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TIL SETERS: Hos Langedrag Naturpark kan man oppleve det 
autentiske seterlivet hver søndag, sammen med kløvhesten og 
geitene. På setra får du spikke kullstifter, se hvordan man lager hvit 
geitost, steke dine egne melkelapper og smake einerlåg. 
Foto Brekkeseter (Visit Norway)
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ÅPENT ALLE DAGER* 
(*IKKE TIRSDAGER) 
KL 10-18 
26. JUNI TIL 15. AUGUST 2020

*

METEORITTPARKEN.NO
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BOLIG - HYTTE
REHABILITERING

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Håkon Christian Linge, 919 95 512 

heilt.bygg@norgeshus.no
www.norgeshus.no/heilt-bygg

Grunnmurer
 
Masseforflytning 

Alt innen infrastruktur
 
Avløps- og renseanlegg
 
Opparbeiding av bolig- 
og hyttefelt
 
Oppføring/ restaurering  
av hytter/ boliger

Opparbeiding av utemiljø

Borring og sprenging

Sortering av masser

Vann/ avløpsgrøfter

Steinmurer

Stienlegging

Skogrydding

Dyrking

970 09 750 - 959 22 408 
s-rodega@online.no

www.rodegaard.no

Tomteutgraving
Massetransport
Fjellsprenging

Veibygging
VA-Anlegg
Drenering
Planering
Pukkverk
Graving
Riving
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Jeg gleder meg over varme sommer-
dager og endelig kunne ønske alle 
velkommen tilbake til Nesbyen. 
Reiselivet i Hallingdal ble ekstra 
hardt rammet i koronasituasjonen, og 
mange bedrifter har måttet søke om 
økonomisk hjelp. Nå dreier det seg 
om å få hjulene i gang igjen. Det vil ta 
tid å bygge opp igjen samfunnet
vårt. 

Den 20. juni kunne Nesbyen feire 50 
år som Norges varmeste sted. 
Rekorden på 35,6 °C har vært uslåelig 
siden 1970. Den planlagte jubiléums-
festen måtte dessverre utsettes på 
grunn av smittevernhensyn. Rekorden 
fikk allikevel god dekning både i 
avisene og på riksdekkende TV. 
På 50-årsdagen tok ordfører i 

kommunen og under-
tegnede turen opp til 
badeplassen ved Tryte-
tjern, hvor det yret av 
folkeliv, og delte ut is til 
både barn og voksne. Nå 
planlegges jubiléet til lørdag 
22. august. Nærmere informasjon 
om tid og sted kommer.

Selv om store arrangement i år er 
avlyst, er det mange mindre 
arrangement som er verdt å få med 
seg. Denne sommeren kan du også 
velge blant flere sommeraktiviteter 
enn noen sinne tidligere.

Nesbyen går målbevisst inn for å 
satse på terrengsykling for å trekke 
flere besøkende til bygda. Jeg synes 
derfor det er utrolig moro at byggingen
nå er i gang på det som kommer til 
å bli en stor terrengsykkel-attraksjon. 
Les om den familievennlige stien 
"Nesfjellet til sentrum" i magasinet.  

Ønsker alle boende og besøkende 
en riktig flott og «gloheitt» sommer i 
Nesbyen.

Kjære leser

Glad nesningsentusiast og daglig leder i  
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS

Solveig Hjallen

FORSIDE-BILDE: Sommerstemning på elva. Les i magasinet om hvordan du 
kan flyte nedover Hallingdalselva... Foto Trailhead Nesbyen

UTG. 1 2020
 
OPPLAG: 
4 5000
 
UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 
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Hver onsdag i juli kan du oppleve gamle håndverks-
tradisjoner på Hallingdal Museum, med mange 
morsomme aktiviteter for barna. Ulike temaer hver 
ondag: fotodag, slåttedag, mølledag og husflid-
dag. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Nå kan du få en smakebit av den kommende 
langstien "Nesfjellet til sentrum". Ordfører åpner 
nederste del av den nye tur- og sykkelstien 
mellom Storetoppen og idrettshallen.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Boder med kortreist mat og håndverk på 
kjøpesenteret i Nesbyen. Lørdag 4.juli blir det 
trylleshow for barna kl 12.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Hesteoppvisning og ridderturnering, kappleiker, 
mat på bål, salgsboder og middelalderaktiviteter 
for store og små. Alt dette i et mylder av dyr og 
vakker natur. Parken er som vanlig åpen fra kl. 10 - 
18. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Kultur i villmarka. Musikk ved Øivind Brabant, Egil 
Opheim og Ørjan Fresvik. Hallingdans ved Henrik 
Opheim Berg. Aktiviteter for barna og varm grill. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Torsdag - lørdag 2-4 juli 
Sommermarked og trylleshow
Sted: Nesbyen Kjøpesenter

Lørdag 25 juli kl 21
Middelalderdag 
Sted: Langedrag Naturpark

Lørdag 29 august kl 14
Håkonbudagen
Sted: Holmevatn, Nes Nordmark

Ko skjer i
Nesbyen?
i juli og august

Hver onsdag i sommer
Aktivitetsdager
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

Onsdag 1 juli kl 14:30
Offisiell åpning av sykkelsti
Sted: Storetoppen (bunn hoppbakke)

VISITNESBYEN.NO
KJØP BILLETTER PÅ
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Kafè rett ved de flotteste stiene i Nesbyen. 
Middagsservering og lokaler for små og store grupper. 

Hytteutleie og arrangementer.

KOMMENDE  
ARRANGEMENTER 
 
LØRDAG 19 SEPTEMBER 
Kjerringsleppet

LØRDAG 3 OKTOBER 
Konsert med   
Jan Eggum

Billetter: Nesbyenbooking.no

Følg oss på Facebook
for oppdateringer, arrangementer og åpningstider 
Nystølen Hyttegrend og Kafè

www.nystolen.no
Tlf. 918 45 238

hytteutleie@nystolen.no

Korona-avlyste 
arrangementer 

Mange tradisjonsrike arrangementer i 
Nesbyen har måtte  avlyse denne sommer-
en. Vi gleder oss til en sterk retur neste år:
Nesbyen Trail Camp
Hallingdal Hesteutstilling
Festspillene i Nesbyen
Norges raskeste 5 km
Hallingmarken
Kjerringtorget 
Veteran Kjøretøytreff Hallingdal

Markering av varmerekorden
Den 20 juni kunne Nesbyen feire 50 år som 
Norges varmeste plass. Korona satte en 
stopper for den planlagte folkefesten denne 
dagen. Detaljene var ikke på plass når dette 
magasinet gikk i trykken, men etter planen 
skal rekorden feires lørdag 22. august. 
Følg med på kvaskjer.hallingdal.no.

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk
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Attraktive hyttetomter med flott beliggenhet på Myking i Nesbyen.  
Fantastiske turmuligheter både sommer og vinter. 1 da til 2 da selveier.

Les mer på  
www.nesbyenutbygging.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 moh. Umiddelbar tilgang til et 
omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bær-
plukking, golf, ridning og flere bade- og fiskevann. 
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals 
lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken 
Myking Kolonial har åpent hele året. 
Kun 15 minutter kjøring fra Myking til Nesfjellet 
Alpinsenter og Nesfjellet Golf.  
 
Grunneierkontakter:  
Andre Høva, tlf. 90 69 01 37/Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03.

Støttet av

Håkonbudagen 
LØRDAG 29 AUGUST kl 14

Kultur i villmarka ved Håkonbue 
(Holmevatn) i Nes Nordmark. 
Kulturinnslag og aktiviteter for 
barn. Ta med egen mat - 
vi fyrer opp grillen. 
Kr. 100,- pr. voksen. Barn gratis. 
 
Hjertelig velkommen!

Kulturinnslag
Ørjan Fresvik 
Egil Opheim
Øivind Brabant
Henrik Opheim Berg

Les mer på 
kvaskjer.hallingdal.no

HENRIK 
OPHEIM BERG

HALLINGDANS

ØIVIND
BRABANT

SPELEMANN

Støttet av
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Støttet av

Håkonbudagen 
LØRDAG 29 AUGUST kl 14

Kultur i villmarka ved Håkonbue 
(Holmevatn) i Nes Nordmark. 
Kulturinnslag og aktiviteter for 
barn. Ta med egen mat - 
vi fyrer opp grillen. 
Kr. 100,- pr. voksen. Barn gratis. 
 
Hjertelig velkommen!

Kulturinnslag
Ørjan Fresvik 
Egil Opheim
Øivind Brabant
Henrik Opheim Berg

Les mer på 
kvaskjer.hallingdal.no

HENRIK 
OPHEIM BERG

HALLINGDANS

ØIVIND
BRABANT

SPELEMANN

Støttet av

Kjerringsleppets Høstslepp
Ny trasè «Trekanten» i Nesfjellet / 
Trondrudmarka i Nes Sørmark. 

• Kort eller lang fjelltur med høy gledesfaktor
• Ingen tidtaking, bare god stemning
• Skreppe med fine overraskelser
• Kaffe og boller underveis
• Vardeyoga
• Afterwalk med høg hugefaktor  

og premiering
• Kortreist lokal grillmat 

og utekonsert på  
Nystølkroken Kafé

Sponset av: 
Nystølkroken Kafé
Skue Sparebank
Aparta

Meld deg på i dag  
kjerringsleppet.no

I år  
begrenset 

antall plasser
husk påmelding

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN

Lørdag 19 september 2020
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

SOMMER- 
FAVORITTER HALLINGDAL 

MUSEUM
Opplev det yrende
livet i smia, på tunet og i 
mølla under aktivitets-
dagene hver onsdag i juli.

Hallingdal Museum fra 1899 er 
blant de eldste friluftsmuseene i 
Norge, og huser 30 antikvariske
bygninger og over 30.000 
gjenstander fra hele Hallingdal. 
Museet er åpent hele året, med 
fast krigsutstilling. Utstilling om 
«Bunad og hallingdokker» og 
fotoutstilling i sommer.

ÅPNINGSTIDER, BILLETTER: 
www.visitnesbyen.no/
hallingdal-museum/

Alle foto Hallingdal Museum
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK
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Aktiviteter
Dagsbesøk 
Overnatting

Velkommen til dyrebare 
naturopplevelser 

i sommer

Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Bli med inn til ulv- og gaupe
Hundekjøring
Rideturer og rideleir
Klatrepark, fjellrevcamp
Familieleir, seterdag
Besteforeldre- barneleir
Kurs, team-building
Bryllup, fødselsdager mm.
Fiske, flotte turmuligheter

Et mangfold av aktiviteter.
25 dyrearter, ca 350 individer.

Ulvekos Seterliv

Utfordringer

RideturerElgkyss

Fjellrevcamp
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SOMMER- 
FAVORITTER

STAND UP PADDLE (SUP)
Den perfekte aktiviteten på varme sommerdager.  
Flyt nedover Hallingdalselva eller padle i et rolig fjell-
vann. Utstyret kan du leie i Nesbyen.

Stand up padling er en trivelig vannaktivitet som hele familien vil mestre. 
Trytetjern, Mykingsjøen eller Hallingdalselva er bare noen eksempler på fine 
padlesteder for Stand up paddling i Nesbyen. Brettene kommer sammen-
pakket, med pumpe, slik at de er enkle å transportere.

  BESTILL PÅ: www.visitnesbyen.no/standuppaddle/

Foto Lars Storheim

YSTING
På Bjørnerud Fjell-
gård kan du være 
med å yste slik 
de gjorde i gamle 
dager. 
Du får ta aktiv del i hele 
prosessen - fra separering 
av melk, uttak av ostemasse 
(hvitost) og koking av myse 
til prim. Les mer på 
www.visitnesbyen.no
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TTrryygggghheett
VVåårr  llookkaallkkuunnnnsskkaapp  eerr  ddiinn

Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god 
personlig rådgivning. Vi jobber hardt for å betjene våre 
kunder raskt og har kun 20 sekunder ventetid i snitt på vårt 
kundesenter. 

Vi er eiet av to lokale stiftelser som sørger for at vårt 
overskudd blir igjen her hvor det er skapt. 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!
Tel: 03202 - post@sb1.no 
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

SOMMER- 
FAVORITTER

LANGEDRAG NATURPARK
På Langedrag kan du kose med fjellrev og søte kaniner, 
komme på (en trygg) armlengdes avstand av gaupe og 
ulv, utfordre deg selv i klatreparken eller våge deg opp 
på hesteryggen.

Langedrag Naturpark er åpen hver dag, hele året, og byr på en rekke 
familievennlige aktiviteter. Her kan du hilse på mer enn 350 dyr fordelt på 
25 forskjellige arter. Alle bør unne seg en tur til denne flotte naturparken.

  LES MER PÅ: www.visitnesbyen.no/langedrag/

Foto Visit Norway / Brekkeseter
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SOMMER- 
FAVORITTER

BERG-OG-DALBANE PÅ HJUL
Terrengsykling er ikke forbeholdt våghalser uten døds-
frykt. De nybygde flytstiene i Nesbyen kan sykles av alle 
- det gjelder bare å ta det litt rolig i starten. 

Stien "Den Ravinde" har ord på seg som en av landets beste sykkelstier, 
og MÅ prøves (etappen fra Midtlivegen og ned er enklest, nybegynnere 
bør starte med denne). Fulldempet sykkel er en fordel (men ikke et krav) og 
kan leies i Nesbyen. Stien "TryteTrøkket" ved Trytetjern er en kort, men fin 
runde for barn og nybegynnere og krever ikke avansert sykkel.

  ALT OM SYKLING I NESBYEN: www.visitnesbyen.no/sykling

Foto Lars Storheim
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

METEORITTPARKEN GARDNOS
Hør dramatiske historier fra kunnskapsrike guider, la 
barna utforske «solsystemet fra planet til planet» og gå 
opp til Juniorgeolog-prøven.

Kratere etter meteorittnedslag er sjeldne på jorden. Det er funnet færre enn 
200 av dem til sammen, og ett av dem ligger i Nesbyen. Vi anbefaler et 
besøk i den sommeråpne oppdagelsesparken. Det er både lærerikt, 
fascinerende og moro for barna.

  LES MER PÅ: www.visitnesbyen.no/meteorittparken-gardnos/

 

SOMMER- 
FAVORITTER

Alle foto Meteorittparken Gardnos
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Har du en hytte eller 
fritidsbolig i Nesbyen 
som står tom deler av 
året? 

Nesbyen Turistkontor tilbyr 
fleksibel og trygg utleie  
gjennom VISITNESBYEN.NO. 
Online bookingløsning.  
Du styrer når hytta er ledig for 
utleie, og når du bruker den selv.  
 
Vi har løsninger for deg som bor 
langt unna hytta, for eksempel 
tilsyn og utvask. Vi kan ta oss 
av alt det praktiske fra gjesten 
kommer til gjesten drar.

Ønsker du mer informasjon? 
info@nesbyen.no
32 07 01 70

LEI UT HYTTA DI
NÅR DU IKKE BRUKER DEN SELV

VISITNESBYEN.NO

Vi bryr oss om folk!

Hos oss får du en personlig rådgiver, vi er lokalbanken som er tilstede 
og bryr oss om folk. Du finner oss i Jordshagen 5, Nesbyen.

Mail: post@skuesparebank.no                        tlf: 915 07 583
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

SOMMER- 
FAVORITTER Bli med på 

StolpejakT
Last ned appen
"Stolpejakten"og legg 
ut på leting etter 30 
stolper i Nesbyen.
Stolpejakten er et gratis aktivitets-
tilbud som er populært i hele Norge, 
og endelig er det også på plass i 
Nesbyen. De fleste stolpene er lett 
å finne, mens noen krever litt mer 
innsats, puls og svette. 

Oppdage nye turmål og steder du 
kanskje ellers ikke ville ha besøkt, 
samtidig som du sanker poeng. 
Stolpene er tilgjengelig mellom 
1. juni og 25. oktober.

LES MER PÅ: 
www.visitnesbyen.no/stolpejakten/

Foto Lars StorheimFoto Lars Storheim
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FISKE
I Nesbyen finner du 
utallige gode fiskevann.
Spenningen når fisken biter! Barn 
under 16 år fisker gratis med stang i 
sommermånedene. Vi andre trenger 
fiskekort. Info om fiskekort for de ulike 
fiskesonene finner du på 
www.visitnesbyen.no/fiske.

GOLF 
Golfbanen på Nesfjellet,
750 meter over havet, 
blir omtalt som en av 
landets beste høyfjells-
baner.
Her er det plass til alle som ønsker 
å spille, både nybegynnere som vil 
prøve å slå langskudd på driving-
rangen og deg som går for hole-in-
one. Åpen 24/7 hele sommeren. 
Les mer på www.visitnesbyen.no/golf/

TURORIENTERING

Fjellturene blir enda mer 
spennende på jakt etter 
orienteringsposter.
Nesbyen IL har plassert ut 25 
orienteringsposter i skogen og på 
fjellet i kommunen. Kjøp kartene på 
nettet, legg ut på tur med familien og 
se om dere greier å finne alle 
postene. Mer info og kart på:
www.visitnesbyen.no/turorientering/

1,9 KG FERSKVARE
For mange er dette 
definisjonen på en 
perfekt sommerdag. 
Foto Sverre Lunde

 

SOMMER- 
FAVORITTER
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Bordsetting kl. 17 til 20 i denne perioden. Ta kontakt med Dorte Rasmussen på
e-post: dr@nesfjellet.no

mob: 484 08 884

Bordbestilling kreves grunnet covid-19. 
Lyst til å spise på hytten? Ring oss så finner vi en løsning!

Velkommen til middagsservering og a la carte-meny hos Nesfjellet Golf. 
Vi har bordsetting på Golfkaféen onsdag til søndag fra 8. juli til 9. august. 

Forretter

Fisk- skalldyr suppe 129,-
Hjemmerøket ørret på salat med syltet sopp og urtedressing 119,-
Hjemmerøket elg på salat med syltet kumquat og tyttebær-rømme 129,-
*Alle forretter serveres med hjemmebakt brød og smør

Hovedretter

Elggryte med potet, mikset salat og rørte tyttebær 199,-
Elgkarbonader med potet, dagens grønnsaker og viltsaus 199,-
Pestostekt ørret med potet, dagens grønsaker og rømmesaus 239,-
Oksetournedos (indrefilet), med potet, dagens grønnsaker og rødvinssaus 329,-
Hjortmedaljong (indrefilet), med potet, dagens grønnsaker og viltsaus 349,-
Tortellini fylt med spinat og ricotta, stekte grønnsaker gratinert med ostessaus (VEGETAR) 199,-
*Velg mellom:  stekte poteter, potetstappe eller kokt potet

Desserter

Hjemmelaget vaniljeis med varme bær 109,-
Hjemmelaget karamellpudding med karamellsaus, krem og frukt 109,-
Sjokoladefondant med vaniljeis, frukt og frukt-puré 129,-
Tallerken med tyttebæris, karamellpudding, sjokoladekonfektkake og frukt 149,-

Til barna

Grillpølse med valgfri potet 89,-
Karbonade med grønnsaker og valgfri potet 129,-

A la Carte
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Følg oss på Facebook for nyheter og gode tilbud 

Velkommen til en hyggelig sommerhandel

nesbyenkjøpesenter.no
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

SOMMER- 
FAVORITTER

HESTERIDNING PÅ HØYFJELLET
 
Opplev fantastiske Nesbyen Østmark fra hesteryggen.

Vassfaret turridning tar deg med på tur på vakre høyfjellsstier med utgangs-
punkt i Buvasstølan, ca. 20 km/30 min kjøring øst fra Nesbyen sentrum.  
Du kan bli med på en spektakulær heldagsttur over Nesbyen Østmarks 
høyeste topp, Vardefjell. Kanskje Hallingdals flotteste ridetur?

  LES MER PÅ: www.visitnesbyen.no /hesteridning/

Foto Vassfaret Turridning
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FJELL-
sommer
 
Tørre fine stier, sval luft 
og utsikt til fjerne fjell. 
Selvsagt må du opp i 
høyden i sommer.
På www.visitnesbyen.no/vandring/ 
foreslår vi de 15 beste fjellturene i 
Nesbyen. Her er en liten smakebit:

TROMMENATTEN
Sommertips: Se 
sola gå ned fra en 
fjelltopp.
Foto Lars Storheim

HØYEST
Tar du turen til Hallingnatten 
kan du krysse av Nesbyens 
høyeste fjell i toppboka di. 
Turen fra Imlan er kanonfin. 
Foto Wenche Ulsaker

 

SOMMER- 
FAVORITTER

3 klassikere med 
uslåelig utsikt: 
Dyna
Vardefjell
Trommenatten

3 turer for 
store og små: 
Kvasshovdrunden
Hallingnatten
Såtenatten
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OMVISNINGER
Bli med på guidet tur 
gjennom Gamle Nes  
og Kunstlandskap  
Nesbyen. 
Man kan fint gå disse turene på 
egenhånd, men sammen med lokale 
omvisere blir disse turene ennå mer 
interessante og lærerike. Her får du 
høre spennende historier og finurlige 
fakta du ikke finner i turistbrosjyrene. 

Omviserne er lokale nesninger som 
stiller opp frivillig for å dele sin 
kunnskap. 

Mer info og billetter på: 
www.visitnesbyen.no/historiske/

 

SOMMER- 
FAVORITTER

INN I KUNSTEN
En oppdagelsesreise 
gjennom 1800-tallets 
Nesbyen, slik Hans 
Gude møtte det.
Se hvordan kunstnere skildret 
Nesbyen og naturen rundt på sine 
besøk i bygda for over 150 år siden. 
I Sorenskrivergården kan du besøke 
en interessant liten utstilling om 
malerkunsten hvor Nesbyen har en 
overraskende rolle.

Mer info og billetter på: 
www.visitnesbyen.no/inn-i-kunsten/

Foto Lars Storheim
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Onsdag 24/6: kl. 10.30: Kunstvandring Nesbyen
Torsdag 25/6. kl. 18.00: Gamle Nes

Onsdag 1/7: kl. 10.30: Gamle Nes
Torsdag 2/7: kl. 18.00: Kunstvandring Nesbyen

Onsdag 8/7: kl. 10.30: Kunstvandring Nesbyen
Torsdag. 9/7: kl. 18.00: Gamle Nes

Onsdag 15/7; kl. 10.30: Gamle Nes
Torsdag 16/7: kl. 18.00: Kunstvandring Nesbyen

Onsdag 22/7: kl. 10.30: Kunstvandring Nesbyen
Torsdag 23/7: kl. 18.00: Gamle Nes

Onsdag 29/7: kl. 10.30: Gamle Nes
Torsdag 30/7: kl. 18.00: Kunstvandring Nesbyen

Onsdag 5/8: kl. 10.30: Kunstvandring Nesbyen
Torsdag 6/8: kl. 18.00: Gamle Nes

Omvisninger sommeren 2020
Kunstlandskap Nesbyen og Gamle Nes

Utstillingen
Inn i kunsten
En interaktiv utstilling 
om nasjonalromantikken 
i malerkunsten. 

Sted: Sorenskrivergården
Tid:  Onsdag 11-17, lør- og søndag 11-16
Pris:  60,- pr. person
Åpent i perioden 27. juni – 31. august 2020.

Pris: 60,- pr. person. Billetter kjøpes på www.visitnesbyen.no/historiske/
Alle omvisninger starter ved Nesbyen Turistkontor. Møt opp litt før start.
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Det begynner å bli tradisjon 
med åpning av nye tur- og 
sykkelstier i Nesbyen.
Men stien "Nesfjellet til 
sentrum" vil overgå alt som 
tidligere er bygd. Det er 
gått tre år siden den 
ambisiøse idèen ble lansert 
- en sti fra høyfjellet og helt 
ned til Nesbyen sentrum. 
Endelig er arbeidet i gang.

- Håpet er at stien skal være klar 
innen høsten 2021. For å gi alle 
en smakebit på stien, åpner vi den 
nederste delen fra Storetoppen 
allerede 1 juli, sier en meget fornøyd 
Osmund Ueland, når vi møter han 
rett etter befaring av arbeidet. Han 
er frivillig prosjektleder og styreleder 
for Stiftelsen Norges Flotteste 
Sykkelopplevelse som står bak stien.

Som med de fleste ambisiøse 
prosjekter, har det vært mange 
utfordringer på veien fra idè til sti. 

    Stibygg  da

TROLLSTIGEN LIGHT
Det ferdige byggverket vil 
utgjøre en sti på nærmere 15 km, 
fra fjellplatået Syningen, 1100 
meter over havet, til dalbunnen i 
Nesbyen sentrum, 950 høyde-
meter nedenfor. Ryktene skal ha 
det til at dette blir Nord-Europas 
lengste sykkelsti.
Foto Brynjar Tvedt / Trailhead 
Nesbyen
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Takket være velvillige grunneiere og 
politikere, spillemidler og iherdig 
jobbing bak kulissene, er arbeidet nå 
i gang.
- Det er viktig å understreke at dette 
blir en tursti for hele familien og åpen 
for alle, både gående og syklister. Det 
er familier på sykkel som legger igjen 
mest penger, og disse skal vi nå. 
Underveis skal det lages til utsikts-
punkter og hvilesteder. Dette skal bli 
en opplevelsestur, sier Ueland.

Det satses stadig mer på aktivitets-
turisme og terrengsykling her til 
lands, ikke bare i Hallingdal. Ueland 
tror denne stien vil bli en nasjonal 
sykkelattraksjon for familier på tur, 
med stor tiltrekningskraft for Nesbyen. 

Planen er å kjøpe inn en buss med 
plass til 20 passasjerer og egen 
sykkelvogn. Denne skal kjøre skyttel-
trafikk mellom sentrum og fjellet. 
 
 

STIBYGGING
Det lokale stibygger-
firmaet Trailhead 
Nesbyen måtte øke 
bemanning betydelig 
når de fikk jobben 
med å bygge stien.
Foto Brynjar Tvedt /
Trailhead Nesbyen
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 - Vi er på jakt etter en kreativ og 
serviceinnstilt sjåfør som kan ta 
ansvar for at shuttlebussen blir et 
positivt kjennetegn for Nesbyen, 
føyer Ueland til.

Lokale og besøkende syklister starter
altså dagen med en 15 minutters 
busstur til fjells, mens hytte-
Nesningene kan starte på toppen og 
ta bussen hjem etter endt sykkeltur. 

Den fremtidige turen fra fjellet 
til sentrum kan starte enten fra 
Nystølkroken Kafé, Bøgaset, 
Nesfjellet Golf eller Natten/Tverrlie. 

Med dette nye familietilbudet vil 
Nesbyen ta et stort steg fremover 
som en bærekraftig, attraktiv og 
familievennlig sykkeldestinasjon.

HØYFJELLSSYKLING
Den nye stien vil bindes sammen med det eksisterende 
nettet av sykkelstier på fjellet, som denne stien nær toppen 
av Nesfjellet Alpinsenter.

Etappen mellom Bøgaset og Tverrlie ferdigstilles denne 
sommeren og gjør at du kan sykle sammenhengende fra 
Nystølkroken Kafè til Syningen på tilrettelagte turstier. 
Syningen blir startsted for den nye stien "Nesfjellet til  
sentrum". Se nettsiden trailguide.net for oversikt over stier.
Foto Lars Storheim

STI-FAKTA

• Stien "Nesfjellet til  
sentrum" har planlagt 
åpning 2021. Nederste del 
åpner 1. juli 2020. 

• Total lengde fra Syningen 
til Nesbyen blir ca. 15 km. 
950 meter høydeforskjell.  

• Stiftelsen Norges Flotteste 
Sykkelopplevelse står bak 
prosjektet, med hytte-
nesning Osmund Ueland i 
spissen.
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Moderne hytter 
med solrik beliggenhet
nesbyenfjellgrend.no Moderne hytter

med solrik beliggenhet
 

nesbyenfjellgrend.no

Nystekte kaker og brød - 
ferskvarer og varm mat 
frukt og grønt - blomster - 
ferskpakket fisk - ostedisk

Velkommen til en 
hyggelig handel 
hos oss på

Følg SPAR Nesbyen på Facebook for 
konkurranser og tips om gode tilbud

Åpningstider 
8 - 21 (9 - 20)

Tlf. 32 07 18 50
404 52 608Nesbyen
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NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

MEDLEMMER

AKTIVITETER
Hallingdal Museum www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Nesfjellet Alpinsenter www.nesfjellet.no

Nesfjellet Golf www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no

Stiftelsen Norges 
Flotteste Sykkelopplevelse

www.sykkelopplevelse.no 

Trailhead Nesbyen AS www.trailheadnesbyen.no

Vassfaret Turridning Facebook @Vassfaretturridning

ARRANGEMENT
Festspillene i Nesbyen www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken www.hallingmarken.no 

Kjerringsleppet www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget www.kjerringtorget.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Årstiderne Arkitekter AS www.aarstiderne.no

Brødr. Rodegård AS www.rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

Bt Brannteknikk www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær

www.comfort.no

Heilt Bygg www.norgeshus.no/heilt-bygg

Holm Bygg og Maskin AS www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS Facebook

MA Bygg Buskerud AS www.mabyggas.no

Maxbo Nesbyen www.maxbo.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

www.monter.no

Nes Hus & Hyttebygg www.neshusoghytte.no

Nes Nordmark 
Utbyggingslag

www.nesbyenutbygging.no

Nesbyen Fjellgrend www.nesbyenfjellgrend.no

Olaf O.Rukke www.rukke.no

Rukkedalskogen AS www.nattenalpin.no 

Rørservice Nesbyen AS Facebook @Rorservice 

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BILFORHANDLERE / VERKSTED
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 bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL
Aparta AS www.aparta.no

Cubus Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler/Eidal Møbel www.fagmobler.no

Nesbyen Gullsmed www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Ski og Sykkel Facebook

Nille Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen www.power.no

Stuveseth Farge 
& Interiør AS

www.happy-homes.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

Frodig Økonomi www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal www.gjensidige.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

www.privatmegleren.no

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

INDUSTRI
Protan avd.Nesbyen www.protan.no

IT OG MEDIA
Booking Technology AS www.booktech.no

Data-Consult Nesbyen AS www.data-consult.no

Hallingdal Trykk AS www.hallingdaltrykk.no
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DITT MEDLEMSSKAP ER GULL VERDT
NTN er destinasjons- og næringsselskapet for Nesbyen. Vi ønsker nye bedrifter, vel, lag og foreninger velkommen til et 
godt samarbeid. Les mer om NTN og medlemsbedriftene på www.visitnesbyen.no.
 
Hvordan bli medlem?
Ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring 32 07 01 70.

MATBUTIKKER
Coop Extra Nesbyen
Post i butikk

www.coop.no

Kiwi avd. 008 Nesbyen www.kiwi.no

Nærbutikken Myking 
Kolonial Nesbyen

www.narbutikken.no

Rema 1000 Nesbyen www.rema.no

Spar Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

OVERNATTING
www.visitnesbyen.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Liodden Camping www.lioddencamping.no

Motell Nor-Kro www.norkro.no

Nesbyen Event www.nesbyenevent.no 

Nørdre Tverrlie 43/45 www.visitnesbyen.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel www.thoenhotel.no

Nesbyen Hytteutleie www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Haraldset Hytter www.visitnesbyen.no

Tollefsgard Hallingstugu www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie  www.visitnesbyen.no

MAT OG DRIKKE
Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

Facebook

Nesbyen Kro www.nesbyenkro.no

Nor-Kro www.norkro.no

Nystølkroken Kafè www.nystolen.no

Golfkafèen www.nesfjellet.no

Gøtt Pøbb Facebook

Senterkaféen Facebook

Vinmonopolet www.vinmonopolet.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Grethes vaske- og 
hytteservice

Facebook @vaskoghytteservice

Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong Facebook @BienHarOgHudpleie

Boots apotek www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør www.nesbyenkjøpesenter.no

Sjå te å klypp de www.klyppde.no

ANDRE KATEGORIER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Flow Art Facebook @flowartnorway

Nes Nordmark Friluftslag www.nesnordmark.no

Hjørnet Live www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i  
Buskerud

www.husflid.no

Nesbyen Frivilligsentral www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nes kommune www.nes-bu.kommune.no

STØTTEMEDLEMMER
Vestheim Eiendomsutvikling

Bjørnsenhuset

Nesbyen Foto

Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård
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June Merete Langeland, t. 91 12 27 71 • Øyvind Kvile, t. 90 03 20 01  
 Johan Slåtten t. 90 47 43 89 • Bjørn Arne Kjerstad, t. 46 67 93 11 

Daniel Løken, t. 90 99 07 33 • Marlene Rust, t. 48 27 07 52

Alfarvegen 126, 3540 Nesbyen • privatmegleren.no/hallingdal 
Sentrumsvegen 60, 3550 Gol • privatmegleren.no/hallingdal

Bjørn Arne Kjerstad Daniel Løken

June Merete Langeland

Marlene Rust

Johan Slåtten

Øyvind Kvile

Den rette kjøperen dukker 
ikke opp av seg selv  

#SPØROSS
Når tiden er inne for et nytt kapittel, ønsker 

du å finne en kjøper som verdsetter din eiendom like 
høyt som du gjorde. Det er her vi kommer inn i bildet. 

Et flertall av eiendomsselgere som mottar tilbud 
fra PrivatMegleren, velger å selge sin eiendom 

gjennom oss.

Finn ut hvorfor. 
Spør oss om tilbud ved ditt eiendomssalg.


