
En informasjonsavis fra Blefjell løypeforening  l  januar 2023

– Kongen virket oppriktig 
interessert i Løypeforeningen, 
sier Tore Bjerknes som slo  
av en prat med Kong Harald  
i oktober.

Så kan vi lure på hvordan en forening som 
driver med preparering av skiløyper  
kommer i posisjon til å prate med Kongen. 

Kong Harald har som kjent satt seg 
som mål å besøke alle landets kommuner, 
Flesberg var en av få kommuner som 
gjenstod, inntil 4. oktober.  Da var Kongen 
invitert av kommunen til offisielt besøk  
i Flesberg.

Vi vet at kommunen var inne på tanken 
å invitere Kongen da det ble arrangert 
hovedlandsrenn i skiskyting på Stevnings-
mogen i 2017, men det ble det ikke noe av.

Nå var turen endelig kommet til 
Flesberg, og anledningen var åpningen av 
Skattekista, som den nye skolen på 
Lampeland heter. Og det var som seg hør 
og bør ved kongelig besøk, bunader, 
norske flagg og taler både fra besøkende 
og vertskap.

Det var også satt av tid til et møte 
mellom Kongen og lokale ildsjeler.  
Ordføreren i Flesberg Oddvar Garaas 

Fikk Kongens oppmerksomhet

GOD TONE: Løypesjefen Tore Bjerknes fikk en god tone med Kong Harald da han besøkte Flesberg 4. oktober. 

hadde derfor invitert noen lag og foreninger 
til å møte Kong Harald. De heldige var 
idrettslaget, frivilligsentralen, Saniteten, 
Bygdekvinnelaget og ikke minst Blefjell 
Løypeforening representert ved Tore 
Bjerknes.  
Foreningene hadde tatt oppstilling  
i biblioteket på den nye skolen.

Kongen kunne fortelle Tore Bjerknes  
at han har kjørt gjennom Flesberg mange 
ganger, men det har aldri blitt snakk om 
noe offisielt besøk.

– Det var var stort at vi fikk være med 
og blei tenkt på. Jeg hadde ikke sett for 
meg at jeg skulle få møte Kongen. Det blir 
nok med den ene gangen, sier Tore 
Bjerknes og sender en takk til Oddvar 

Garaas.
– Hvordan var det å møte Kongen?
– Foreningene fikk fire minutter hver seg 

til å snakke med Kongen. Jeg fortalte 
naturligvis om arbeidet som løype- 
foreningen gjør på Blefjell. 

Bjerknes fortalte hvordan mange løype-
maskiner legger til rette for at tusenvis av 
hyttegjester og andre tilreisende skal 
kunne bruke milevis med godt preparerte 
skiløper gjennom hele sesongen.

– Løypesjefen hadde tatt med seg siste 
utgave av løypeavisa som kom ut i januar 
2022. Den fikk Kongen med seg.

Han sa han skulle lese den i bilen på 
veg tilbake til Oslo, sier Tore Bjerknes 
fornøyd.

Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten

Stor flott butikk med lange åpningstider 
og søndagsåpent
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Lederen av Blefjell Løype-
forening, Tore Bjerknes er 
glad for å kunne ønske  
velkommen til en ny vinter-
sesong på Blefjell.

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

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

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

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

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

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

Velkommen til ny vintersesong!

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

En informasjonsavis fra Blefjell løypeforening  l  januar 2021
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– Ingen tenkte på at strøm-
prisene skulle bli så høye 
som de har blitt, når de bygde 
svære hytter med tilnærmet 
boligstandard, stor takhøyde 
og boblebad på terrassen. 
Disse hyttene er nå de tyngste 
å selge.

Det sier Jon Alvsaker, innehaver av 
Kongsberg Eiendomsmegling AS. Selv 
om hyttemarkedet er tregt over hele linja 
vil han ikke svartmale situasjonen. – Jeg 
hadde egentlig ventet at det skulle ha 
vært enda verre, sier Alvsaker.

Eiendomsmeglerne i Kongsberg virker 
å være enige om at hyttemarkedet nå er 
tregt. Eldoradoet som man kunne oppleve 

under pandemien er definitivt over.  
Tallene sier sitt:

I 2021, fram til 21.11. blei det solgt 174 
hytter under poststed Flesberg, Svene og 
Lampeland, altså Blefjell. I samme periode 
i 2022 var tallet redusert til 103. Det er Jon 
Alvsaker som legger fram statistikk fra 
Eiendomsverdi AS. I 2019, altså før 
pandemien, ble det solgt 145 hytter i den 
samme perioden.

Kjøperne holder igjen
Økte rentekostnader, rådyr strøm og  
drivstoffpriser rundt 25 kroner literen har 
slått kraftig ut i hyttemarkedet. 

– Det er kjøperne som holder igjen, 
mens selgerne fortsatt lever litt i fortida med 
forventning om gode priser. En ting er å få 
lån og ha råd til å kjøpe hytte, en annen ting 
er å ha råd til dagens driftskostnader. På 
min hytte brukte jeg 14 000 kilowattimer i 
2021, det kostet 25 000 kroner. Skulle jeg 

ha brukt det samme i år hadde det kostet 
70 000. Derfor har jeg skrudd ned forbruke 
til 1/3, sier Alvsaker.

– Med andre ord er det ikke lett å bli 
kvitt svære slott som koster skjorta å fyre 
opp, legger han til.

Han mener interessen nå er størst for 
«kompakthytter» som er praktiske og billige 
å bruke.

Tallene viser at det i 2022 inntil 21.11. 
ble solgt 64 hytter under 64 kvadratmeter, 
fem mellom 90 og 130 kvadrat og fire 
hytter over 130 kvadratmeter. Prisen per 
kvadratmeter er ca 34 000 for de minste 
hyttene, over 42 000 for de største.

Mange lave bud
– Ja, et er mange lave bud om dagen, sier 
eiendomsmegler Hilde Brusveen hos DNB 
Eiendom i Kongsberg. Hun jobber bare 
med salg av fritidseiendommer.

Kundene har større forventning om 

Mange lave bud i hyttemarkedet

TIL SALGS: I starten av desemer var det få hytter til salgs på Blefjell. OPTIMIST: Eiendomsmegler Jon Alvsaker vil ikke  
svartmale situasjonen, selv om dyr strøm, høye renter 
og kostbar diesel og bensin påvirker hyttemarkedet.

Foto: Ingar Andreassen
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gode kjøp og kjøpere bruker gjennomgå-
ende mye lenger tid på å bestemme seg. 
Men forventningen om gode kjøp innfris 
ikke alltid, sier Brusveen.

Det er lang «liggetid» for de hyttene 
som blir lagt ut for salg og budrunder  
forekommer ikke like ofte, legger hun til.

Men det er på ingen måte bråstopp slik 
det har blitt framstilt i media, mener hun. 

Det letteste er å selge hytter opp til 1,5 
millioner. Mens hytter fra 2,5 millioner og 
oppover er tyngre å selge. 

Mer normalt
Hun mener hyttemarkedet er tilbake  
til «normalen» før pandemien da beliggen-
het var mer avgjørende for hyttekjøperne.

– Sitter hytteeiere på gjerdet og venter 
på bedre tider og priser. 

– Noen velger nok å sitte på hyttene 
sine en stund. Det er skapt et inntrykk av 
av at mange må selge på grunn av økte 
kostnader. Det er ikke mitt inntrykk.

– Hva tror du om framtida.
– Jeg er litt usikker på framtida. Jeg tror 

at det er rentene som har størst innvirkning 
og som skaper usikkerhet i hyttemarkedet.

Flere visninger
– Det er tyngre å selge. Noen selger  
fortsatt etter første visning, men det har 
blitt mer vanlig å måtte ha flere visninger 
før salget går i orden, sier eiendomsmegler 
Marius Haraldstad hos Eiendomsmegler 
1 i Kongsberg

Han vil  ikke kalle det krise, det handler 
mer om en normalisering av markedet etter 
corona-årene, mener Haraldstad. 

– Da var det et eldorado i hyttemarkedet 
som ikke kunne fortsette.. 

Haraldsstad tror ikke hyttemarkedet har 
fått seg en varig knekk.

_Vi venner oss fort til endringer.  
Se på dieselprisen som blei sett på som 
hårreisende da den steg seg opp mot  
20 kroner. Etter at prisen har vært over  
25 kroner løper vi til pumpene når den 
igjen koster 20 kroner. 

Åsland Fjellgrend Øst Vel  
fikk i fjor 40 000 kroner av 
Stiftelsen Blefjell til å bygge 
gapahuk. 

I år er det nye muligheter, for stiftelsen 
skal dele ut mer penger til gode formål 
på Blefjell. Tilskuddet til gapahuken er 
bare ett eksempel på tiltak som kan få 
midler. Utbedring av turstier eller klopper, 
og ivaretakelse av fiskeplasser er andre 
eksempler. Kostnaden for gapahuken  
i Åsland Fjellgrend var totalt 60 000 
kroner, 40 000 ble altså dekket av  
tilskudd fra stiftelsen. Mye av arbeidet 
blei gjort på dugnad, og dermed blei 
gapahuken realitet.

Til sammen blei det delt ut 95 000 
kroner til tre ulike lag og foreninger  
i 2022. Søknadsfristen for tildeling i år er 
1. mars 2023.

De som kan søke er om støtte er  
frivillige lag, velforeninger osv som har 
sitt nedslagsfelt på Blefjell.

Stiftelsen Blefjell ble opprettet i 2021 
av Blefjell Utvikling SA. Gjennom opp-
rettelsen av stiftelsen ønsker grunneierne 
å gi noe tilbake til fjellet etter salg av 
tomter. 

Første tilskudd var på 50 000 kroner 
som gikk til Blefjell Løypeforening i 2021. 

De som ønsker å søke om tilskudd 
kan sende en epost til stiftelsenblefjell@
gmail.com for å få tilsendt søknads- 
kriterier.

Fikk tilskudd til gapahuk

NY GAPAHUK: Ved hjelp av dugnad og 40 000 kroner i tilskudd fra Stiftelsen Blefjell har Åsland Fjellgrend Øst 
Vel fått ny gapahuk.
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Kraftig oppgradering   av Tonemyrløypa

DUGNAD: Løypeforeningen og dugnadsgjengen  
har utbedret flere bruer i Tonemyrløypa på søndre 
Blefjell. 

Foto: Trond Skistad

På taket står Mona og  
måker snø med skuffe. 
Rundt campingvogna kjører 
Bjørn snøfreser. Bak ligger  
ei morsom historie.

Bjørn og Mona Säfenbom har vært faste 
campinggjester på Fagerfjell vintercamping 
i nesten 25 år, og trivdes godt med det.  
Inntil Bjørn fikk nok av snømåking for to 

år siden. 
– Jeg gadd bare ikke mer, sier Bjørn  

og tenker to vintre tilbake, det var den siste 
vinteren det kom mye snø, for i fjor vinter 
kom det som kjent veldig lite.

– Vi solgte vogna og hele greia og 
kjøpte båt i stedet, sier Bjørn som 
kommer fra Fredrikstad. Men sjølivet blei 
ikke sånn som Mona og Bjørn hadde 
tenkt seg. For Mona har parkinson og 
bølger og sjøgang gjordet livet på sjøen 
vanskeligere enn de hadde sett for seg. 

Tilbake på Fagerfjell

GODT Å VÆRE TILBAKE: Bjørn og Mona Säfenbom 
prøvede både båt og bobil, men valgte å dra tilbake 
til Fagerfjell. 

KOSER SEG PÅ FJELLET: Mona måker tak mens Bjørn kjører snøfreser. Grei arbeidsdeling mener paret fra Fredrikstad.

De solgte båten og kjøpte bobil.
Det skulle nok bli fint tenkte Bjørn og 

Mona, men de fant raskt ut at det heller 
ikke var noe. 

– Nei, det funka ikke det heller, sier 
Bjørn. Og etter et halvt år var bobilen solgt 
den også.

– Hva gjør vi nå da, spurte Bjørn Mona.
Hun hadde lyst til å dra tilbake til Fager-

fjell. Og sånn blei det.
– Jeg ringte til grunneier Øyivnd Høimyr 

og fikk ja til ny plass med en gang. Og da 
skjedde ting veldig fort for det var flere 
som var interessert i plassen vi hadde 
kikkerten, sier Bjørn.

Ny vogn og nytt spikertelt kom på 
plass i ei fart og dermed var Bjørn og 
Mona plutselig tilbake på Fagerfjell igjen. 

– Men jeg satte et vilkår, sier Bjørn. 
– At jeg skulle ha snøfreser og at Mona 

skulle hjelpe meg å måke. 
Sånn blei avtalen mellom Bjørn og 

Mona. Fredag 2. desember var det fine 
forhold og nykjøpte skiløyper på Fagerfjell. 
Tidlig på formiddagen blei det først en liten 
skitur, deretter snømåking, Mona på taket, 
Bjørn på bakken med freseren.

– Det er så fint å være her sier begge, 
datteren vår har jo vokst opp her.  
Hun elsker også stedet, sier Bjørn. 

Uten innlagt vann og beskjedent antall 
kvadratmeter behøver de heller ikke å 
bekymre seg for strømregningen. 

– Vi skrur av alt når vi reiser hjem,  
det går fint sier Bjørn. 

– Og en ting til, all ære til dem som 
kjører skiløyper her, avslutter Bjørn 
Säfenbom.

Foto: Ingar Andreassen

VELKOMMEN TIL  

 

 

 LAMPELAND  
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Siden sommeren er det 
utført en del arbeid i den nær 
8 kilometer lange Tonemyr-
løypa som er tilfartsløype til 
fjellet for veldig mange  
hytter på Søre Blefjell.

Det er blant annet lagt toppdekke på  
2 bruer med «2 x 8» plank og det er 
laget en helt ny bru for løypemaskin 
øverst i Tonemyrløypa nær Borge Fjell-
handel. Denne brua er fem meter brei. 

Planen før vinteren var å legge ned 
overvannsrør på 40 cm eller 60 cm  
i diameter flere steder.  Det blei lagt opp til 

å kjøre inn med en stor gravemaskin på 
øvre del av løypa for å legge tilrette slik at 
løypa blir tryggere for skigåere.  Tilretteleg-
gingen medfører også at det kan kjøres 
løypemaskin med mindre fare for skader 
på maskin når det er lite snø i terrenget. 

I 2022 har Blefjell Løypeforening brukt 
nær 150.000,- på disse oppgraderingene  
i Tonemyrløypa.

Blefjell Løypeforening har vært  
i kontakt med fire velforeninger som har  
en naturlig tilhørighet til Tonemyrløypa. 
Etter dialog mellom løypeforeningen og de 
fire velforeningene tar de heretter et ansvar 
for at det ikke vokser opp vegetasjon som 
gjør vinterløypene smalere o.l. Hvis det er 
områder det er ønskelig med flere tiltak 
som bruer og/eller overvannsrør vil løype-

foreningen kunne bistå med økonomisk 
hjelp og praktisk gjennomføring i tett 
samarbeid med velforeningen. Området er 
delt i fire ansvarssoner, sone 1 Søndre 
Blefjell Vel, sone 2 Åsland Fjellgrend Øst 
Vel, sone 3 Rustandlia Velforening og sone 
4 Øvre Aaslandsseter Vel

Blefjell Løypeforening håper med 
denne satsningen i og rundt Tonemyr-
løypa at enda flere hytteeiere skal se  
viktigheten av å være medlem i en  
Velforening slik at vi sammen kan bidra til 
videre utvikling av Blefjell som en  
fantastisk sted for lange og gode skiturer  
i vinterhalvåret.

Kraftig oppgradering   av Tonemyrløypa

– Så fort vi hadde vært ute med løype-
maskinen var det folk ute på ski med en 
gang, sier Rolf-Erik Storebaug.

Inneværende sesong startet dermed et 
par uker tidligere enn forrige sesong, som 
etter hvert viste seg å skulle bli sørgelig 
med lite snø gjennom hele vinteren.  
I skrivende stund 2. desember henger 
snøen tungt på trærne, det er 60-70 cm 
snø i terrenget og et idyllisk vinterland-
skap. Kilometervis med løyper er allerede 
kjørt opp.

Rolf-Rolf Erik Storebaug styrer tråkke-
maskinen som var ny i fjor, sikkert med et 
sett spaker i hver hånd. Dieselmotoren 
brummer lunt på lavt turtall.

Oppstarten har likevel ikke vært helt 
uten problemer. For snøen la seg på 
bakken før frosten kom og under 
snødekket er det store mengder vann 
som kommer til syne i små og store bekker 
som vasker ut snøen fra undersiden. 
Likevel, Rolf-Erik er godt fornøyd.

– Det kom mye snø ganske fort  
i november, som gjorde at vi fikk bra 

løyper med en gang. Men vi har kjørt oss 
fast med løypemaskinen flere ganger fordi 
myrene fortsatt er bløte. En gang måtte vi 
kjøre inn med gravemaskin for å få løype-
maskinen opp av ei myr mellom Strutåsen 
og Fagerfjell, sier Rolf-Erik.

– Utfordringen er at vi ikke veit hvordan 
det ser ut under snøen når vi kjører, legger 
han til.

Nytt i år er at løypeforeningen har kjøpt 
inn og tatt i bruk ruller som slepes etter 
løypemaskinen helt i starten av sesongen 

slik at man får laget en komprimert såle.
Det er lærdom fra forrige sesong da 

det gikk hardt ut over den nye løype- 
maskinen som måtte kjøres mye på tynt 
snødekke.

Nå håper Rolf-Erik på kuldegrader.
– Det blir mindre vann etter hvert som 

det blir kaldt, og dermed lettere å kjøre.
Den fire kilometer lange turen rundt 

Sandvatn går problemfritt 2. desember og 
bak tråkkemaskinen blir det liggende 
perfekte trikkeskinner.

God sesongstart
Allerede 22. november kunne 
Rolf-Erik Storebaug sette seg 
i tråkkemaskinen og kjøre de 
første skisporene på Fager-
fjell.

SÅNN SKAL DET VÆRE: Når maskiner og utstyr virker som det skal, grunnlaget er lagt om sommeren og 
snøen kommer tidlig blir det perfekte løyper.

FULL KONTROLL: Rolf-Erik 
Storebaug har full kontroll på 
tråkkemaskinen som etterlater 
seg perfekte spor rundt hele 
Sandvatn. 

Foto: Ingar Andreassen
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A. Bakke Transport A/S

Transport og conteinerutleie
3624 LYNGDAL

Tlf: 913 26 666

Blestølen dagligvare
 Tlf: 916 53 174

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

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN
TLF. 928 00 708

Kjøp   Salg   Innbytte   Finans

Bil   Bobil   Caravan

Velkommen til en hyggelig handel!

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

BLESTUA
- der fjellturen starter!

TLF: 32760094 www.blestua.com

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

TRENGER DU EN VERDIVURDERING 
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED 

GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840 www.numedalsbygg.no

Terje Rustand Transport AS
Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis, 
Byggevarer, Stykkgods og kan også tilby kranbil-tjenester.

3623 Lampeland · Tlf: 32 76 22 74 · Mob: 902 09 822 · www.numedal.net/rustand-transport

Terje Rustand Transport_185x55.pdf   1   18-11-2011   10:57:52

3623 Lampeland • Tlf: 32 76 22 74 • Mob: 902 09 822 

Terustand@online.no

SLAMTØMMING
MASSELEVERING

BRØYTETJENESTER

Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no

BLESTUA
-Der fjellturen starter-

TLF: 32 76 00 94               www.blestua.com

Kafé, dagligvarer, kiosk
CATERING - SELSKAPSLOKALE

VED / TRANSPORT

BlevA
Blefjell vann og avlopsselskap AS

Helhetlig utvikling av vann og avløpstilbud.
For nærmere informasjon og vårt arbeidsområde, 

se www.bleva.no.

Vi støtter opp om sti- og løypetiLbudet!

Tlf 32 76 09 00  ▪  post@lampeland.no  ▪  www.lampeland.no

Velkommen! 
Kafè  ▪  Gatekjøkken  ▪  Restaurant
Catering  ▪  Gave- og interiørbutikk
Dusjmuligheter

Gvelven Kro 

Velkommen!

Gvelven Kro 

Velkommen!

Velkommen innom oss i Lampeland sentrum!

TURUSTYR • BEKLEDNING •  HYTTELIV • FISKE&JAKT • GAVEKORT 

WWW.FRILUFTSBUA.NO     •    TLF: 477 02 666

Man - ons .................10 - 17
Tor og fre ..................10 - 19
Lørdag ......................10 - 15
Søndag .....................12 - 18

HÅPER

VI SES!

tlf 988 86 018
Torsdag 11-20 Fredag 11-22
Lørdag 11-22 Søndag 11-20
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- Jeg synes det er artig å ses 
på småungene står på ski. Det 
har nok vært en av drivkreftene 
som har gjort at jeg har blitt på 
denne arbeidsplassen. Særlig 
de aller yngste som kanskje 
faller både en og to ganger av 
heisen. Men de gir seg ikke før 
de endelig lykkes. Og plutselig 
mestrer de heisen og ikke 
minst utforkjøringen. Da er de 
konger på haugen, sier Arve 
og tenker på mange gode min-
ner fra barnebakken. Trolig er 
det nok slik at mange av dem 
han har hjulpet i heisen, nå 
kommer tilbake med egne 

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

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

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

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

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

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

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

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien
VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
 www.blefjellveiene.no

Hekta på 
heis og 
gamle biler

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

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

En typisk situasjon i barnebakken på 
Fagerfjell, Arve hjelper en ung alpinist 
på plass i heisen.
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Følg stiene, hold bikkja  
i band,  hold avstand til 
reinsdyra og bruk kikkert. 
Slik lyder gode råd fra  
Blefjell Villreinutvalg.

Hvis du er så heldig å møte på villrein  
på Blefjell, kan det være lurt å være klar 
over hvordan du bør opptre for ikke å 
skremme dyra. I beste fall kan du få en 
naturopplevelse du seint vil glemme.  
For, på Blefjell går det ca 150 dyr på  
vinterbeite. 

Nest minst i Norge
Blefjell er med sine 186 kvadratkilometer 
det nest minste villreinområdet i Norge. 
Om våren blir det født vel 40 kalver,  
og under jakta om høsten blir det felt  
ca 30 dyr.

På Blefjell har det vært villrein mer eller 
mindre til alle tider. Stammen kommer 
opprinnelig fra Hardangervidda og har  
i perioder vært langt større enn dagens 
150 vinterdyr. På 1980-tallet var stammen 
på hele 450 dyr, som medførte at lav- 
mattene som er vinterbeite ble nedbeitet 
og stammen måtte reduseres.

Vær forsiktig
Villreinen er sårbar fordi den lever på margi-
nale områder og forstyrrelse av dyra med-
fører tap av energi. Hvis du er uheldig og 
skremmer dyra slik at de må løpe bruker 
de unødvendig energi og tid til å beite går 
tapt. Reinen er ekstra sårbar for forstyrrelser 
når kalvene blir født på våren.

Grunneierne og løypeforeningene på 
Blefjell har derfor anlagt oppkjørte 
skiløyper i områder som reinen ikke bruker 
til vanlig. 

Gamle fangstgroper
Opp gjennom tiden har det vært trekk av 
rein fram og tilbake til Hardangervidda. 
Det finnes dokumentasjon på både 
fangstinnretninger og jakt etter rein på 
Blefjell fra tidligere tider. Det er blant 
annet funnet to steinmurte dyregraver 
sør for Sigridstjønn i sørvesthjørnet av fjell-
området. Blefjell Villreinområde regnes 
som en «utløper» fra Hardangervidda og 
omfatter fire kommuner, Rollag, Flesberg, 
Notodden og Tinn.

(Kide: Halvor Garås, Blefjell Villreinutvalg)

Gode råd hvis du møter villrein

VAKKERT: Villreinstammen på Blefjell består av ca 150 vinterbeitende dyr. 

Ta hensyn til reinen

•  Følg stiene, her er dyrene vant 
med folk og kan trekke seg unna.

•  Hold hunden i band, husk 
båndtvangstidene.

•  Treffer du på villrein, trekk deg 
unna om dyra ikke har sett deg.

•  Hold avstand, bruk kikkert

•  Ikke følg etter flokken, viktig hele 
året, men spesielt om vinteren og 
våren.

•  Luktesansen er viktig, gå i le for 
dyra, ikke vis deg.

Foto: Halvor Garås

Overskudd i 2021/22
Blefjell Løypeforening kunne bokføre et overskudd på 143 182  
kroner forrige sesong. For sesongen 2022/23 er det budsjettert 
med et overskudd på 64 000 kroner. Medlemsavgiften inneværende 
år er 700 kroner per hytte. Øvrige bidragsytere er Flesberg- og 
Kongsberg kommune, næringsdrivende i området og Grasrot- 
andelen. Tore Bjerknes er gjenvalgt som leder i løypeforeningen.
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Forrige vintersesong går inn  
i historien som en snøfattig 
og dårlig sesong sett med 
Løypeforeningens øyne. 
Med splitter ny løypemaskin hadde  
løypesjef Tore Bjerknes sett fram til mye 
kjøring og fine forhold, men tallene sier 
noe annet. Vintersesongen 2020-21 blei 
det kjørt i alt 1110 timer med egne og 
innleide løypemaskiner. Vinteren 2021-22 
blei det bare kjørt 584 timer, altså halv-
parten av foregående sesong.

Tore Bjerknes presenterte tallene for 
løypekjørerne på foreningens oppstarts-
møte i oktober. 

– Det var litt tragisk, det sier seg selv, 
sier Tore Bjerknes. 

– Å kjøre på så lite snø medfører økte 
kostnader for oss fordi maskinene går  
i stykker. Lite snø går særlig ut over fres 
og belter, sier Bjerknes.

Når både stein og røtter stikker opp av 
bakken slites utstyret hardt. Ingen vet hvor 
mye snø som kommer denne vinteren, 
men for å være forberedt på på en ny 
sesong med lite snø har løypeforeningen 
kjøpt inn to snøruller til løypemaskinen.

– Formålet med disse er å «slå ut lufta» 
av den første snøen og lage gode såler 
tidlig i sesongen, sier Bjerknes. 

I tillegg er det også lagt ned mye 
penger og dugnadsarbeid i sommer, 
arbeid som består i kvisting, rydding, 
utretting og forbedring av traseen som gjør 
det lettere å kjøre på lite snø. Varierende 
vannføring i elva mellom Sandvatnet og 
Mjovatnetpå Fagerfjell har skapt 
problemer.

– Nå er problemet er løst, sier 
grunneier Vegard Høimyr. Det er bygd  
ny bru som også medfører at løypa kan 
kjøres tidligere.

Tore Bjerknes er spent på hvordan 
denne sesongen blir. Det er flere usikker-
hetsmomenter.

– Alle håper selvsagt på mye snø, 
samtidig kan de høye strømprisene 
medføre så store utgifter at noen ikke har 
råd til å dra på hytta. For enkelte kan 
utgiftene komme opp i 15 - 20 000 kroner 
i måneden. Med høye drivstoffpriser blir 
også dyrt å reise til og fra hytta, sier 
Bjerknes.

Dieselprisene slår også ut for løype- 
foreningen. Det koster gjerne 200 kroner 
mer i timen å kjøre løypemaskin nå  
sammenlignet med forrige sesong.

– Vi økte hytte-kontingenten til Løype-
foreningen fra 600 til 700 kroner i år.  
Den hundrelappen kommer godt med, 
sier Tore Bjerknes.

Bedre forberedt på lite snø

NY BRU: Det er bygd ny bru over elva mellom Sandvatnet og Mjovatnet. Foto: Ingar Andreassen

Dersom kumlokket på kloakktanken ikke 
er tilgjengelig risikerer du at renovatøren 
reiser videre uten å tømme tanken.

Flesberg kommune minner om at 
området rundt kumlokket må være  
tilgjengelig og ryddig og ikke gjengrodd 
av busker og kratt. 

Merk gjerne kumlokket med en pinne 
eller lignende slik at det er lett for renova-
tøren å finne anlegget. Lokket på tanken 
må ikke være låst.

Vegen fram til eiendommen må være  
i grei stand og framkommelig for septik-
bilen, skriver Flesberg kommune i en 
pressemelding.

Dersom renovatøren må komme 
tilbake senere for å tømme tanken kan 
det i mellomtiden oppstå fare for  
forurensning. Kommunen vil ta ekstra 
gebyr dersom tanken ikke blir tømt på 
grunn av utilgjengelig kum eller dårlig veg. 

Kumlokket må være 
tilgjengelig

Hele styret i Blefjell Løypeforening fortsetter. 
Tore Bjerknes ble valgt til leder for to nye 
år. Valget skjedde på årsmøtet 19.11. 
Administrasjons- og økonomiansvarlig 
Åge Arnesen var ikke på valg. Maskin-
ansvarlig Kristian Landsverk var ikke på 
valg. Styremedlemmene Trond Erik Skistad 
og Anders Borge var ikke på valg. Styre-
medlemmene Kjetil Gjellerud og Vegard 
Løiten Høimyr ble  begge gjenvalgt for to 
nye år. Bjarne Buen og Terje Døviken ble 
begge gjenvalgt som varamedlemmer  
i ett år. 

Tore Bjerknes ble 
gjenvalgt

Tore Bjerknes og Rolf Erik Storebaug var  
i oktober på besøk hos fabrikken som 
produserer løypemaskiner i Ulm i Tyskland. 
Fabrikken produserer 720 maskiner i året. 
Blefjell Løypeforening fikk i fjor sin nyeste 
maskin fra denne fabrikken, en Pisten 
Bully 100 som gjorde god nytte i løypene 
på Blefjell forrige sesong.

Fabrikkbesøk  
i Tyskland
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Blefjell Løypeforenings Facebook-side har hele 10640 følgere. Det setter styret i  
foreningen stor pris på. Siden leses flittig, særlig i løpet av vinteren, går det fram av 
årsberetningen for 2021-22. Løypeforeningen er også å finne på www.skisporet.no.

Populær på Facebook

Både Fagerfjell Skisenter og Blefjellheisen 
kniper noe på snøproduksjonen på grunn 
av de høye strømprisene.

Men forholdene var i starten av 
desember bedre enn fryktet en måned 
tidligere.

– I utgangspunktet lager vi snøen vi 
trenger, men vi justerer litt etter strøm-
prisene. Vi var heldige med natursnøen 
som kom i november, sier Rolf-Erik 
Storebaug. 

Han må bare forsikre seg om at det er 
snø nok igjen til påsken 2023 som er den 
viktigste uka gjennom hele sesongen.

Kjetil Gjellerud som driver Blefjellheisen 
hadde sett for seg at han måtte halvere 
snøproduksjonen på grunn av strøm- 
prisene. Bra sesongstart og litt lavere 
strømpriser enn fryktet har gitt bedre 
utsikter.

Strømprisene gir dyr 
kunstsnø

– Klager ikke, sier Arne Østerud og smiler bredt. Han har solgt utallige gassflasker 
og ovner til hytteeiere på Blefjell i høst.

Arne Østerud i Kongsberg Gass holder til på Numedalsveien i Kongsberg og de 
fleste som har hytte på Blefjell kjører forbi.

– Normalprisen på gass er 2,38 kroner per kilowattime. Og med de strømprisene 
som tidvis har vært i høst er det mange som har funnet ut at gass lønner seg,  
sier Østerud.

Kim Holtan som til vanlig kjører løypemaskin har gjort det til sin fritidsaktivitet  
i sommerhalvåret å rydde løypetraseen for handmakt. 

– Andre går på jakt eller driver med fiske, jeg liker å gå i fjellet, da kan jeg like 
gjerne rydde litt i løypetraseen, der jeg ser det gror igjen, sier Kim Holtan

Ok, motorsag, bormaskin og strømaggregat er lov, men det går også mye  
i handsag, øks og slegge. 

Pant blir til skiløyper
Blefjell Løypeforening har en avtale med 
Rema 1000 på Lampeland der det er 
mulig å donere panten du leverer til  
løypeforeningen. For sesongen 2021-22 
ga dette en inntekt på 4141 kroner.

Løypekjørerne
Kristian Landsverk var fast sjåfør på  
foreningens løypemaskin T2 forrige 
sesong, med hjelp fra Kjell Jørgen Lands-
verk. På maskinen T1 har det vært flere 
sjåfører, Einar Høimyr, Kim Tore Holtan, 
Rolf Erik Storebaug og Tore Bjerknes.  
Første tur med løypemaskinen var 9. 
desember 2021, men på grunn av lite snø 
ble det kjørt betydelig mindre sesongen 
2021-22.

Dyrere å kjøre Storeblevegen
Flesberg kommune skrur opp bompengene på Storeblevegen fra 1 januar 2023. 
For hytteeiere med en bil går årskortet opp fra 1400 kroner i 2022 til 1800 i 2023. 
Satsen for to biler går opp fra 2200 til 2800 kroner. Enkeltpassering går opp fra  
80 til 100 kroner. Det er kommunestyret som har vedtatt satsene som var i tråd 
med rådmannens innstilling.

Gass billigere enn strøm

Kim Holtan rydder veg

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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Blefjell løypeforening
v/Astrid Flaathen
Kongsbakken 57
3612 Kongsberg

Besøk vår hjemmeside      www.bleloyper.no

Flesberg 
kommune

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:

Flesberg kommune Tlf. 31 02 20 00
Legekontor Tlf. 31 02 28 60
Legevakt Tlf. 32 72 03 00
Septiktanktømming Tlf. 94 86 16 17
Feiing Tlf. 95 88 88 14
Renovasjon Tlf. 91 32 66 66
Lensmann Tlf. 32 76 28 80
El-verk Tlf. 32 76 07 00
Tannlege Tlf. 32 76 24 20
Brannvakt/beredskap Tlf. 91 34 74 55
Røde Kors vakt Tlf. 41 44 06 00
Taxi Tlf. 97 04 24 57

Moen miljøstasjon Tlf. 31 02 26 33
Åpen 1. og 3. lørdag i mnd fra mai tom sept

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

www.Flesberg.kommune.no 

Ingen 
vesentlig 
prisvekst
Gebyrene øker 
med 2,6 prosent  
i Flesberg i år. 
Dette er i tråd 
med den vanlige 
prisveksten.

Lettere å få vei til hytta
Det blir trolig gjennomført noen endringer i Blefjellplanen. Dette 
gjelder i første rekke hytter som ikke er omfattet av nye regule-
ringsplaner. Disse har kun hatt anledning til å lage 40 meter 
stikkvei til hyttene, og har hatt begrensninger på terrassestør-
relse og hyttestørrelse.

Endringen er gjort i tråd med kommuneplanen for bygda. 
Dette betyr at du kan få inntil 100 meter stikkvei til hytta og at 
du nå kan få bygge større hytter og større terrasser. Det har 
kommet mange dispensasjonssøknader til Flesberg kommune, 
og dette er en av årsakene til at reglene er endret. Kommunen 
vil informere nærmere om dette når det er vedtatt.

LAGET I NORGE 
FOR NORSKE 
FORHOLD
Med mer enn 55 års erfaring
som hytteprodusent tilbyr
Norske Fjellhus AS
kvalitetshytter, anneks 
og tilbygg.

www.norskefjellhus.no
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Feiing Tlf. 95 88 88 14
Renovasjon Tlf. 91 32 66 66
Lensmann Tlf. 32 76 28 80
El-verk Tlf. 32 76 07 00
Tannlege Tlf. 32 76 24 20
Brannvakt/beredskap Tlf. 91 34 74 55
Røde Kors vakt Tlf. 41 44 06 00
Taxi Tlf. 97 04 24 57

Moen miljøstasjon Tlf. 31 02 26 33
Åpen 1. og 3. lørdag i mnd fra mai tom sept

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

www.Flesberg.kommune.no 

LAGET I NORGE 
FOR NORSKE 
FORHOLD
Med mer enn 55 års erfaring
som hytteprodusent tilbyr
Norske Fjellhus AS
kvalitetshytter, anneks 
og tilbygg.

www.norskefjellhus.no

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

data ute hos kunden.
• Tilsynsrapporten kommer forløpende til 

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

• Eier kan på forhånd logge på kommu-

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

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

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

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

BLEFJELL HYTTEUTVIKLING AS
Salg og utleie

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

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

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

Fra nyttår kan du betale 
kommunale avgifter en gang 
i året, hvert kvartal eller en 
gang i måneden.
Flesberg kommune innfører «Komtek fleksi-
bel fakturering» fra 1. Januar 2023. Det 
betyr at du kan velge å få hele regningen 
på kommunale avgifter i mars hvert år. Eller 
fire ganger i året, det vil si i mars, juni, sep-
tember og desember. Du kan også  velge å 
betale en gang i måneden. Det forutsetter 

at du kan ta i mot regningen digitalt, enten 
på Vipps, Digipost, eFaktura eller e-post.

Hvis du velger månedlig fakturering av 
eiendomsskattegebyr vil gebyret for januar 
og februar komme på regningen i mars. 
Endring av fakturahyppighet gjør du under 
«Min eiendom» på Flesberg kommunes 
hjemmeside. Hvis du ikke foretar deg noe, 
kommer regningen hvert kvartal. Spørsmål 
om ordningen rettes til Line Brekke i 
Flesberg kommune på 416 47 366 eller line.
brekke@flesberg kommune.no.

Fleksibel betaling av avgifter



11JANUAR 2023

Giro

Belast konto: Kvittering tilbake

Kroner      Øre  Til konto 

700 <       > 2361 20 27056

Betalt til

Underskrift ved girering

Betalt av

BeløpInnbetalt til konto

Kvittering
Betalerens kontonummer

Blefjell løypeforening
v/Åge Arnesen
Gråtenveien 6B
3235 Sandefjord

Betalingsinformasjon

2361 20 27056500  00 
2361 20 27056500  00 2361 20 27056

Støtte til løypekjøring på Blefjell.

HYTTEOMRÅDE

Blefjell løypeforening
c/o Steinar Lund
Øvre Måsan 21, 1385 Asker

2361 20 27056

Blefjell løypeforening
c/o Steinar Lund, Øvre Måsan 21
1385 Asker

Støtte til løypekjøring på Blefjell

 Vi har skiftet navn til

Merk innbetalingen
med hvor på Blefjell du har hytte,

eller om du er dagturist.

For andre meldinger, bruk vår hjemmeside:
www.bleloyper.no

Du kan støtte oss via Grasrotandelen i Norsk Tipping AS
Vårt organisasjonsnummer er: 980909301

2361 20 27056500  00 
2361 20 27056500  00 2361 20 27056

Støtte til løypekjøring på Blefjell.

HYTTEOMRÅDE

Blefjell løypeforening
c/o Steinar Lund
Øvre Måsan 21, 1385 Asker

2361 20 27056

Blefjell løypeforening
c/o Steinar Lund, Øvre Måsan 21
1385 Asker

Støtte til løypekjøring på Blefjell

 Vi har skiftet navn til

Merk innbetalingen
med hvor på Blefjell du har hytte,

eller om du er dagturist.

For andre meldinger, bruk vår hjemmeside:
www.bleloyper.no

Du kan støtte oss via Grasrotandelen i Norsk Tipping AS
Vårt organisasjonsnummer er: 980909301

Det er fint hvis du merker innbetalingen med hvor på Blefjell du har hytte.

Bruk gironummeret nederst på denne siden for betaling.
Løypebidraget er på 700 kroner.

Tilhører du området nord på fjellet, kan du gi din støtte til 
Nordre Ble Løypeforening: 1202.23.17510

For andre meldinger, bruk vår hjemmeside:
www.bleloyper.no

Du kan støtte oss via Grasrotandelen i Norsk Tipping AS. 
Vårt organisasjonsnummer er: 980909301

Støtt løypekjøringen på Blefjell!

700,-


