutvalget har bare ett møte hver måned (ikke i sommerferien), så det er viktig å 
være ute i god tid før du skal i gang med slik ferdsel. Det er loven som sier at slike 
saker ikke kan avgjøres administrativt, men skal ha en politisk behandling.


