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Sommervedlikeholdet viktig for skiløypene
Blefjell løypeforening ønsker
å bruke mer ressurser på
vedlikehold av løypetraséene
på sommertid. Det er behov
for å gjøre forbedringer flere
steder, og dette arbeidet er
delvis allerede i gang.
– Det er flere årsaker til at vi ønsker å øke
sommerarbeidet på fjellet. For det første
ønsker vi best mulig skiløyper. Skal vi få
dette til, må vi fjerne stubber og steiner
som ligger i traséene, gjerne også planere
terrenget. Vi må legge rør i bekker og lage
bruer flere streder. Desto bedre traséer vi
får, desto tidligere kan vi kjøre løyper.
En annen årsak er at det er langsiktig god
økonomi i et slikt arbeid. Med gode traséer
kan vi kjøre uten å få skader på maskinene,
og vi kan kjøre raskere. Men det viktigste
er selvsagt at folk får bedre skiløyper, sier
lederen av Blefjell løypeforening, Vidar
Grønli.
Det er satt av 300 000 kroner hvert år
i tre år til dette arbeidet. Det skal gjøres
arbeid i Fagerfjellområdet, Blestølen –
Borgeplassen – Strutåsen og ved Blestua.
I sommer er det gjort et arbeid flere steder,

Steinar Lund fikk anerkjennende ord for sitt arbeid i Blefjell løypeforening da han overlot vervet til Astrid Flåthen.

blant annet ved Rendledammen mot
Solobua sør på fjellet.
Steinar Lund har vært leder, kasserer
og økonomi- og administrativ ansvarlig i
Blefjell løypeforening i en årrekke. På årsmøtet i november trakk Steinar seg fra
dette vervet, og overlot det til Astrid Flåthen som har hytte på Fagerfjell. Foreningen takker Steinar for fremragende
arbeid gjennom mange år!

Øking av løypebidrag
Blefjell løypeforening og Nordre Ble
løypeforening har i flere år hatt et
beløp på 500 kroner som bidrag
til løypekjøringen fra publikum.
Dette heves til 600 kroner for begge
foreningene i 2018.
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Rolf Erik og Alf Storebaug er stolte av utbyggingen de har foretatt av Fagerfjellstua som nå
har fått 88 sitteplasser inne og like mange ute.

Håper på en skikkelig vinter!
Fagerfjellstua har fått en
skikkelig ansiktsløfting.
Tre millioner kroner er investert
i kroa ved bunnen av heisnedfartene på Fagerfjell. Nå håper
eierne på en skikkelig vinter!
Fagerfjellstua har blitt riktig fin etter
påbygging og oppussing. Arealet er
utvidet med 100 kvadratmeter, det er både
som følge av et påbygg på 25 kvadratmeter
og en ombygging av lokalene. De tidligere
lokalene som ble brukt til skiutleie har nå
blitt et moderne og tidsriktig kjøkken.
I tillegg har det blitt plass til lager, kontor og
personalrom. Det er laget et flott påbygg
som gir publikum utsikt over Sandvatn med
store, fine vinduer som gir nærkontakt med
naturen utenfor.
– Da kroa ble bygd i sin tid hadde vi jo
et stort hotell like ved med restaurant og
bar. Det var ikke behov for nok et spisested like i nærheten. Men nå har hotellet
blitt til leiligheter, og de gamle bekvemmelighetene er borte. Med økende besøk av
publikum så vi klart et behov for et bedre
tilbud, forteller Rolf Erik og Alf Storebaug
som er hovedeiere av skianlegget.
Alf Storebaug tilbringer faktisk halve året
i Australia, skiheisen er for ham bare et
vinterarbeid.
Kjøkkenet alene kostet en million kroner.

Nå kan de servere hamburgere, pizza,
gryteretter og andre småretter til folk.
Kroa har åpent lørdager om sommeren,
og i helgene og skoleferien under
skisesongen. 88 sitteplasser har det
blitt plass til inne, og omtrent like mange
ut, forteller Alf Storebaug.
– Vi håper på en skikkelig vinter.
Da skal vi love at det blir trivelig her
i området. Vi holder «after-ski» på lørdag
ettermiddag med musikk eller andre aktiviteter etter at heisen er stengt for dagen.
Da er det mange mennesker her, og
behovet for arbeidskraft stort. På travle
dager har vi nær 20 ansatte, så det har
blitt en stor virksomhet sier de to.
Det er far Alf og sønnen Rolf Erik
Storebaug som er hovedeiere på
Fagerfjell. Resten av aksjene er fordelt på
de to lokale grunneierne Øyvind Høimyr
og Jon Barlindhaug.

Tomter, hytter og tilbygg
Fagsenteret.
3622 Svene.
32 76 00 00
post@blehytter.no
www.blehytter.no

Det gode hyttelivetfra ide til opplevelse.

Gjestebud for hytteeiere
Ordfører Oddvar Garaas opplyser at Flesberg kommune har planer om å arrangere
gjestebud på Blefjell i løpet av året. Det er snakk om å følge opp et tiltak som er gjort
blant de fastboende i kommunen. Det hele går ut på at naboer inviterer andre naboer
til et treff for å tenke høyt om hva man mener om kommunen. Det vil bli informert om
dette på Blestua og på Blåberg i første omgang. Hele poenget er at kommunen ikke
vil være tilstede på disse treffene, men at naboene selv tar opp det de mener er viktig.
Det skal imidlertid gis en skriftlig tilbakemelding til kommunen. Hensikten med
treffene er at man skal få mer involvering også fra hytteeierne.

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Vidar H. Grønli
I redaksjonen for øvrig: Steinar Lund og Kjetil Gjellerud
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Har fast trekk til løypeforeningen
Reidun og Trond Landbø-Opseth fra
Underlia i Drammen støtter Blefjell
løypeforening ved å ha et fast månedlig
trekk fra kontoen. Hver måned får
foreningen 100 kroner fra det hyggelige
ekteparet, det blir til sammen 1 200
kroner i året!

Reidun og Trond Landbø-Opseth støtter Blefjell løypeforening ved å ha et fast månedlig
trekk fra kontoen og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Det var økonomi- og administrativ ansvarlig i Blefjell
løypeforening, Steinar Lund, som ble klar over
denne spesielle støtten. Vanligvis betaler folk inn
giroen som foreningen sender ut, eller de er medlem
av en velforening eller hytteeierforening som har et
felles bidrag.
– Vi har hytte ved Storli, helt sør på fjellet.
Den bygde vi i 2004, og skiturene har både vært
lange og mange på Blefjell. Vi hadde tidligere hytte
ved Lortebu som vi solgte da vi bygde ny, så vi er
godt kjent på Blefjell, forteller Reidun. Det er hun
som går mest på ski ettersom mannen ikke har vært
frisk de siste årene. Skiturene går gjerne opp mot
Solobua og Strutåsen og i området mot Krøkla.
– Det var under en av skiturene mine jeg ble klar
over en plakat fra Blefjell løypeforening hvor det
også stod et bankgironummer til bruk for folk som vil
støtte foreningen. Jeg tok et bilde av det, og tenkte
at det er viktig å støtte løypekjøringen. Jeg setter
pris på kjørte skispor. Det var da ideen kom om å
betale et fast beløp i måneden. Beløpet er jo ikke
så stort, så vi merker det nesten ikke, men jeg ser
jo at det monner når vi ser det på årsbasis, sier hun.
– Ja, hva synes du om løypene våre?
– Jeg er kjempefornøyd med løypene. Selv på
dårlige vintre klarer dere å lage flotte skispor for oss
som tråkker i løypene, sier Reidun Landbø-Opseth
som gjerne vil oppfordre andre til å støtte foreningen
på samme måte som hun selv gjør. – Lag et månedlig
trekk på et beløp du synes du kan avse! Da får
foreningen sin støtte, og du kan gå med god
samvittighet i løypene!

Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no
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Ny teknisk sjef
kjører løyper på fritida
Jarle Weseth (46) har startet opp som ny teknisk sjef i Flesberg
kommune. At etatslederen er interessert i skiløyper er det
ingen tvil om, han kjører nemlig skiløyper i Lyngdal hele
vinteren gjennom!
Hver helg kjører Weseth ca. 17 kilometer
skiløyper i Lyngdal. Foreløpig har de
snøscooter(e) med Ginzogroomer løypemaskin bak, og dette gir tilfredsstillende
spor for de vel 80 hyttene og for de fastboende i bygda. Det er mange som er
fornøyd med tiltaket og dermed bruker
løypene i Lyngdal. Weseth tror det kan
være behov i framtida for å lage en løypeforening for å samordne både private
initiativ og selve løypekjøringen. Men for
Jarle Weseth er dette bare en hobby.
– Hva kan vi forvente av den nye
tekniske sjefen?
– Jeg vil peke på to ting. Jeg er jo
leder for 23 ansatte og et godt arbeidsmiljø for dem er viktig. Det andre er at
jeg håper å bidra til en åpen dialog med
alle som trenger kommunens tjenester.
Vi skal være en serviceinstans og det må
prege vårt arbeid. En viktig ting er at vi
skal ha en så kort behandlingstid som
mulig for saker som krever kommunal
behandling. Jeg har tatt initiativ i forhold
til ressursdeling med Rollag kommune,
og fått positiv respons på dette. Videre
er det viktig å få en så lik behandling
som mulig av saker, og vi skal ha forutsigbarhet både på kvalitet og tid i saksbehandlingen. Jeg ser også for meg et
bredere interkommunalt samarbeid,
særlig med Rollag kommune, svarer han
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og legger til at han synes ytterligere digitalisering av servicetjenestene i kommunen
er viktig. I denne sammenheng peker
han på at den enkelte bør kunne følge
framdriften av sin sak på en enkel måte.
Weseth kommer fra høyteknologibedriften FMC Technologies på
Kongsberg, hvor han har jobbet i 19 år
med prosjektstyring og avdelingsledelse.
Som leder av en etat er lederegenskaper
viktig. Han har bl.a. vært leder for Flesberg
Forliksråd, så å skape et godt forhold til
kommunens innbyggere, enten det er
fastboende eller hytteeiere, er noe han
burde ha gode forutsetninger for å få til.
– Hvordan ser du på framtida på
Blefjell?
– Det skjer allerede en voldsom men
positiv utvikling på fjellet. Det bygges
mange nye hytter og det er stor aktivitet
på Søre Ble. Det er på tide å revidere
kommunedelplanen for Blefjell, både for
Søre Ble og Nord Ble. Selv om reguleringsplanene overstyrer kommunedelplanen
er det viktig å ta en revisjon av en
overordnet Blefjellplan. Vi må se på
bygge størrelser, forholdet til logiske og
ulogiske grenser for LNF-områdene og
vi bør åpne mer for veibygging til hyttene. Vi planlegger å starte et arbeid med
dette allerede nå i 2018, svarer Weseth.

Hytte/Hytteplaner?
www.norske-fjellhus.no

Jarle Weseth er ny teknisk sjef i Flesberg kommune.

Avfallsdag 9. juni
9. juni vil det bli holdt en avfallsdag
i området Blestølen/Blestua. Da vil
kommunen sette ut kontainere som
folk kan benytte seg av. Det vil være
ansatte fra teknisk etat til stede for å
slå av en prat og ta imot innspill fra
hytteeierne. Det er et poeng at kontainerne ikke skal fylles med avfall fra
nybygde hytter, men at folk kan bli kvitt
gamle møbler eller ting som har blitt
liggende. Det vil bli holdt en lignende
avfallsdag på Nordre Blefjell senere.

Fra gravemaskin til løypemaskin

Ulf Bjørmark (70) har kjørt gravemaskin i mer enn 45 år.
Han har fremdeles ikke gitt seg med gravemaskinkjøringen,
men hele vinteren kjører han nå løypemaskinen til Nordre Ble
Løypeforening. Det trives han svært godt med!
Ulf og kona Marit har hatt hytte
i nærheten av den gamle Blekroa,
nord på fjellet ved Juvnesveien siden
70-tallet. Nå er begge pensjonister og
er mer på fjellet enn noensinne.

– Vi trives veldig godt på Blefjell. Vi bor
i Lier og det er kort kjørevei hit, og her
har vi mange muligheter både sommer
og vinter. Vi har også fått mange venner
og kjente her etter hvert. I den siste tida

Ny løypemaskin til sesongen
Like før sesongstart fikk foreningen en
helt ny løypemaskin av typen Prinoth
Husky. Den nye maskinen har en langt
kraftigere motor og er bredere enn den
som foreningen hadde fra før. Det er
Einar Huslende (bildet) som har ansvaret
for den nye maskinen, og som vil drifte
den sammen med Kristian Landsverk.

Det er en 231 hk Mercedes Benz turbodiesel motor som er montert i maskinen.
Størrelsen betyr at den vil gå langt
lettere i terrenget, og trolig også bli
rimeligere i drift enn den gamle. Bredden
er på 310 cm, det er 30 cm bredere enn
den gamle, noe som også vil være en
fordel.

har vi faktisk vært her hver eneste helg,
sier Ulf.
Ulf Bjørmark har jobbet i vel 45 år
som gravemaskinkjører for Lier Elverk.
Han begynte egentlig å kjøre traktor,
så det har han også erfaring med.
Han har ikke helt gitt seg med
gravemaskinkjøringen. Det hender Lier
Elverk ringer ham for å ta noen oppdrag,
og på fjellet har han gravd grøfter til et
nytt hyttefelt for en lokal grunneier i hele
sommer.
Ulf deler løypekjøringen av løypemaskinen med Herbrand Maugerud,
slik at de stort sett kjører annen hver
helg. – Det var ingen stor overgang
å gå fra gravemaskin til løypekjøring.
Det er jo snakk om beltegående kjøretøyer, så jeg kom raskt inn i kjøringen.
Det var da jeg nærmet meg pensjonsalder at jeg ble spurt om å kjøre,
foreningen regnet vel med at jeg ville
få litt bedre tid.
– Hvor lang tid tar en vanlig tur med
løypemaskinen?
– Hver tur tar om lag 5 – 6 timer,
men dette avhenger av om det er mye
snø, om løypene har vært kjørt nylig,
ja kort sagt hva slags forhold det er.
Egentlig er dette i lengste laget.
Vi kjører jo i fra Krakmyrene via Blåberg
til Fagerfjell, opp mot Gunnulfsbu og
mot den nordre delen ved Kjørkjevann
opp mot Rollag-grensen. Vi kjører også
inn til Vasshølet, men det gjør vi først fra
vinterferien og utover. Det kan være
vanskelige forhold på strekningen fra
Gunnulfsbu til Vasshølet, og da kan
turen ta litt tid. Særlig den første turen
om vinteren er vrien, da er det både
utfordrende og morsomt.
Løypemaskinen til Nordre Ble Løypeforening går på det åttende året nå,
og foreningen har fått garasjeplass med
strøm og dieseltank ved Blåberg.

60 nye hytter i fjor
I 2017 ble det reist 60 nye hytter på
Blefjell. Et lignende antall vil trolig bli
bygget inneværende år. Det finnes nå
i alt 1 000 godkjente tomter som ikke
er bebygget, så fjellet kan komme til å
endre seg kraftig i årene som kommer.
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Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no
Ta turen innom oss på vei til eller fra Blefjell
Bil Bobil Caravan

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998
Velkommen til en hyggelig handel!

Circle.k. Lampeland
Lampeland Bensinstasjon AS
3623 Lampeland
Tlf.32 76 20 71
Åpent 8-21(10-21)

Blestølen daglivare
Fredag 1500 - 2000 Lørdag 1100 - 1800
Tlf: 916 53 174

Kjøp Salg Innbytte Finans

Velkommen til oss!

TRENGER DU EN VERDIVURDERING
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED

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

GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840

www.numedalsbygg.no

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

BLESTUA

BLESTUA
-Der fjellturen starter-

TLF: 32 76 00 94

www.blestua.com

- SELSKAPSLOKALE
-CATERING
der fjellturen
starter!

Kafé, dagligvarer, kiosk

VED / TRANSPORT
www.blestua.com
TLF: 32760094

Aage Mørken
Daglig leder

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

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

A. Bakke Transport A/S
Transport og conteinerutleie
3 624 LYNGDAL

Terje Rustand Transport AS
SLAMTØMMING
MASSELEVERING
BRØYTETJENESTER

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

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

Tlf: 913 26 666

Terustand@online.no

Helhetlig utvikling av vann og avløpstilbud.
For nærmere informasjon og vårt arbeidsområde,
se www.bleva.no.

Vi støtter opp om sti- og løypetiLbudet!

LYNGDAL LANDHANDEL

Transport • graving • anlegg

TLF. 32 76 15 33
• Salg av bl.a. levende agn og fiskeutstyr

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN
TLF. 928 00 708

BlevA

Blefjell vann og avlopsselskap AS

94 86 70 05

Terje Homelien
3620 Flesberg
Mobil 920 28 282

Gvelven Kro
tlf 988 86 018

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer
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Enkel servering
Propan og parafin
Ved

Torsdag 11-21 Fredag 11-23
Lørdag 11-23 Søndag 11-21
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Velkommen!

Nettsjef Tommy Angell viser fram den avanserte driftssentralen som Flesberg Elverk har fått.

Administrerende direktør Pål Rønning (t.h.) og nettsjef Tommy Angell
med en av de nye strømmålerne som skal monteres i Flesberg.

Over 4000 nye målere skal monteres
Flesberg Elverk er i full gang
med å montere nye strømmålere i kommunen. Totalt
skal over 4 000 målere skiftes
innen 1. januar 2019. På
Blefjell har de fleste hyttene
nå fått skiftet sine målere.

data over strømforbruket hver eneste
time via såkalte «mastere» som er plassert
rundt om i kommunen og inn til Flesberg
Elverks kundeinformasjonssystem. Slik vil
strømforbruket til enhver tid være korrekt
registrert enten du er på hytta eller ikke.
Målerne gjør det også mulig for elverket
etter hvert å hente data om jordfeil,
nettspenning og annet hos kundene.

Administrerende direktør Pål Rønning har
all grunn til å være fornøyd med den
jobben som er gjort så langt. – Vi begynte
med monterering av strømmålere på
fjellet. I motsetning til en del andre elverk,
bruker vi egne montører til jobben.
De har jobbet godt siden de begynte
i august, og selv om det gjenstår noen
hytter, skal det ikke ta lang tid før den
jobben er gjort på fjellet, sier Rønning.
Mange hytteeiere har vært frustrert
når meldingen fra elverket har kommet
om at målerne må leses av til en bestemt
dato. Datoene har ikke alltid passet med
besøk på hytta. Nå er dette snart historie.
Med de nye målerne sendes automatisk

Pål Rønning er stolt over hva Flesberg
Elverk har fått til. Nettet har de siste
årene blitt betydelig forbedret slik at det
nå har blitt mye mer stabilt enn det var
tidligere. En av grunnene er at det er laget
såkalte «ringforbindelser» i høyspentnettet
i kommunen som gjør det mulig at de
fleste av kundene kan forsynes med
strøm fra to forskjellige retninger. Dette
betyr at langt færre vil bli rammet av en
mulig strømstans og at det sånn sett blir
en mer stabil strømforsyning.
Tommy Angell er nettsjef i Flesberg
elverk, og han forteller at det er veldig
stor aktivitet på fjellet om dagen. Angell har
ansvaret for å prosjektere nye hyttefelt.

Stabil forsyning

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien

VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
www.blefjellveiene.no

Det skal planlegges hvor ledninger skal
legges og det skal dimensjoneres.
Bare i 2017 kom det 100 nye hytter til
med strøm. Det er fortsatt noen områder
som er uten strøm, men de har blitt færre
de siste årene. – Vi er opptatt av at vi kan
tilby en sikker og stabil strømforsyning.
Driftssentralen vår er veldig avansert,
og kan raskt lokalisere at en mulig feil
oppstår. Vi har selvfølgelig døgnkontinuerlig
vakt og driftssentralen omfatter også
Rollag kommune, forteller Angell og
opplyser at fjernkontrollsystemet tilhører
Flesberg Elverk.

Selger også strøm
Som kunde kan du ikke velge hvilken
nettleverandør du skal ha. Kraftledningene
som frakter strøm til hytta eller huset ditt,
eies av lokale selskap du ikke kan velge
bort. Men strømleverandør kan du derimot
velge fritt. – Mange er ikke klar over at
Flesberg elverk også er strømleverandør,
og vi kan konkurrere på pris med andre
større leverandører. Det er fordi vi har et
lavere kostnadsbilde enn mange av de
store aktørene. Vi har også en god
kundeservice, og mange stikker faktisk
innom oss på vei til hytta, vi holder til like
ved riksvei 40 i Lampeland. Hvorfor ikke
be oss om et tilbud? Sier Pål Rønning,
som har sittet som administrerende
direktør i Flesberg Elverk i 27 år! – Jeg er
faktisk den lengst sittende elverksjefen
i hele landet, sier han med et smil.
NVE – Norges Vassdrags- og energidirektorat har strenge kontroller, men
elverket i Flesberg har fått godkjent sin
beredskap- og risiko/sårbarhets beredskapsplan av NVE.
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Adresser til hyttene

Prisendringer

Som de fleste vil ha registrert, er det
satt opp nye veiskilt på hele Blefjell.
Det arbeides nå med nummerering
av hyttene, slik at det skal bli lettere
for utrykningskjøretøyer å finne fram.
Dette arbeidet har tatt noe tid fordi
det blant annet må tas hensyn til nye
hytter som kan komme. Alle hytteeiere vil bli tilskrevet om de nye
numrene, får vi opplyst i Flesberg
kommune.

Det vil bare bli en lønns- og prisjustering
på 3 prosent av renovasjonsgebyrene
i 2018. Gebyrene på oppmåling vil
faktisk få en nedgang i gebyrene på
22 prosent, mens gebyrene på
byggesaker ikke vil bli endret i år.

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

Flesberg
kommune
Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:
Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Septiktanktømming
Feiing
Renovasjon
Lensmann
El-verk
Tannlege
Brannvakt/beredskap
Røde Kors vakt
Taxi

Tlf. 31 02 20 00
Tlf. 31 02 28 60
Tlf. 32 72 03 00
Tlf. 94 86 16 17
Tlf. 95 88 88 14
Tlf. 91 32 66 66
Tlf. 32 76 28 80
Tlf. 32 76 07 00
Tlf. 32 76 24 20
Tlf. 91 34 74 55
Tlf. 41 44 06 00
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

BLE-HØGDA
• PARKERING
• HYTTER
• CAMPING
• VARMESTUE
• TRANSPORT
• HYTTE SERVICE

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

Besøk vår hjemmeside www.bleloyper.no
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