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En informasjonsavis fra Blefjell løypeforening  l  januar 2016

Endelig nye konteinere
I løpet av høsten har kommunen star-
tet med utskifting av konteinere på 
fjellet. De gamle blir erstattet med nye 
som både er større og som har min-
dre åpning for avfallet. Konteinerne er 
beregnet for husholdningsavfall, ikke 
for bygningsavfall og lignende. De 
som skal kaste bygningsavfall må 
bruke kommunens anlegg på Moen 
sør for Lampeland. De vil neste som-

mer holde åpent annenhver lørdag. 
Der kan hytteeiere kvitte seg med 
søppel uten kostnad, i likhet med 
kommunens øvrige innbyggere.

I høst er det også satt ut fire nye 
konteinere for glass og metall. Disse 
er plassert på de fire hovedveiene opp 
til fjellet.

Det vil bli en prisstigning på fem 
prosent på renovasjon i 2016.

Vi har fått nytt navn!
Foreningen Blefjell har skiftet navn! Nå heter  
vi Blefjell løypeforening! 

– Vår forening ble startet under navnet IS 
Blefjell, men skiftet navn til Foreningen Blefjell  
i 1999. Men under årsmøtet i 2015 ble det 
enstemmig vedtatt å foreta et navneskifte til 
Blefjell løypeforening. 

– Det gamle navnet sa lite eller ingenting om 
hva vi egentlig driver med, bare at vi var en 
forening. Jeg synes at det nye navnet er mer 
dekkende for vår virksomhet og hva vi driver 
med på fjellet. Vi jobber jo både med sommer-
løyper og vinterløyper på fjellet. Nå skal styret 
ha en gjennomgang av foreningens vedtekter, 
med tanke på å foreta en revisjon av disse på 
neste årsmøte, sier foreningens leder, Vidar 
Grønli. Han påpeker at det vil være Blefjell  
Løypeforening publikum vil møte på fjellet.

Han forteller at foreningen også har fått 
egen logo. - Vi fant at tida var inne for å skaffe 
oss en egen logo, det er den som vises her på 
forsida. De to skisporene symboliserer hva vi 
driver med.  Og når vi først endrer navn, har vi 
også fått ny epostadresse og ny adresse til 
hjemmesiden vår.  E-postadressen er nå: ble-
fjell.loypeforening@gmail.com mens adressen 
til hjemmesiden er www.bleloyper.no.  
Grønli minner også om at foreningen har en 
Facebookside. På denne vil publikum finne 
oppdateringer omkring føreforhold og andre 
ting som angår løypene på fjellet. 
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EKTEPARET HJØRDIS (80) OG OLAV HOMELIEN (85) 
eier Blåberg Kafé og dagligvare, men gav 
seg med driften for 18 år siden. – Det var 
helsa som sviktet, vi maktet ikke lenger å 
drive det, sier det hyggelige ekteparet. 
Men de gav seg ikke helt, fortsatt eier de 
og driver campingsplassen på Blåberg. 
Den har plass til 70 campingvogner, og 
per i dag er det bare tre ledige plasser. De 
leier også ut hytter på åremål.

- Vi bor nede i dalen, men trives på fjel-

let, og må opp hit hver eneste dag, selv 
om vi ikke har noe spesielt å gjøre. Når det 
er folk i vognene må vi tømme søppel og 
vaske toalettene. Og til hyttene leverer vi 
ved og ordner med praktiske ting. Og siden 
det er helårsdrift på campingsplassen kan vi 
ikke ta oss fri, et eller annet kan jo skje hele 
tida. Det blir en slags livsoppgave dette. Vi 
vil holde på med dette så lenge vi orker, sier 
Hjørdis og Olav på Blåberg.

FLESBERG KOMMUNE har nå innført en ny 
ordning for de som er pålagt å tømme 
slam fra egne kloakksystemer. Så langt 
har hver enkelt hytteeier selv vært nødt til 
å ringe for å få utført tømming. Dette er nå 
endret slik at det er laget en kjøreplan som 
betyr fast tømming i perioden 1. mai – 1. 
november. Det er med andre ord ikke len-
ger nødvendig å si i fra om at du trenger 
tømming. Septikktømmeren vil komme på 

faste tidspunkter, enten en gang i året eller 
hvert annet år, alt etter hva som er bestemt 
for anlegget.

Skulle det oppstå en situasjon på vin-
teren eller utenom tømmeperioden er det 
også mulig å få hjelp til tømming. Men da 
må den enkelte hytteeier betale ekstra for 
dette. Flere opplysninger om dette ligger 
på kommunens hjemmeside, www.fles-
berg.kommune.no 

- Må på fjellet, selv om  
det ikke er noe å gjøre!

Ny ordning for slamtømming

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Vidar H. Grønli

I redaksjonen for øvrig: Knut Olav Bakkene, Steinar Lund, Kjetil Gjellerud 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 

Hjørdis og Olav driver campingsplassen på Blåberg og må hver dag oppom for å se til plassen, ikke minst 
toalettanlegget.

Støtt løypekjøringen
På Fagerfjellveien er det nå mulighet 
for å støtte løypekjøringen ved å 
betale på betalingsterminalen som er 
satt opp ved bommen på vei opp til 
fjellet. Dermed åpnes en ny mulighet 
for dagsturister som gjerne vil gi et 
beløp til løypekjøringen på Blefjell. 
Prinsippet er det samme som brukes 
for å betale for bompenger eller fiske-
kort.  Du kan selv velge mellom flere 
beløp du vil betale inn.
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Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no

SOMMEREN ER TID FOR dugnadsarbeid og 
tilrettelegging av løypene. Blefjell Løypefo-
rening arbeider systematisk med å forbe-
dre løypenettet, og da må mye av jobben 
gjøres på sommertid. Mange mennesker 
legger ned et stort arbeid med dette, og 
foreningen vil gjerne takke alle som bidrar 
til å gjøre løypene bedre.

Et viktig arbeid er utsetting av staur slik 
at løypemaskinene lettere finner fram på 
vinterstid. En av ildsjelene er Per Jarle 
Nyrud som sammen med kona i sommer 

har gått fra Blestua til Sandtjenn og mot 
Fagerfjell. Videre fra Fagerfjell og Wæren-
skjoldhytta og rundt om Rindalsrunden og 
over til Sandtjenn igjen, pluss at de også 
har gått Krøkla løypa og satt ned staur der. 

Trond Skistad sto i spissen for ei ny fin 
bru fra Borge kiosken retning Solobua, 
mens Hermod Rød fra Nordre Ble Løype-
forening sto i spissen for et større prosjekt 
over bekken fra Bjørvann. På dugnad ble 
det der reist ei ny solid bru som faktisk sto 
i mot flommen i fjor høst, men som flom-

men herjet såpass med, slik at det måtte 
en etterjustering til senere på høsten. Nå 
er brua skikkelig fundamentert og vil for-
håpentligvis tåle framtidige flommer.

I Nordstul-området er det utført mye 
dugnadsarbeid i løpet av sommeren, og 
det er laget en ny trase fra Blefjellheisen 
mot Blestua. Også dette dugnadsarbeid, 
denne gangen fra Søndre Blefjell Vel.

Einar Huslende har lagt ned flere rør i 
løpet av høsten for å få vannet unna løypene.

Mye arbeid må gjøres om sommeren

Per Jarle Nyrud har gjort en stor jobb med å sette 
opp staur på fjellet.

Hermod Rød,  Arild Holm og Ulf Bjørmark fra Nordre Ble Løypeforening har laget en solid bru over bekken fra 
Bjørvatn nord på fjellet.
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Helt siden 1958 har Blåberg 
vært et samlingssted for 
dagsturister og hyttefolk 
nord på Blefjell. Blåberg 
Fjellstue ble startet av ekte-
paret Anne og Tjostolv Gjel-
lerud. Nå eies stedet av 
Hjørdis og Olav Homelien, 
som startet opp med kafé og 
dagligvare i 1966.

Hjørdis Homelien er datter av ekteparet 
Gjellerud som startet Blåberg Fjellstue 
som det het den gang. Opprinnelig var 
fjellstua på tre etasjer, med peisestue i 
underetasjen, kafeteria i hovedetasjen og 
30 gjesterom i toppetasjen. Da stedet ble 
bygget opp etter en brann i 1971, ble det 
imidlertid bare bygget underetasje og 
hovedetasje slik det framstår i dag.

Blåberg kafé og dagligvare drives nå 
av familien Narum. Pappa Odd, sønnen 
Fredrik og datteren Christine Narum Erik-
sen står sammen om driften, men det er 
Christine som er daglig leder. Vi har hatt 
hytte på nordre Ble i mange år, og vi har 

alltid vært glad i Blåberg. Så når stedet 
ble ledig slo vi til, forteller Odd Narum 
som er bosatt i Lier. Christine har bosatt 
seg på Blåberg og driver både butikken 
og kafeen. 

I kafeteriadelen er det plass til 75 gjes-
ter hvis begge stuene benyttes. Blåberg 
har alle serveringsrettigheter og mange er 
innom for å ta seg noe å drikke, mens 
andre spiser lunsj eller middag på stedet. 
Hjemmelagde kaker og mat selvsagt. 
Flere foreninger bruker stedet til møter, og 
det kan i tillegg arrangeres selskaper. 
Christine har nå drevet Blåberg i to år og 
hun har klart å sette sitt eget preg på ste-
det. – Jeg har samlemani og tråler brukt-
butikker og auksjoner for å finne gamle 
ting som kan passe inn. Mange hytteeiere 
kommer også med gamle ting de vil bli 
kvitt. Her har jeg funnet plass til det 
meste, sier hun og kikker rundt på alt fra 
gamle barnebøker, til en gammel skrive-
maskin, en salong fra 50-tallet og en grå 
telefon som var populær på 70-tallet.

Blåberg har åpent hver helg og i sko-
leferiene. – Det er bare hyggelige men-
nesker som kommer innom, men om det 
blir 20 gjester eller 100 på en dag, er det 
ikke mulig å si før dagene er omme, sier 
Christine med et smil.

Blåberg - samlingsstedet 
nord på fjellet

Eierne og driverne av Blåberg. Olav og Hjørdis Homelien, Christine Narum Eriksen og Odd Narum.

Ønsker bedre skilting
Blefjell løypeforening jobber nå med et 
skiltprosjekt som skal dekke de fleste 
vinterløypene på Blefjell. Det er snakk 
om skilter av europeisk standard og 
som er utformet på en spesiell måte. 
Disse skal kombineres med karttavler 
som blir satt ut på strategiske steder. 
Prosjektet er stort og foreningen er 
avhengig av økonomisk støtte for å få 
det gjennomført.  Det vil bli søkt om 
støtte til prosjektet i vinter.
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– Hvis du legger sammen 
håndverkere, entreprenører 
og andre næringsdrivende 
som jobber på Blefjell, ville 
du fått en veldig stor bedrift. 
Blefjell er viktig for hele 
bygda, jeg tror ikke alle er 
klar over hvor stor betydning 
fjellet har for Flesberg kom-
mune. 

Det er Flesbergs nyvalgte ordfører, Oddvar 
Garaas(55) som sier dette, og som der-
med avslører at han nok er mer enn nor-
malt opptatt av Blefjell. Garaas er selv 
grunneier på fjellet. Han eier en av de eld-
ste gårdene i Flesberg, lengst sør i kom-
munen og som strekker seg opp på fjellet 
til Nipeto-området. En del av de gamle 
sølvgruvene i Vinoren ligger faktisk på 
hans eiendom. 

Inn til han ble ordfører etter valget i høst, 
har gården vært hans arbeidsplass. På går-
den har han drevet med såkalte ammekuer, 
det er kuer som ikke er brukt til melkepro-
duksjon, men som gir melk til oppvoksende 
kyr og dermed til kjøttproduksjon. Gården 
har 50 mål innmark og 1800 mål hvis skog 
og fjellområde tas med. Garaas er gift og 
har tre voksne barn.

På fjellet er det bygd ut 20 hytter på 
hans eiendom, mens han har 12 ubebyg-
de tomter.

Foreslo bevilgning
Det var Oddvar Garaas som på vegne av 
sitt parti Senterpartiet foreslo å bevilge 
500 000 kroner årlig til Foreningen Blefjell  
(Blefjell løypeforening) og løypekjøringen 
på fjellet. De andre partiene var innstilt på 
et mindre beløp. – Jeg mener det var viktig 
å gi noe tilbake til fjellet av den eiendoms-
skatten som er innført. Ingen liker jo å få en 
ekstra skatt som dette, derfor mente vi at 
det var viktig å gi et så stort beløp til løype-
kjøringen. I denne sammenheng vil jeg også 
berømme Blefjell løypeforening for det 
arbeidet som blir gjort fra deres side. Opp-
søker du Blefjell en vinterdag og ser de 

flotte trikkeskinnene som løypemaskinene 
produserer må du jo bare bli imponert! 
Mange mennesker er engasjert og har gjort 
mye, men jeg kan ikke la være å nevne Einar 
Huslende. Han har mer enn andre hatt et 
engasjement og vært en foregangsperson 
for de flotte skiløypene på Ble!

Ordføreren peker på at ting hører 
sammen. Kan ikke fjellet tilby gode opp-
kjørte skiløyper, vil det ikke ha appell til de 
som skal kjøpe hytter der eller få folk til å 
bruke hyttene sine. I denne sammenheng 
vil han også peke på det arbeidet som 
gjøres med å lage stier og klopper på fjel-
let. Uten hytter og hyttefolk blir det heller 
ikke inntekter til bygda, mener han. Utover 
gode skiløyper gjøres det også en kjem-
pejobb med å tilrettelegge stier og klop-
per, dette er også viktig.

– Mange lurer på framtida til Flesberg, 
blir det sammenslutning med andre kom-
muner?

– Flesberg kommune har vedtatt å 
utrede fordeler og ulemper ved en mulig 
sammenslåing med andre kommuner. Vi 
har til og med fått en bevilgning fra Buske-
rud fylkeskommune for å gjøre dette. Synd 
er det da at våre to nærmeste nabokom-
muner, Nore og Uvdal og Rollag, allerede 
har vedtatt at de ikke vil slå seg sammen 
med andre og heller ikke utrede mulige 
fordeler eller ulemper. Vår kommune er 
avhengig av inntekter fra Staten, over halv-
parten av våre inntekter kommer derfra. 

Signalene fra Regjeringen er at de som 
velger å stå alene som små kommuner vil 
få redusert sine inntekter i framtida, svarer 
Garaas.

– Kongsberg har allerede sagt at de 
ikke er interessert i å slå seg sammen med 
Flesberg, i den sammenheng ville vi jo 
også blitt en utkant. Men det er synd at 
Numedalskommunene ikke vil se på et 
nærmere samarbeid, påpeker ordføreren 
som er en av de mest erfarne politikerne i 
kommunen. Han har sittet sammenheng-
ende 20 år i kommunestyret!

Bedre service
Flesberg kommune arbeider for å gi folk 
enda bedre service, spesielt gjelder dette 
i teknisk sektor. Garaas peker på at det 
må gå raskere å få behandlet sine søkna-
der om bygging av nye hytter eller tilbygg 
til eksisterende. – Det er også viktig at vi 
møter folk på en hyggelig måte og har ser-
viceinnstilte folk på alle plan, sier han.

– Får du selv benyttet skiløypene på 
fjellet da?

– Jeg kunne nok tenkt meg å bruke 
dem mer, men mange vil kanskje ha sett 
meg bak disken i Solobua eller på Strutå-
sen, hvor jeg begge steder har trådt til fra 
tid til annen. Ja, jeg ser ikke bort i fra at du 
kan komme til å møte ordføreren i Solobua 
til vinteren også, avslutter en smilende 
Oddvar Garaas.

Nyvalgt ordfører i Flesberg:

Blefjell viktig for hele bygda!

Etter 20 år som medlem av Flesberg kommunestyre, har Oddvar Garaas tatt over som ordfører i kommunen.
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Som odelsgutt på gårdene 
Høimyr og Enga ved foten av 
Fagerfjell, var det ingen tvil 
om hvilken yrkesvei Øyvind 
Høimyr (63) skulle velge. 
Allerede som 15-åring  
begynte han å hjelpe faren 
med brøyting opp til fjellet, 
og siden har fjellet vært 
arbeidsplassen hans.
Ved siden av sitt arbeid har Øyvind også 
engasjert seg i opparbeidelsen av løyper 
og samarbeidet om løypekjøring. Det startet 
omkring 1982. På den tida var det Einar 
Huslende og Thor Gjellerud som kjørte 
løyper på fjellet. Direktøren på Fagerfjell 
Hotell tok kontakt med Høimyr for å høre 
om han kunne tenke seg å være med på 
å lede et arbeid som innebar et nærmere 
samarbeid mellom de som hadde interes-
ser på fjellet. Den utfordringen tok han og 
ikke lenge etter ble IS Blefjell dannet med 
Øyvind Høimyr som leder.  Bare med noen 
års avbrekk har han stått i spissen for 
dette arbeidet siden den gangen, også 
etter at foreningen ble omdøpt til Foreningen 
Blefjell i 1999 og helt fram til for to år siden 
da han ba om avløsning i vervet som leder.  

– Du har i en årrekke vært leder for 
samarbeidet på fjellet, hvilke utfordringer 
ser du for deg?

– Det som er aller mest viktig er hva 
som skjer med Flesberg kommune. Jeg 
kan aldri tenke meg at Flesberg vil fortsette 
som egen kommune etter de signaler som 
regjeringen har sendt ut. Spørsmålet blir 
da om Flesberg vil være en del av en 
bykommune eller fortsette som landkom-
mune. Blir vi en del av en bykommune vil 
ikke fjellet få samme fokus som nå og det 
kan være negativt for Blefjell.

– Men uansett har vi et godt utgangs-
punkt gjennom det samarbeidet vi har. 
Blefjell Løypeforening som vi nå heter, 
samler både hytteeiere, grunneiere og 
næringsdrivende i et fellesskap. Vi snakker 
med hverandre og ser at vi alle har den 
samme interessen, nemlig utviklingen av 
Blefjell. I dag går det åtte løypemaskiner 
på fjellet og vi har milevis med kjørte spor. 
Også på sommertid legger vi til rette for 
aktiviteter på fjellet, påpeker Høimyr.

Selv vil han nok være med på å påvirke 

utviklingen i Flesberg videre. Han sitter nå 
i sin fjerde periode som medlem av Fles-
berg kommunestyre for Senterpartiet.  
I denne perioden er det hans parti som 
har ordføreren og det vil sikkert komme til 
å påvirke utviklingen framover.

Med et areal på vel 6000 mål utmark 
og 150 mål innmark har det i alle år vært 
nok å henge fingrene i for flesbergingen. 
Men i 1998 startet han opp et entrepre-
nørselskap sammen med sin gode nabo 
på Søndre Høimyr, Jon Barlindhaug. Av 
konkursboet på Fagerfjell Hotell fikk de 
kjøpt rettigheter til 50 hyttetomter og star-
tet en utbygging på fjellet. Firmaet de dri-
ver har nå tre heltidsansatte og to på del-
tid. Campingplassen på Fagerfjell var også 
en del av hotellkonseptet, så han selv 
kjøpte også rettigheten til drift av cam-
pingplassen av hotellets konkursbo. Den 
er det hans kone Tove som drive i dag 
med om lag 140 helårsplasser. Høimyr og 
Barlindhaug har også en eierandel på 25 
prosent i Fagerfjellheisen.

Ved Holmevann på fjellet har Øyvind 
også bygget seg ei større hytte som han 
bruker flittig. Men når han virkelig skal slappe 

av, går han innover i fjellet til ei lita jakthytte 
han har ved Langvatnet. Der er det ingen 
bekvemmeligheter som innlagt vann og 
strøm, og det beste av alt, det finnes ikke 
dekning for mobiltelefon. Det er her Øyvind 
virkelig samler krefter og koser seg med jakt 
og fiske. – Når du driver som jeg med brøy-
ting, strøing og entreprenørarbeid er det 
nesten aldri dager hvor jeg har helt fri. Skal 
jeg koble av, så må jeg enten reise avgårde, 
eller dra inn i fjellet, sier han med et smil.

Etter at Blefjell Løypeforeningen fikk sin 
andre løypemaskin, har Øyvind også bidratt 
med løypekjøringen. Sammen med andre 
kjører han løyper fra Fagerfjell og innover  
i fjellet mot Nordstul og Krøkla hver eneste 
helg i vintersesongen. Akkurat dette ser han 
på som en morsom hobby. – Uten gode ski-
løyper på fjellet vil neppe folk bruke hyttene 
sine i samme grad, og det blir vanskelig å få 
solgt nye hyttetomter.  

Nå har Høimyr overlatt driften av går-
den til sin datter Hanne og svigersønn 
Vegard, mens han og kona har flyttet inn  
i på den nordre delen av eiendommen på 
Enga, hvor de har pusset opp det gamle 
våningshuset.

En fjellets mann – både i arbeid og privatlivet!

Øyvind Høimyr foran huset på Enga som han og kona nå har pusset opp og flyttet inn i.
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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

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
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MASSELEVERING

BRØYTETJENESTER

Varmestue • Skistue • www.blefjellheisen.no
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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 

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien
VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
 www.blefjellveiene.no

• PARKERING
• HYTTER
• CAMPING
• VARMESTUE
• TRANSPORT
• HYTTE SERVICE

BLE-HØGDA

Arnfinn og Bjarne Buen, 
Jondalen Kongsberg •Tlf 99 52 52 99
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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
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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

• PARKERING
• HYTTER
• CAMPING
• VARMESTUE
• TRANSPORT
• HYTTE SERVICE

BLE-HØGDA

Arnfinn og Bjarne Buen, 
Jondalen Kongsberg •Tlf 99 52 52 99

Returadr.: 
Foreningen Blefjell
v/Steinar Lund
Øvre Måsan 21
1385 ASKER

B
B Économique

Blefjell_2015.indd   8 22.01.15   12:11

Det er en kraftig overdrivelse å si at det 
snør skispor! Gode skiløyper koster  
penger og de kommer ikke av seg selv. 
Skal vi få gode skiløyper på fjellet må det 
utføres sommervedlikehold og maskiner 
må kjøpes inn og driftes. 

Blefjell løypeforening lager spor som 
du ser på bildet! For å lage dem er det 
viktig at du støtter opp om arbeidet vårt 
og gir oss en støtte til driften. Bruk  
vedlagte giro, eller betal inn ditt beløp til 
bankgironummer: 2361.20.27056

Det snør ikke skispor!


