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Positiv dialog gir penger til løypekjøring

– En klar anerkjennelse av jobben vi gjør, 
sier lederen av Foreningen Blefjell, Vidar 
H. Grønli.

Det var i juni 2014 at Flesberg kommu-
nestyre vedtok å gi denne støtten.  Foren-
ingen Blefjell samordner all løypekjøring 
på Blefjell og er en organisasjon hvor både 
hytte- og campingfolk, grunneiere og 
andre næringsdrivende er medlemmer.

I tilknytning til bevilgningen er det inn-
gått en samarbeidsavtale mellom forenin-
gen og kommunen. Denne medfører for-
pliktelser både for foreningen og kommu-
nen. Dette gjelder først og fremst løype-
kjøringen på fjellet, men også vedlikehold 
av løyper, stier og dessuten merking av 
disse. Kommunen på sin side vil ha to 
samarbeidsmøter i året med foreningen 
og ellers bidra til informasjonsavisa og 

med informasjon på kommunens hjem-
meside.

– Vi registrerte at et samlet kommune-
styre ønsket å gi oss et økonomisk bidrag 
og det satte vi stor pris på. Under møtene 
vi har hatt, har det blitt uttrykt ros for det 
arbeidet som utføres av alle som driver 
med løypekjøring på fjellet.

– Etter initiativ fra vår tidligere leder, 
Øyvind Høimyr, kom vi i god dialog med 
Flesberg kommune omkring eiendoms-

skatten som ble innført i fjor. Foreningen 
mente det var rimelig at noe av skatten 
tilbakeføres til fjellet og de aktiviteter som 
skjer der. Det har vi fått gehør for, påpeker 
Grønli.

Den årlige støtten gir foreningen en 
økonomisk trygghet de nærmeste åra. 
Som en følge av bevilgningen er det nå 
kjøpt inn en ny løypemaskin til 1,8 millioner 
kroner. Omtale av denne på side 3.

Ordfører Thomas Fosen (t.v.) og lederen av Foreningen Blefjell, Vidar H. Grønli,  underskrev i fjor høst en 
samarbeidsavtale som utløser en årlig støtte på 500 000 kroner fra Flesberg kommune.

Den positive dialogen som 
Foreningen Blefjell de siste 
åra har hatt med Flesberg 
kommune, har ført til at 
kommunen nå har vedtatt en 
årlig bevilgning på 500 000 
kroner til løypekjøringen på 
Blefjell i fem år framover!
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Ordfører Thomas Fosen i 
Flesberg sier at han mener 
en samarbeidsavtale forplik-
ter mer enn bare det å gi en 
økonomisk støtte. 

– Ved å ha samarbeidsavtale hvor det 
avtales møtepunkter, kan det tas opp 
spørsmål og gi og få informasjon. Fles-

berg kommune 
har flere sam-
arbeidsavtaler 
med flere lag 
og foreninger, 
men ingen 
med så stor 
ø k o n o m i s k 
støtte i som 
med Forenin-
gen Blefjell.

– Arbeidet 
og innsatsen 
som blir lagt 

ned i alt som Foreningen Blefjell gjør er 
veldig bra for alle som benytter seg av stier 
og løyper på Blefjell sommer som vinter. 
Jeg forstår veldig godt hva dugnadsarbeid 
er og jeg vet hvor mye arbeid som legges 
ned for å få dette til. Foreningen Blefjell 

føyer seg godt inn i det gode lag og for-
eningsarbeidet som er i Flesberg kom-
mune, poengterer ordføreren.

Når det gjelder innføringen av eien-
domsskatt, mener han denne ble gjen-
nomført på en informativ, ryddig og ærlig 
måte. 

– Men reaksjoner har det vært?
– Det har vært en del reaksjoner i for-

bindelse med innføringen av eiendoms-
skatt, og ingen ordfører kunne unngått 
det, men jeg har ikke fått noen personlige 
trusler eller store ubehageligheter. Jeg var 
forberedt på at det kunne blitt en stor 
påkjenning for både meg, familien og 
resten av kommunestyret, men der må jeg 
si at jeg har blitt positivt overrasket og det 
må jeg takke for. Innføringen av eiendoms-
skatt var den eneste muligheten vi så for å 
opprettholde tjenestenivå i kommunen på 
et tilfredsstillende nivå.

– Har reaksjonene vært som forventet?
– Reaksjonene har vært bedre enn for-

ventet. Jeg var forberedt på det meste, 
men takket være en ryddig prosess med 
god informasjon har det gått bra. Dette er 
ikke en sak som noen i kommunestyret 
hadde ønske om å gjennomføre, men vi så 
ingen annen utvei og det håper jeg at det 
finnes forståelse for, svarer ordfører Tho-
mas Fosen.

I løPet av sommeren 2014 ble en ny del av 
den såkalte «Nedre stamløype» laget fer-
dig mellom Værås setra og Våtvatn. Det 
betyr at en stor del av det som betegnes 
som nedre stamløype er ferdig.

Det er i kommunedelplanen og utvi-
klingsplanen for Blefjell at det snakkes om 
ei øvre og nedre stamløype på Blefjell. 
Øvre Stamløype går fra Blestølen i sør over 
Solobua, Strutåsen, Fagerfjell, Gunnulfsbu 
og til parkeringsplassen ved Kyrkjevatn i 
nord. Den nedre stamløypa er tenkt å gå 
fra Blestølen, passere Søre Bleveien på 
toppen av «Løstadbakken» videre til Værås 
setra, Fagerfjell og til Blåberg i nord. Den 

nedre stamløype er tenkt å kunne gi et til-
bud i dårlig vær og tidlig i sesongen når 
det lite trivelig på snaufjellet. Hele traseen 
ligger i skogen.

Løypa fra Våtvatn til Værås setra er nå 
planert og vil kunne kjøres med løypemas-
kin. Vi håper å starte kjøring på denne tra-
seen i vinter. Denne delen er også tenkt 
tilrettelagt som sykkelsti, og vil gjøre at en 
kan sykle på fjellet gjennom hele Flesberg 
kommune fra Jondalen til Rollag.  Nedre 
Stamløype fra Våtvatn via Fagerfjell til Blå-
berg er ferdig. Det som nå gjenstår er 
strekningen fra Værås setra mot Blestølen. 
Deler av den blir kjørt nå.

en avtale forplikter

ny del av nedre stamløype ferdig

ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Vidar H. Grønli

I redaksjonen for øvrig: Knut Olav Bakkene, Steinar Lund, Kjetil Gjellerud, Roger Rustand og Rolf Eric Storebaug.

 

Tomter, hytter, tilbygg 

og innredninger til hus 

hytte og bedrift. 

 

Fagsenteret. 

3622 Svene. 

32 76 00 00 

post@blehytter.no 

www.blehytter.no 

Det gode hyttelivet- 

fra ide til opplevelse. 

Facebook 

Ordfører Thomas Fosen.

Foreningen Blefjell har ansvar for kjø-
ring av løyper i øvre- og nedre stamløyper, 
mens tilførselsløyper og lokale rundløyper 
er et lokalt ansvar. Men Nordre Ble og 
noen grunneiere kjører også i stamløypene 
etter avtale med Foreningen Blefjell. For-
eningen Blefjell har dessuten ansvaret for 
kjøring av de øvre fjelløyper som ikke er en 
del av stamløypa.



3januar 2015

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

ny løypemaskin til nær 1,8 millioner
ForenIngen BleFjell fikk like før jul en 
splitter ny løypemaskin til en verdi av nær 
1,8 millioner kroner. Maskinen er en Pri-
noth Husky med bredde på 310 cm, litt 
bredere enn foreningens andre løype-
maskin. Maskinen er levert av firmaet 
Owren AS på Vingrom.

Det har vært et stort løft for foreningen 
å gå til innkjøp av maskin nummer to som 
delvis er lånefinansiert. Den nye samar-
beidsavtalen med Flesberg Kommune 
har imidlertid muliggjort denne satsingen. 
Den gir en fast inntekt de neste fem åra.

Den nye løypemaskinen vil være sta-
sjonert på Fagerfjell Skisenter, hvor foren-
ingen har fått leie en garasje. Foreningens 
andre maskin står på Blestua. Sammen 

med maskinen til Nordre Ble Løypefore-
ning, vil de to maskinene dekke hele nor-
dre Blefjell fra Blestua, vestover og nord-
over. I tillegg dekker fire maskiner de sør-
lige delene av Blefjell. Dette er maskiner 
som er eid av grunneiere i området.

Lederen av Foreningen Blefjell, Vidar 
H. Grønli, forteller at årsaken til at ny 
maskin ble innkjøpt, var at Thor Gjellerud 
som inn til nå har kjørt løyper på fjellet inn 
mot Nordstul, ikke lenger ønsker å binde 
seg opp til å kjøre denne strekningen. 

– Thor har gjort en flott innsats i 
mange år, men maskinen hans er av en 
eldre type og har sviktet ved flere anled-
ninger. Han fant derfor ut at tida var inne 
for at han selv også gir seg med kjørin-

gen. Vi takker Thor for god innsats i flere 
år.

Det er gjort en avtale med hytteeiere 
og grunneiere i Nordstulområdet omkring 
finansiering av løypekjøringen til dette 
området. Området ligger vest på Blefjell i 
Notodden kommune, og ikke langt fra 
Vasshølet. Det har vært et ønske om å 
knytte løyper herfra inn mot det øvrige 
løypenettet på fjellet. Den nye maskinen 
vil kjøre fra Fagerfjellområdet og over mot 
Vasshølet og Nordstul. 

Den nye maskinen vil selvsagt også 
kjøre i nærområdet på Fagerfjell. Dette 
betyr at man er mer uavhengig av værsi-
tuasjonen oppe på fjellet for å få kjørt løy-
per i dette området.

Den nye løypemaskinen til 1,8 millioner kroner er på plass 
på Fagerfjell. Her er to av dem som skal kjøre maskinen, 
Rolf Eric Storebaug (t.v.) og Øyvind Høymyr.



4 januar 2015

Det startet meD ei lita grønn brakke for 33 
år siden, siden har Blestølen Dagligvare og 
vintercamping utviklet seg med små skritt. 
I dag, et populært sted å stikke innom for 
turistene på den søndre delen av Blefjell, 
enten for en kopp kaffe eller for å kjøpe noe 
du hadde glemt før turen gikk til fjells.

Det var May og Gunstein 
Garaas som startet med den 
lille brakka i 1982/83. den 
gang var det kun en liten kiosk 
med salg av godterier, brus og 
varme pølser. Det første byg-
get ble reist noen år senere, i 
1987. Da startet Garaas også 
med campingplass, eller vin-
tercamping som de fleste 
plassene på fjellet het. Den 
gang flyttet folk vognene fra 
sjøen til fjellet etter årstidene. 
I dag har de fleste vognene 
sine der hele året. I 1994 ble 
det bygget på ytterligere, og i dag består 
stedet av en bygning på 222 kvadratmeter 
som foruten kafé og butikk, inneholder en 
liten leilighet og toalettanlegg for camping-
plassen.

Det er datteren Gunn Marit Garaas som 
i dag er eier av Blestølen. Hun har imidler-
tid full jobb ved Kongsberg sykehus, og 
dessuten to barn som skal følges opp, så 
hun har leid ut driften av kafé og butikk til 

Helge Gulli. Samboeren til Gunn Marit har 
på sin side startet Blestølen Hytteservice 
og driver med alt fra bygging og vedlike-
hold til brøyting i området.

– Da jeg tok over Blestølen var jeg i den 
situasjonen at jeg ikke hadde mulighet til å 
drive stedet på fulltid slik mine foreldre 

gjorde. Jeg har valgt å drive 
campingplassen hvor det nå 
er 40 vogner. Vi har planer 
for å utvikle hyttetomtene i 
området, fulle jobber begge 
to i tillegg til små barn, så 
foreløpig er det mer enn nok 
å holde på med. For oss har 
løsningen derfor vært å leie 
bort kafedriften, sier Gunn 
Marit Garaas.

Helge Gulli har drevet 
butikken og kaféen i fem år 
nå. Han startet driften mens 
May og Gunstein eide ste-

det. Gulli bor i Sandefjord, pendler daglig 
til jobben ved planavdelingen til NSB i Oslo, 
og drar hver helg til fjells for å drive stedet. 

– Dette er en livsstil, sier Helge da vi 
spør om ikke dette blir et stressende liv. 
Det er veldig hyggelige mennesker her, og 
jeg har selv hytte i nærheten, så dette er et 
lystbetont prosjekt. I butikken selger han 
melk og brød, og andre vanlige matvarer.

Blestølen 
– startet med ei lita grønn brakke

Gunn Marit Garaas er grunnei-
er på Blestølen og driver selv 
campingplassen.

H
ytte/H

ytteplaner?
w
w
w
.norske-fjellhus.no

Helge Gulli driver butikk 
og kaféen på Blestølen



5januar 2015

Imponerende turstier fra Blestølen
Området rundt Blestølen er myrlendt og 
har vært vanskelig tilgjengelig for mange, 
spesielt barn og eldre. Mange brukte heller 
veien enn å gå ut i terrenget. En gjeng 
entusiaster ønsket å gjøre noe med dette. 
Det var hytte- og campingfolk i området 
som fant ut at noe burde gjøres for å få folk 
ut i naturen. I oktober 2010 dannet de 
Blestølen og Omegn Turstiforening med 
formål å tilrettelegge for turstier i området.

110 medlemmer
Det viste seg at mange var positive til dette 
tiltaket og foreningen har i alt 110 medlem-
mer. For å bli medlem betaler du 500 kro-
ner som en innmeldingsavgift og 150 kro-
ner per år. Foreningen ble altså dannet 
utenom velforeningene i området, noe som 
nok har vært en fordel fordi medlemmene 
bare har hatt en ting å konsentrere seg 
om. Mellom 50 og 60 personer har deltatt 
i det imponerende dugnadsarbeidet, men 
en mindre gjeng på fem-seks har nok dratt 
det tyngste lasset gjennom de fire åra de 
har holdt på. 3000 dugnadstimer har ført 
til at det er lagt ned 9000 meter med 2x8 
impregnert plank.

Omstridt
Det skal imidlertid ikke stikkes under en 
stol at prosjektet også er omstridt. Mange 
synes det har vært for drøyt å legge ut 
klopper i naturen på denne måten, og en 
protest gikk helt til Miljøverndepartementet 
før det ble avgjort. Men folkene bak foren-
ingen hadde gjort hjemmeleksen sin og 
vant fram, de hadde søkt om tillatelse via 
Flesberg Kommune på forhånd.

To av styremedlemmene og ildsjelene i 
prosjektet, Tore Fjeld og Per Jarle Nyrud, 
forteller at de for det meste får positive til-
bakemeldinger. 

– Vi ser at folk som aldri før har vært i 
stand til å gå turer i naturen nå bruker den. 
Turen for småungene blir bare moro når de 
slipper å slite i ulendt og myrlendt terreng. 

800 000 kroner
Det har ikke bare kostet dugnadssvette å 
legge ut kloppene. Totalt er det brukt 
800 000 kroner på innkjøp av materialer 
og utstyr. Halvparten av dette ble gitt av 
Sparebankstiftelsen DNB Nor. Resten er 
gitt av forskjellige bidragsytere, og det er 
også «solgt» gangbruer à 100 meter. For-

eningen Blefjell er en av de som har bidratt 
med dette. Det har også blitt solgt 100 
meter plank som mange har bidratt med. 
Flere grunneiere og næringsdrivende i 
området har vært med. Materialene har 
blitt kjørt ut vinterstid med innleid scooter, 
og lagt på plass i sommerehalvåret.

Foruten kloppene, er det satt ut 27 benker 
og krakker, og det har blitt gjort en omfat-
tende skilting i området. Det er lagt ut klop-
per rundt en del tjern, noe som har gjort 
bading og fisking mer tilgjengelig. 

Totalt er det planlagt fem runder som 
folk kan gå. Det er Erik Kjennerød som er 
leder for den driftige foreningen.

Tar du turen sør på 
Blefjell en sommer-
dag, vil du finne et 
imponerende tur-
stiopplegg. Blestø-
len og Omegn Tur-
sti-forening har 
laget fem rundløyper 
som er godt tilrette-
lagt for folk i alle 
aldre. Om lag 3000  
dugnadstimer ligger 
bak det hele!

To av ildsjelene og styremedlemmer i Blestølen og Omegn Turstiforening, Tore Fjeld (t.v.) og Per Jarle Nyrud, kan stolt vise fram kloppene de har vært med på å legge.
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94 86 70 05

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

Kjøp   Salg   Innbytte   Finans

Bil   Bobil   Caravan

Velkommen til en hyggelig handel!

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

 ▪ 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

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

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

BLEVA
Blefjell

Vann og Avløpsselskap AS

Transport • graving • anlegg

Terje Homelien
3620 Flesberg
Mobil 920 28 282

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 98 840 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 

www.numedalnet/rustand-transport

SLAMMTØMMING
MASSELEVERING

BRØYTETJENESTER

Varmestue • Skistue • www.blefjellheisen.no
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Arnfinn og Bjarne Buen holder til på Ble-
høgda, sør på Blefjell med oppkjøring fra 
Jondalssida. Eiendommen til Buen ligger i 
Kongsberg kommune og på skiporet.no 
har maskinen betegnelsen T 14. Selv om 
Bjarne nå har tatt over gården og driften, 
er Arnfinn fortsatt med. 

– Vi har hatt flere maskiner opp gjen-
nom årene. Nå har vi både en mindre og 
en større løypemaskin som vi kjører, i til-
legg til snøscootere. Strekningen som kjø-
res er fra Blehøgda til Strutåsen og fra Ble-
høgda til Solobua. Terrenget gjør det mulig 
å kjøre en bred trase. Vi kjører to dobbelt-
spor med skøytespor i midten, forteller 
Bjarne.

– Det er moro å kjøre skiløyper. Møter 
du folk så smiler de og vinker til deg. Folk 
er utrolig takknemlige for gode løyper. Gle-
den smitter over på oss som kjører. Men 
kommer du på snøscooter er ikke folk så 
blide lenger. Da kan det hende du møter 
knyttnever. Vi kan jo forstå det, men vi dri-
ver ikke scooterkjøring for moro skyld. 

Som regel har vi et oppdrag, enten det er 
for å sjekke løyper eller hente folk som har 
skadet seg.

På Blehøgda har de laget seg et fint 
anlegg. Det er reist en stor garasje som 
huser både løypemaskinene og snøscoo-
tere. Tett ved er det bygget en stor varmes-
tue og kafé. Stedet er et meget godt 
utgangspunkt for turer over hele Blefjell. 
Høydeforskjellen er ikke stor, så det er et 
lett fjellterreng å gå i. Både garasjen og var-
mestua har Arnfinn reist selv, med tømmer 
hogget i egen skog og med god hjelp fra 
den legendariske skiløperen Niri Helleberg 
som har jobbet for Arnfinn Buen i alle år. 

Både Arnfinn og Bjarne understreker at 
det er en livsstil å drive et slikt sted.

– Vi kan ikke tenke på hvor mye vi leg-
ger ned av tid og penger i dette arbeidet. 
Vi har en campingplass med 100 vogner, i 

tillegg finnes det vel 70 hytter i området. 
Alle forventer at det er skikkelige skispor, 
og vi tror ikke folk ville kommet uten at vi 
hadde gode løypeforhold. Det er på mange 
måter campingplassen som finansierer løy-
pekjøringen, forteller de to. Buen får ikke 
økonomisk støtte fra noen for å kjøre løy-
per.

Arnfinn Buen driver fortsatt camping-
plassen på Blehøgda, mens Bjarne og 
samboer Sylvia driver kafeen. Brøyting og 
løypekjøring deler de på, men det er helst 
Bjarne som nå er å finne på løypemaski-
nen. Bjarne Buen driver som maskinentre-
prenør i det daglige, og jobber mye for hyt-
tefolk i området. Arnfinn har drevet bygge-
virksomhet i alle år, både i nærområdet og 
ellers i Kongsberg.

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

startet 
med 
beltevogn 
i 1985

arnfinn Buen (71) begynte 
med løypekjøring i 1985. Da 
var det en eldre beltevogn 
som gjorde jobben. I år har 
han 30 års jubileum som 
løypekjører på Blefjell, men 
nå er det sønnen Bjarne (44) 
som har tatt over og som 
kjører løypemaskinen.

Bjarne (t.v.) og Arnfinn 
Buen kjører løyper fra 
Blehøgda mot Solobua 
og Strutåsen.
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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
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. 90 20 98 22
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
Taxi Tlf. 97 04 24 57

WWW.Flesberg.kommune.no 

Utskifting av containere
Flesberg kommune har som mål å skifte ut søppelcontainerne som er plassert på 
Blefjell. Det er i budsjettet satt av 300.000 kroner i 2015 og 300.000 kroner i 2016 
til nye containere for hytterenovasjon. Det er ikke klart når utskiftingene vil skje, men 
arbeidet starter trolig om ikke lenge, opplyser rådmann Jon Gjæver Pedersen.

Strutåsen stengt i vinter
I følge eierne av Strutåsen, vil serveringsstedet holde stengt i vinter. Det er man-
glende infrastruktur som er årsaken.

– Det er med beklagelse at vi inntil videre velger å holde stengt. De siste fire årene 
har vi subsidiert tilbudet på Strutåsen fjellstue med langt over en million kroner, i 
tillegg til mye egeninnsats. Det er ikke mulig å fortsette en slik subsidiering fra tre 
grunneiere over tid, skriver Strutåsen AS i en pressemelding. 

Eierne peker spesielt på behovet for en enkel oppgradert sti som gir transport-
muligheter sommer og vinter.

Besøk vår hjemmeside  foreningenblefjell.no

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien
VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
 www.blefjellveiene.no

Ny løypemaskin til Blefjell
Vi gratulerer!

Aasland BleService /v Håkon Aasland
Tlf. 900 50 842

• Graving • Vaktmestertjenester
• Transport • Ved & fyring

Besøk vår Facebook-side 
facebook.com/foreningenblefjell

• PARKERING

• HYTTER

• CAMPING

• VARMESTUE

• TRANSPORT

• HYTTE SERVICE

BLE-HØGDA

Arnfinn og Bjarne Buen, 

Jondalen Kongsberg •Tlf 99 52 52 99


