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VINTEREN ER OVER
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NYSTØLKROKEN
FAGERHØY FJELLSTUE
LANGEDRAG NATURPARK

QUIZ
AFTERSKI
STANDUP
FOREDRAG
KONSERTER
PÅSKESKIRENN
NESBYEN TRAIL CAMP

OSLO ESS

GIR FULL GASS PÅHJØRNET

UNDER NESBYEN TRAIL CAMP

For deg som
ønsker
personlig rådgiver
og enkel
hverdagsbank

HAR DU EN HUSDRØM?
Spennende og fleksible kvalitetshus.
Les mer på www.eksjohus.no

Tlf: 472 65 820

Kafè rett ved de flotteste skiløypene i Nesbyen.
Middagsservering og lokaler for små og store grupper.
Hytteutleie - arrangementer - skitrekk.

www.nystolen.no

Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no

På Hjørnet er en kulturell samlingsarena på Nes.
Huset rommer både pub, restaurant, konsertscene og
lokalt mikrobryggeri.
Vi serverer hjemmmelaget mat og lokalt øl, og her
På 30
Hjørnet
arrangeres 20konserterannonse
i året, quizkvelder og
Høyde
108
mm gjennom året.
andre store og små arrangementer
Bredde 78 mm

Kontakt oss på facebook //
32 07 01 00 // post@paahjørnet.no
Stasjonsvegen 1, 3540 Nesbyen

Kjære leser
NOEN
HØYDEPUNKT
SIDEN SIST

...det ble bortimot
fullt hus når
Stjernekampvinneren Knut
Anders Sørum spilte
intimkonsert på
Nystølkroken Kafè...

...rekordmange
damer ble med på
Kjerringsleppets
årlige vinterslepp
fra Langedrag via
Hallingnatten til
Nystølen i et
eventyrlig vær...

Etter to år med NesMagasinet, har nå Styret i NTN (Nesbyen Turist- og Ko skjer i Nesbyen
Næringsservice AS) besluttet å ta over ansvaret for Nesbyens nye magasin kommer ut fire
ganger i året.
“Ko Skjer i Nesbyen”, som er planlagt å komme ut 4 ganger i året.
Grunnprinsippet bak magasinet skal fremdeles være å fremme alle
arrangement og all aktivitet som skjer i vår kommune, gjennom hele
året. Arrangementsbygda Nesbyen har høy aktivitet og mange arrangement.
Tenk hvor mange som er involverte for å få dette til å fungere.

«Nokon må si takk,
før svingande»

Dugnadsånden har
alltid vært stor i Nes.
Familier, barn og
unge har gått mann
av huse, både når arrangementer planlegges, gjennomføres, evalueres
og lokalene skal oppryddes. Det er rett og slett mange idealister som
bruker mye av sin fritid og sine ressurser for å legge til rette for flotte
opplevelser for lokale, hyttefolket og andre tilreisende.
Som Finn Tore Lindahl så fint skrev i Hallingdølen i 2013; «Nokon må
si takk, før svingande». Dette var en artikkel som gikk rett i hjertet på
meg. Vi har så lett for å ta alt som en selvfølge, men selvsagt må noen si
takk - jeg gjør det så gjerne;
Tusen takk til alle som bidrar til en levende og attraktiv bygd!

UTG. 1 2018
UTGIVER:
Nesbyen Turist- og
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no
REDAKTØR:
Lars Storheim
OPPLAG:
10 000
KONTAKT OSS:
info@nesbyen.no

Vi har fått nye og spennende utfordringer med å utvikle Nesbyen som «Nasjonalt ledende
Terrengsykkeldestinasjon». Denne tittelen står det virkelig respekt av. Kommunen satser og
flere andre aktører står ivrige på startstreken, klare for ny terrengsykkelsesong. Det er ikke uten
grunn at prestisjetunge konkurranser som Norgescupen i endurosykling (kvalifiseringsritt til
verdenscupen) og NM i utforsykling legges til stiene i Nesbyen. Nesbyen rangeres allerede av
mange som en av Norges beste sykkeldestinasjoner. Likevel har vi ikke tid til å lene oss bakover.
Vi vil arbeide hardt for å bli en vel gjennomført, bærekraftig, attraktiv og opplevelsesrik
terrengsykkeldestinasjon også i framtida. Vi vil sette vertskapsrolla i høysetet og arbeide hardt
for å gi et høyt servicenivå i alle ledd.
For å synliggjøre og gjøre aktiviteter bookbare, har Nesbyen også satset med å utvikle AktivitetsPortalen www.visitnesbyen.no. Her vil alle arrangører få provisjon for å selge hverandres aktiviteter.
Fellesskapet i portalen er spennende og helt unik, hvor det forpliktes til oppdatering,
framsnakking og samarbeid.
Vi inviterer gjerne besøkende eller hyttefolk som ser behovet for nye aktivitet,
eller som selv ønsker å starte en aktivitet som er av interesse for nesninger,
andre hyttefolk eller besøkende. Her er portalen som vil hjelpe til med både
publisering, markedsføring og salg!
Både vårt nye magasin Ko Skjer i Nesbyen og AktivitetsPortalen vil være
viktige bidrag til destinasjonsutvikling og et realt løft til Nesbyen som en
Reiselivsdestinasjon.

Ei helsing frå hjertet i Hallingdal
Glad nesningsentusiast og daglig leder i NTN

Solveig Hjallen
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Ko skjer i Nesbyen?
Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
22 mars kl 11
Magne Akervold:
Da jeg laget tv-program med Erik Bye
Sted: Frivilligsentralen, Nesbyen

23 mars kl 21.30
Konsert med The Real Thing
Sted: PåHjørnet, Nesbyen

Magne Akervold
kommer på
“Åpen dag” for å
fortelle historier
fra den gang han
laget tv-program
med selveste Erik
Bye. Akervold er
en kjent og kjær
person for mange i Hallingdal og en fantastisk forteller.
Frivilligsentralen har “Åpen dag” hver torsdag. Dette er
åpent for alle og gratis.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

The Real Thing startet i 1992 og ble raskt en dominerende
faktor i skandinavisk jazz. På tolv år spilte bandet mer enn
1000 konserter. Bandet som “aldri går av scenen i tørr smoking”
gleder seg til å gyve løs på gammelt og nytt repertoar!
Mer info/billetter: www.visitnesbyen.no

22 mars, 12 april og 3 mai kl 19
Quiz PåHjørnet
Sted: PåHjørnet, Nesbyen

24 mars kl 12
Påske på museet
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

Torsdagsquiz PåHjørnet handler om å kunne litt om det
meste. Litt flaks hjelper også. Hvert lag kan stille med inntil
6 deltagere, alle kan delta og kommer du alene er det alltid
et lag som kan ha bruk for deg. 5 runder a 12 spørsmål.
Varierende vanskelighetsgrad og bredt temaspekter.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Tradisjonsrikt arrangement med mange spennende
påskeaktiviteter. Påskeverksted for barna og kafè inne,
bålpanne med pinnebrød og pølser ute. Museumsbutikken,
landhandelen og bok-kiosken er åpen.
Mer info/billetter: kvaskjer.hallingdal.no

23 mars og 20 april kl 18
Litteratur-yoga
Sted: Nes Folkebibliotek

24 mars kl 20
Standup med Eirik Krokås og Sjur Koppen
Sted: PåHjørnet, Nesbyen

Yogainstuktør Gunn Oddveig Liahagen guider deg inn i
gode og avslappende Yin-yoga øvelser, mens bibliotekaren
leser. Timene er gratis og det er ikke nødvendig med noen
forkunnskap om yoga for å bli med.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

På hjørnet kliner til med den første av mange Standupkvelder fremover. Vi er stolte til å presentere Eirik Krokås og
Sjur Koppen. Begge har faste innslag på LATTER i Oslo og
er noen av de største Up and Coming navnene i standupmiljøet. Det blir også Open mic hvor beste vits premieres.
Mer info/billetter: www.visitnesbyen.no
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www.langedrag.no

Velkommen påsken 2018

Annonse Langedrag

Påske med tilgang til fjell og vidde 1000
moh. Omvisninger hver dag hele påsken.
Aktiviteter for hele familien hver dag i
påsken. Det myldrer av nyfødte geitekje,
velkommen til kos.

Vi kan friste med hundekjøring, ridetur i
fjellet og rundt på gården. Vær med inn til
elg, fjellrev, reinsdyr, ulv og gaupe.
Foto Solveig Hjallen

Se hvordan vi kommuniserer med
sosialiserte ulver. Palmesøndag har vi
grilling på Ulveterrassen fra kl 12.00-15.00

Foto Jon Ottar Runde

Ko skjer i Nesbyen?
Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
Hele påska
Påske i Nesbyen Alpinsenter
Sted: Nesbyen Alpinsenter

29 mars kl 16
Afterski
Sted: Nystølkroken Kafè, Nesbyen

Hver dag, hele påska, blir det mange aktiviteter for både
barn og voksne i alpinsenteret. Se eget påskeprogram.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Nystølkroken Kafè er startsted for “Den gule runden”, kåret
til Norges beste skiløype. Avslutt skituren skjærtorsdag på
afterski med bandet FRY på Nystølkroken. Det forventes
kjempestemning! Gratis inngang.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Hele påska
Påske på Langedrag
Sted: Langedrag Naturpark

31 mars kl 13
Påskeskirenn
Sted: Nystølkroken Kafè, Nesbyen

Aktiviteter for hele familien hele påska. Grilling på
Ulvetrassen palmesøndag. Se eget påskeprogram.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Det tradisjonelle påskeskirennet fra Nystølkroken Kafè går
av stabelen påskeaften. Åpent for alle aldre - distansene er
tilpasset alder. Premier og masse moro. Påmelding innen
fredag morgen (tlf. 91845238). Forhåndspåmelding kr 50.
Påmelding samme dag kr 100.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

29, 30 og 31 mars
Påskelunsj og gourmet-aften
Sted: Fagerhøy Fjellstue, Nesbyen

10 april og 8 mai kl 18
Strikkekafé på biblioteket
Sted: Nes Folkebibliotek

Skjærtorsdag og påskeaften blir det påskelunsj på terrassen
fra kl 12.30. Det blir grilling av deilig mat med salatbuffét.
Det blir også “Jakten på Påskeharen” for barna og
familie-quiz med premier.
Langfredag blir det gourmet-aften med nydelig mat og vin
fra kl 19. Kun bordbestilling (tlf. 47908582).
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Dette er et hyggelig samlingspunkt der håndarbeid er i fokus.
Ta med deg det du arbeider med nå, noe du ikke greier å få
ferdig, noe du trenger hjelp til, eller noe du har lyst til å vise
frem. Her er alle velkommen! Enkel servering.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Ko skjer i Nesbyen?
Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
15 april kl 18
Thor Gotaas - Norsk skihistorie
Sted: Kulturhuset Banken, Nesbyen
Thor Gotaas sitt
forfatterskap
omhandler
blant annet
idrettshistorie
og da særlig
skihistorie. Er
du interessert i
ski og skihistorie
er dette foredraget
for deg!
Arrangeres av
Nes Historielag, men åpent for alle.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

17 april kl 9
Småbarnstreff
Sted: Frivilligsentralen, Nesbyen
En åpen møteplass for voksne
med barn som har fri/ferie,
er hjemmeværende, har
barnebarn på besøk eller
lignende. Tilrettelagt for
barn +/- 1-3 år, men dersom
det er yngre eller eldre som
ønsker å være med, kom
gjerne innom! Kom og gå
som du vil, møt kjente,
bekjente og ukjente! Fast
arrangement to ganger i
måneden. Mer info:
kvaskjer.hallingdal.no

27 april kl 20
Tonje Halbjørhus og Svarteper
Sted: PåHjørnet i Nesbyen

Tonje Halbjørnhus fra Hemsedal spiller mandolin og
skriver ærlige tekster på hallingdialekt. Musikken hennes
befinner seg innenfor folk-sjangeren med elementer fra
både norsk og amerikansk folkemusikk.
Svarteper er eit viseprog-band med metafilosofiske tekster i
novelleform. Debutplata “Svevestøv” fikk terningkast 5 i P1.
I 2018 slipper de nytt album. Mer info/billetter:
www.visitnesbyen.no eller kvaskjer.hallingdal.no
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28 - 30 april
Nesbyen Trail Camp
Sted: Nesbyen

Kom og start sykkelsesongen med oss! Vi drar i gang
Nesbyen Trail Camp i 2018 i kjent stil med organisert shuttling
til topps, trail-challenge, konsert, filmkonkurranse og mye
moro. Kurs og aktiviteter som passer både nybegynnere og
erfarne syklister. Mer info/billetter: kvaskjer.hallingdal.no og
www.trailheadnesbyen.no

29 april kl 21
Konsert med Oslo Ess
Sted: PåHjørnet, Nesbyen

Oslo Ess er tilbake på Nesbyen! Det blir konsert hos
PåHjørnet under Nesbyen Trail Camp den 29 april. Her blir
det nok fort utsolgt, så book billetter så fort som mulig.
Mer info/billetter: www.visitnesbyen.no

17 mai kl 15
17 mai på museet
Sted: Hallingdal museum, Nesbyen

Bli med å feire 17 mai i idylliske omgivelser. Underholdning,
taler, leker og hornmusikk. Kafeen i Tandberg er åpen.
Gratis inngang. Åpent fra ca. kl. 15. Øvrig program for Nes
kommer på kommunens nettside når det nærmer seg.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

RETT OG SLETT
ET SKIPARADIS
De vakre

og snille
fjellområdene rundt Nesbyen er som
skapt for langrennsløpere. I høysesong
venter 456 km velpreparerte skiløyper på
deg i vårt vakre vinterlandskap.

#vierskifolket

Se etter oss i skisporet
og vinn luksusweekend

I Nesbyen setter vi vår ære i å tilby førsteklasses skispor i
hele kommunen - hele sesongen. Skiløypene i Nesbyen blir
kontinuerlig oppdatert på www.skisporet.no. Skisporet.no
kan også lastes ned som en applikasjon til telefonen.
Legg gjerne et dagsbesøk til andre områder enn de du
normalt besøker. Her gir vi deg tips til noen av de flotteste
og mest populære turmålene på tampen av sesongen.

35403

Vil du støtte løypekjøringen?

Betal ditt bidrag til konto 2351.72.34214 eller Vipps ditt
bidrag til 35403. Merk betalingen med navn og “Prosjekt 608”.

3 anbefalte turer
HALLINGNATTEN

Ca. 25 km
Turen til Nesbyens høyeste
topp går gjennom et
fantastisk landskap. Du kan
starte turen fra en rekke ulike
steder, se skisporet.no for
detaljer. Ett alternativ er å
starte på den “Gule runden”
fra Nystølkroken Kafè, kåret
til “Norges beste skiløype”. Du kommer raskt inn i
snaufjellet og ser Åkrefjell (1208moh) foran deg. Ved
Øyvatn dreier du sørover. Utsikten fra den store varden
på Hallingnatten er enestående!

DYNA

Ca. 19 km
Dette er klassikeren for hyttefolket i Nes Nordmark. Start
turen fra Fagerhøy Fjellstue
(eller Skålsrudstølen for en
noe kortere tur). For det
meste lettgått terreng, med
ei bratt kneik før toppen. Fra
Dyna ser man bl.a.Hallingskarvet, Hardangerjøkulen,
Skogshorn, Hallingnatten, Reinskarvet og deler av
Hardangervidda. Mulighet for rundtur, se skisporet.no.

VARDEFJELL

Ca. 15 km
Fra parkeringsplassen i
østenden av Langevatn i Nes
Østmark starter en rekke fine
skiløyper. Vardefjell, med
langstrakt utsikt i alle retninger, er et flott turmål. Mange
muligheter for rundturer i
området, se skisporet.no.

Beliggende rett ved de flotteste skiløypene i Nes
Nordmark. Overnatting og matservering hele året.
fagerhoy.no I post@fagerhoy.no I tlf. 47908582

Du finner flere turtips på www.nesbyen.no.
Last ned appen “Skisporet” eller se
www.skisporet.no for full oversikt
over skiløypene i Nesbyen.
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VI STÅR SAMMEN FOR NESBYEN
– HJERTET I HALLINGDAL
SPISESTEDER

MEDLEMMER AV NESBYEN
TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS
AKTIVITETER
Hallingdal Museum

www.hallingdal-museum.no

Langedrag naturpark

www.langedrag.no

Nesbyen Alpinsenter

www.nesbyenalpinsenter.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.no

Nesbyen Golf Alpin

www.nesbyengolf.no

Meteorittparken Gardnos

www.gardnos.no

Stiftelsen Norges
Flotteste Sykkelopplevelse
Trailhead Nesbyen AS

Kafé&Le

www.nesbyenkjøpesenter.no

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe

www.facebook.com

Nesbyen Kro

www.nesbyenkro.no

Nor-Kro

www.norkro.no

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

På Hjørnet AS

www.paahjørnet.no

MATBUTIKKER
Coop Extra Nesbyen
Post i butikk

www.coop.no

Kiwi avd. 008 Nesbyen

www.kiwi.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen

www.narbutikken.no

www.sykkelopplevelse.no

Rema 1000 Nesbyen
Sylvi Blix AS

www.rema.no

www.trailheadnesbyen.no

Spar Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no
www.facebook.com

ARRANGEMENT
Festspillene i Nesbyen

www.festspilleneinesbyen.no

Rukkedalen Landhandleri

Hallingmarken

www.hallingmarken.no

LOKAL MAT OG DRIKKE

Kjerringsleppet

www.kjerringsleppet.no

www.gottmikrobryggeri.no

Kjerringtorget

www.kjerringtorget.no

Gøtt-Øl AS
Mikrobryggeri
Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Vinmonopolet

www.vinmonopolet.no

OVERNATTING

www.nesbyen-booking.no
Fagerhøy Fjellstue AS

www.fagerhoy.no

Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Motell Nor-Kro

www.norkro.no

Ranten Hotell

www.rantenhotel.no

Smedsgården Hotell

www.smedsgarden.no

Sjåheimtunet

KLÆR, GAVER, HJEM OG INTERIØR
Aparta AS

www.aparta.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no

www.nesbyen-booking.no

Gaver og Interiør
Nesbyen AS

www.gaveroginterior.no

Thoen Hotel

www.thoenhotel.no

Nesbyen Gullsmed

www.nesbyenkjøpesenter.no

Haraldset Hytter

www.nesbyen-booking.no

Nesbyen Kjøpesenter

www.nesbyenkjøpesenter.no

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Camping

www.nesbyen-camping.no

Noko tå kort

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Hytteutleie

www.nesbyen-booking.no
www.nystolen.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

www.happy-homes.no

Nystølen Hyttegrend
Sutøya Feriepark

www.sutoyaferiepark.no

Tollefsgard Hallingstuer

www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie

www.nesbyen-booking.no
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ARKITEKT
Årstiderne Arkitekter AS

www.aarstiderne.dk

NTN arrangerer jevnlig “Næringsfrokost”
og “Næringspizza” for alle næringsdrivende
i Nes - en trivelig møteplass. Bli med!

BOKHANDEL
Norli Nesbyen

BILFORHANDLER / VERKSTED
www.nesbyenkjøpesenter.no

SPORTSBUTIKK
Intersport Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

NESBYEN VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong

www.facebook.com

Fix IT frisør

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen
Behandlingssenter AS

www.facebook.com

Nesbyen Solstudio

www.facebook.com

Sjå te å klypp de

www.facebook.com

ELEKTRO OG HVITEVARER
Power Nesbyen

www.power.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Bringo Sag og Høvleri

AMB Autoteknikk
Bidne Auto

www.bidneauto.no

Bilplaneten AS

www.bilplaneten.no

Nesbyen Bil AS

www.nesbyenbil.no

Nesbyen Bilskadesenter

www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging

www.facebook.com

IT-TJENESTER
Booking Technology AS

www.booktech.no

Data-Consult Nesbyen AS

www.data-consult.no

INDUSTRI
Protan avd.Nesbyen

www.protan.no

VEL, LAG OG FORENINGER
Buvasstølan Stiog Løypelag

www.buvatn.no

Brødrene Rodegård AS

www.rodegaard.no

Hjørnet Live

www.hjornetlive.no

Helge Holm Bygg og Maskin

www.holmenreprenor.no

Klar Hytte AS

www.klarhytte.no

MA Bygg Buskerud AS

www.mabyggas.no

Nesbyen Frivilligsentral

www.nesbyen.frivilligsentral.no

Montèr Hallingdal Optimera

www.monter.no

Nes Husflidslag i Buskerud

www.husflid.no

Olaf O.Rukke

www.rukke.no

Nes Nordmark Friluftslag

www.nesnordmark.no

HÅNDVERKERE

Nes Nordmark Utbyggingslag

Hallingdal Varme og Sanitær

www.comfort.no

ANDRE MEDLEMMER

Klype varme og sanitær

www.klype.no

Nes kommune

Nes Hus & Hyttebygg

www.neshusoghytte.no

Vestheim Eiendomsutvikling

Rørservice Nesbyen AS

www.facebook.com

STØTTEMEDLEM Bjørnsenhuset

Søbstad Elektroengineering

www.s-elektro.no

STØTTEMEDLEM Nesbyen Foto

EIENDOMSMEGLERE

www.nes-bu.kommune.no

STØTTEMEDLEM Lille Alpakka

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

DITT MEDLEMSSKAP BETYR SÅ MYE

Privatmegleren Hallingdal

www.privatmegleren.no

Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) er
Destinasjonsselskapet Nesbyen og Næringsforeningen
for Nes i Hallingdal. NTN finansieres med tilskudd fra kommunen
og med bidrag fra medlemmer. Hovedformålet er å
videreutvikle Nesbyen som en attraktiv sommer- og vinterdestinasjon, profilere medlemsbedriftene, øke handel og
antall overnattinger.

BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Frodig Økonomi

www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal

www.gjensidige.no

Skue Sparebank

www.skuesparebank.no

Sparebank 1 Regnskapshuset
Hallingdal

www.sb1regnskap.no

LES MER OM NTN OG
MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ

NESBYEN.NO

Det er en tverrpolitisk enighet om at Nes skal satse på
reiselivet. Om alle bedrifter i Nes står sammen og bidrar inn
i selskapet, vil dette øke Nesbyens attraktivitet og aktivitet.
Stadig flere ser hvor viktig dette arbeidet er.
NTN ønsker derfor nye bedrifter, vel-lag, foreninger og
støttemedlemmer velkommen til et godt samarbeid.
Hvordan bli medlem i NTN?
Ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring 32 07 01 70
så tar vi en prat. Vi står sammen for Nesbyen!
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Det store terrengsykkelløftet
Det går raskt mot vår og en ny sykkelsesong. Landskapet vårt er som skapt for
terrengsykling, med terreng som er
overkommelig for de fleste og med
fantastiske stier gjennom skogen. På
høyfjellet finner du milevis med smale
stier langs bergrygger og små fiskevann.

LES MER OM
PLANENE OG
FADDERPROSJEKTET
PÅ NESBYEN.NO

SYKKELDESTINASJON NESBYEN
Stisykkelmiljøet i Nesbyen vokser raskere enn noen
gang. Gjengrodde stier ryddes, doseres og dreneres.
I Nesbyen kan du i dag leie sykkel, bli guidet og
transportert til toppen av fjellet. Hver sesong
arrangeres det store ritt og sykkel-camper i bygda.
NYE STIER
Høsten 2017 åpnet “TryteTrøkket” i skogen øst for den
populære badeplassen Trytetjern. Dette er en herlig,
familievennlig grus-sti med morsomme formasjoner og
doseringer. Ny sykkelsti ble også åpnet mellom
Bøgaset og Nesbyen Golf og større, spennende
prosjekter er på gang.

VIKTIG STØTTE
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) har vært
medeier i Tråkk’n’Roll Hallingdal siden 2015.
Nes kommune har avsatt midler på hele 1,8 millioner
til utvikling av terrengsykkel-tilbudet i tråd med
utarbeidet tiltaksplan. Sparebankstiftelsen Hallingdal
og Valdres har bidratt med kr 620.000,- til prosjektet,
under forutsetning av at næringslivet i Nes bidrar.
Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 300.000,-.
Nesbyen er avhengig av engasjement og støtte fra
næringslivet for å lykkes i dette arbeidet, så vi
oppfordrer alle til å bli en stolt stifadder i Nes.
Gull- og sølvfaddere får sin logo/navn risset inn i
tavlen på Utsikten – til evig tid! God sykkelsesong!

Webside Express

Fiks ferdig nettside til en uslåelig pris!

2990,- pr. år

Booking Technology er et Nesbyen-basert teknologiselskap
som tilbyr nettløsninger til små og store bedrifter

Ingen etablering – ingen bindingstid

Nettside

Responsivt Design

Optimalisering

Vi tilbyr nettsider for bedrifter
i alle størrelser. Alt fra helt
enkle nettsider som Webside
Express til mer avanserte
websider og nettbutikker.

Alle våre nettsider leveres med
responsivt design – det vil si
at nettsiden tilpasser seg og
fungerer like bra på mobiltelefon
og nettbrett som på en PC.

Vi optimaliserer nettsidene
med tanke på fart og søkemotorer. Dette handler både
om optimalisering av innhold
og på serverne våre.

Fra juli i år vil Google markere websider som ikke er på HTTPS som usikre.
Alle nettsidene vi leverer er mobiltilpasset og blir beskyttet med sikkerhetssertifikat som gir
høyere Google ranking og bedre treff ved søk. Inkludert e-postløsning og eget .no-domene.
Ta kontakt for mer info og bestilling.
post@booktech.no – tlf: 940 88 000
https://www.booktech.no

booking technology as

Attraktive tomter med flott beliggenhet på Myking.
Meget gode turmuligheter både sommer og vinter!

Prisantydning
Fra kr. 850 000,Hyttetomter fra ca 700m² – selveier
Ansvarlig megler
June Merete Langeland
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 91 12 27 71
jml@privatmegleren.no

Avstander
Oslo - ca. 150 km
Drammen - ca. 170 km
Tønsberg - ca 200 km
Hemsedal - ca. 70 km
Geilo - ca. 55 km

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet på Myking, ca 950 mho.
Umiddelbar tilgang til et omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bærplukking, golf, ridning og flere bade-og fiskevann.

I høysesongen finner du over 450 km preparerte skiløyper i Nesbyen, nok til
å mette selv den mest krevende mosjonist. Ca. 220 km av løypenettet finnes
i Nes Nordmark og i nærheten av Myking. Resten av året har man svært gode
muligheter for både fotturer og sykling på flere mil med grusveier, seterveier og stier i området.
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken Myking
Kolonial har åpent hele året og her finner du alt du trenger.
Kun 15 min. kjøring fra Myking til Nesbyen Alpinsenter og Nesbyen Golf. Her finner du velpreparerte
bakker i alle vanskelighetsgrader og 9-hulls golfbane.
Velkommen! Hilsen Nes Nordmark Utbyggingslag DA
Grunneierkontakter: Andre Høva, tlf. 90 69 01 37. Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03

Informasjon fra Nes Kommune
Nes kommune
www.nes-bu.kommune.no

Kontakt oss

Servicetorget skal sørge for
at publikum får best mulig
hjelp og informasjon ved
første gangs kontakt med
kommunen.

Servicetorget

Tlf: 32 06 83 00
Epost: servicetorget@
nes-bu.kommune.no

Spør politikerne våre

Støtte til gode tiltak

VISSTE DU AT alle kan stille
spørsmål direkte til kommunens
høyeste politiske organ? Før hvert
kommunestyremøte er det satt av
tid til spørsmål fra publikum. Slike
spørsmål skal på forhånd være
skriftlig overlevert ordfører, med
minst to dagers frist og godkjennes
av denne.

DET FINNES MANGE ILDSJELER i
kommunen vår med store visjoner, men
ofte er finansieringen en utfordring.
Tilskuddsportalen er et verktøy
som kan brukes for å finne tilskudd
og støtte til gode prosjekt. Verktøyet
er tilgjengelig for alle lag og
foreninger i kommunen.

Spørsmålet kan fremmes personlig i
kommunestyrets møte eller
gjennom ordfører.

Gå inn på www.tilskuddsportalen.no
for mer info og registrering.

Skal du bygge noe?

Hilsen fra ordføreren
Du sitter nå med det nye magasinet
«Ko skjer i Nesbyen». Dette er et
nyttig magasin for både fastboende,
turister, hytteeiere og andre, ikke
bare i Nes kommune, men også
hele Hallingdal.
Nesbyen er arrangementsbygda i
Hallingdal, med store arrangement
som Hallingmarken, Kjerringtorget,
Festspillene og Veteranbiltreffet,
for å nevne noen. For å lage gode
arrangement, er vi avhengige av den
store dugnadsånden som er i bygda.
Gjennom hele året skjer det aktiviteter
som er viktig å få formidlet til så
mange som mulig. Takk til
Nesbyen Turist- og Næringsservice
for initiativet de har tatt for å få
til det nye magasinet. Jeg håper
at det nye magasinet når ut til
mange, slik at flest mulig får se
hvor mye som skjer på Nesbyen.
«Me sjåast kanskji».

Tore Haraldset

MAN KAN sette opp en rekke bygg
uten å søke. Den som skal bygge har
imidlertid selv ansvar for å sjekke
at tiltaket ikke kommer i strid med
plan- og bygningsloven, gjeldende
planer eller annet regelverk.

På nettsiden til Nes kommune finner
du en veileder som hjelper deg å
avgjøre om du behøver å søke.

Legehjelp når du er på
besøk i Nes?
ALLE SOM befinner seg i Nes kommune
har rett på legevakt. Ring nasjonalt
tlf. nr. 116117, så blir du satt over til
nærmeste tilgjengelige legevakt.

På tur med firbeinte
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG ble innført

tidligere denne vinteren. Bakgrunnen er
at det i Nes, som i resten av Hallingdal, er
mye løssnø denne vinteren. Dette gjør det
krevende for viltet, spesielt hjorteviltet,
både i forhold til fôrsituasjonen, men
også i forhold til løshunder. Forskriften er
i utgangspunktet gjeldende frem til
ordinær båndtvang trer i kraft 1. april, men kommunen kan oppheve
forskriften med umiddelbar virkning dersom forholdene tilsier det.
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NESBYENS NYE

AKTIVITETSPORTAL
www.visitnesbyen.no

Du trenger ikke dra til Svalbard for å kjøre hundespann over hvite vidder.
Nesbyen byr på opplevelser som setter spor - og et levende kulturliv!
Nå er det enklere enn noen gang å finne aktiviteter og arrangementer.

Nettsiden www.visitnesbyen.no
er en helt ny portal for booking
av aktiviteter, arrangementer og
overnatting. Målet med nettsiden
er å synliggjøre mangfoldet av
tilbud i Nesbyen. Nettsiden er
i en oppstartsfase, og utover
året vil det komme stadig flere
tilbud. Besøk siden og se om du
finner noe som frister...

Foto Langedrag Naturpark

Noen smakebiter på hva du
finner www.visitnesbyen.no
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Bjørn Arne Bersvendsen
tlf. 46 67 93 11

Daniel Løken
tlf. 90 99 07 33
Marte Buene
tlf. 91 00 78 48

Kun det beste,
på
dine vegne
Baksideannonse

Knut Erik Schjøtt
tlf. 46 83 26 69

PrivatMegleren

Øyvind Kvile
tlf. 90 03 20 01

Når man benytter PrivatMegleren kan man forvente
en megler som klarer å tilpasse salgsprosessen
for enhver kunde og enhver bolig.
Ta kontakt med oss for for en gjennomgang
av hvordan ditt boligsalg vil fremstå
gjennom PrivatMegleren Hallingdal.

June Merete Langeland • Øyvind Kvile
Knut Erik Schjøtt • Bjørn Arne Bersvendsen
Kristoffer T. Waage • Daniel Løken • Marte Buene
Geiloveien 48, 3580 Geilo • privatmegleren.no/hallingdal
Alfarvegen 126, 3540 Nesbyen • privatmegleren.no/hallingdal
Sentrumsvegen 130, 3550 Gol • privatmegleren.no/hallingdal

Kristoffer T. Waage
tlf. 90 97 75 17

June Merete Langeland
tlf. 91 12 27 71

