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Trygghet
Vår lokalkunnskap er din

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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Nesfjellet.no

Nesfjellet

#Nesfjellet

4146 7400
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VINTERNATT
Stjernene blinker over et staselige gardstun
i Rukkedalen. Lengre bak i dette magasinet
får du tips til hvordan du selv kan ta slike
bilder av nattehimmelen.

7 Lars Storheim
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DRØMMEFØRE
Det kjøres opp førsteklasses skispor over hele Hallingdal.
På Skisporet.no får du oversikten over det store løypenettet. På Visitnesbyen.no gir vi deg tips til 10 favorittturer i Nesbyen.

7 Solveig Hjallen
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Tomteutgraving
Massetransport
Fjellsprenging
Veibygging
VA-Anlegg
Drenering
Planering
Pukkverk
Graving
Riving

BOLIG - HYTTE
REHABILITERING

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Håkon Christian Linge, 919 95 512
heilt.bygg@norgeshus.no
www.norgeshus.no/heilt-bygg

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

Neshytta
Lokalt håndverk

Solid veggkart

tta

skiløyper Nesbyen vest / øst

1299,-

Gavekort

Vintersleppet 2021

Fra 600,-

Strikkesett

Garn + oppskrift for votter,
pannebånd eller kufter

post@nhhb.no
post@nhhb.no
neshusoghytte.no
neshusoghytte.no

post@nhhb.no Fra 279,neshusoghytte.no
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Click & collect på

VISITNESBYEN.NO

bestill på nett - hent på veg til hytta 24/7

FORSIDE-BILDE: Ole Arne Buøen nyter det siste
kveldslyset i det han setter utfor toppen av Nesfjellet Alpin.

7 Lars Storheim

Kjære leser

JUL OG VINTER 20/21
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9000
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Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no
REDAKTØR:

Nå er vi inne i en årstid som for mange kan bli
ekstra tung i år. Covid-19 setter begrensninger
for oss alle, og dagene blir kortere og mørkere.
Da er det viktig å ta grep for å ivareta egen
helse, en fantastisk mulighet til å nyte friluftsliv
og natur - noe som Nesbyen har mye av!
I sentrum kan man gå på oppdagelsesferd
gjennom sjarmerende Gamle Nes, og på fjellet
venter et vinterparadis! På Turistkontoret får du
gratiskart med både fot- og skiturer. På
Visitnesbyen.no har vi samlet våre 10 favorittturer blant mer enn 450 km med skiløyper i
kommunen.

deg klar til herlige stavtak. For
Lars Storheim
lars@nesbyen.no
alpininteresserte, er det gledelig at det nå foregår en stor
utvidelse av Nesfjellet Alpin. Fram mot 2021 vil
det bli satt opp nytt skitrekk og mer enn 3 km
med nye alpintraséer. Les mer om utviklingen
på nesbyenalpinsenter.no.

Vi retter en stor takk på forhånd til alle løypekjørere som i disse dager forbereder en ny
vintersesong. Så fort snøen kommer og det
er forsvarlig å manøvrere store løypemaskiner
i naturen, er de raskt i gang for å lage flotte
løyper til skiglade lokale- og hyttenesninger.
Følg med på skisporet.no for å se hvor og
når de første skiløypene blir kjørt opp og gjør

Etter en spørreundersøkelse blant hyttenesningene tidligere i år, var meldingen klar.
Hyttefolket savnet en oversikt over bedrifter og
tjenester i Nesbyen. Etter lengre tids jobbing
og dialog med medlemsbedriftene, lanserte
NTN «Hytteportalen» i begynnelsen av
november. Vi tror og håper dette blir et nyttig
verktøy for våre kjære hyttevenner. «Hytteportalen» finner du under Visitnesbyen.no
eller i Nesbyen-appen.

Nesbyen er stolt av å bli kåret til årets hyttekommune i 2020 og vi får gleden av å stifte
bekjentskap med stadig nye og flere hyttefolk.
I magasinet kan du lese om flere bedrifter i
Nesbyen som yter hytteservice i fjellet.

Til tross for omstendighetene, ønsker vi alle en
herlig vintersesong i Nesbyen. Ta godt vare på
hverandre og nyt friluftslivet.

Solveig Hjallen

Glad nesningsentusiast og daglig leder i
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)
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Ko skjer i
Nesbyen?
Mer informasjon:
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

Lørdag 5 desember
Juleshow på Langedrag
Sted: Langedrag Naturpark

Førjulsdag med nissespill og julegrøt på låven.
Juleshow-oppvisning med dyrene våre, omvisning i parken og mye annen moro. Alle inngangspengene denne dagen går til et veldedig
formål.

Fredag 27 november kl 22:00
Lørdag 28 november kl 22:00
Adventsrock Sted: Gøtt Pøbb, Nesbyen

Lørdag 12 desember kl 12
Julemarked
Sted: Bjørnerud Fjellgård

Lokale helter treffes for å rocke julen inn nok en
gang. Her blir det god musikk og forskjellige
sammensetninger. Dette blir førjulstidens feteste
happening... Pga koronasituasjonen blir det i år 2
konserter.

Julemarked med salg av lokale produkter; håndarbeider, kunst, julekaker, matvarer, juletrær og
mye mer. Salg av gløgg, grillmat m.m.

Utvalgte dager i november/desember
Julebutikk Liodden
Sted: Liodden, Nesbyen

Lørdag 5 desember kl 18.30
Et `vilt´ julebord
Sted: Skistua, Nesfjellet
Lørdag 12 desember kl 11
Verdensmat på norsk
Sted: Nesbyen Frivilligsentral

Julebutikk i det koselige Steinfjøset på Liodden i
Nesbyen. Salg av hjemmelagde julenek, buketter,
julepynt, barkranser, dekorasjoner, takkebakst og
julebakst. Følg Liodden gard på Facebook.
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Søndag 13 desember kl 12
Bamseverksted
Sted: Nesbyen Kjøpesenter

Søndag 20 desember kl 12
Rubber & Soul synger julen inn
Sted: Gøtt Pøbb, Nesbyen

Tirsdag 29 desember
Lutefiskaften og konsert med Jørn Hoel
Sted: Nystølkroken Kafè

Kom å finn juleroen! Stemningsfull konsert med
røffe kanter. Rubber & Soul er en akustisk trio fra
Nesbyen.

Jørn Hoel er ikke bare en folkekjær musiker, han
er i tillegg en lidenskapelig kokk - og lutefisk er
en av hans store favoritter. Vi gjentar suksessen
og inviterer til lutefiskaften.

KORONA-AVLYSTE ARRANGEMENTER
Det er en krevende tid for arrangørene, og flere tradisjonelle arrangementer er i år avlyst. Noen
av arrangementene på disse sidene kan også bli avlyst dersom nye tiltak krever det. Følg med
på www.visitnesbyen.no/arrangementer for oppdatert informasjon.

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

Følg oss på Facebook

www.nystolen.no

for oppdateringer, arrangementer og åpningstider
Tlf. 918 45 238
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Nystølen Hyttegrend og Kafè
hytteutleie@nystolen.no
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Hytteeierne kjenner ikke til alt som finnes i bygda.
Det skal «Hytteportalen» gjøre noe med.
- En del lokale bedrifter tar det kanskje for gitt,
at hytteeierne finner frem til dem når de har
et behov, sier Solveig Hjallen, daglig leder i
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN).
I november lanserte NTN en ny nettside med
oversikt over lokale håndverkere, vaktmestere,
renholdere, leverandører av ved, butikker som
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tilbyr levering av varer til hytta, helsetjenester,
og så videre. «Hytteportalen» ligger under
Nesbyen Turistkontors nettside
www.visitnesbyen.no og i Nesbyen-appen.
I Nesbyen er det mange ferske hytteeiere - og
det blir stadig flere. I følge SSB er det blitt bygd

Bakgrunn

med blanke ark. Situasjonen på små steder
er jo gjerne at alle kjenner alle, og folk vet
hvor de får tak i hva. Det er viktig å huske på
at dette ikke nødvendigvis gjelder for hytteeierne, understreker Hjallen.

Våren 2020 gjennomførte Nesbyen
Turist- og Næringsservice (NTN) en
spørreundersøkelse blant hyttenesningene. Svarene avdekket
manglende kjennskap til tjenestene
som eksisterer i bygda.

Denne hypotesen ble bekreftet i en spørreundersøkelse blant hyttefolket i Nesbyen,
våren 2020. Noen savnet tjenester som
allerede eksisterer i bygda, og flere etterlyste
en oversikt over hvilke firmaer som tilbyr hva.
Hytteportalen vil gagne både hyttenesningene, som får bedre oversikt - og de lokale
medlemsbedriftene i NTN som når ut til flere
potensielle kunder, sier Hjallen.

NTN er destinasjons- og næringsselskapet for Nesbyen og eies av
kommunen og lokale bedrifter. NTN
har mer enn 100 medlemsbedrifter.
Nesbyen har i dag 3 260 innbyggere
og mer enn 4 000 hytter og fritidsboliger av ulike slag.

mer enn 500 hytter i Nesbyen det siste tiåret.
Ofte er det de ferske hytteeierne som har størst
behov for lokale varer og tjenester, samtidig som
de har minst erfaring med hvor de får tak i det de
trenger.
- Mens de fleste lokale har god oversikt over
hvilke bedrifter som tilbyr hva i bygda, så
starter de "nyinnflyttede" hyttenesningene

«Situasjonen på små steder er jo
gjerne at alle kjenner alle, og folk vet
hvor de får tak i hva. Det er viktig å
huske på at dette ikke nødvendigvis
gjelder for hytteeierne»
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KLAR FOR DET MESTE
Arne Georg Holth og bilen hans er et kjent
syn blant hyttefolket i Nesbyen. I bilen har han
utstyr for å hanskes med de fleste utfordringer
som kan dukke opp.

HYTTEFOLKETS
HJELPERE
0 7 Lars Storheim
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POPULÆR
Grethe med moppen er
innom mange privathytter
i løpet av ei uke.

ALTMULIGMANN
Oppgavene til fjellvaktmesteren er varierte.

Stadig flere hytteeiere prioriterer familietid fremfor vaskog vedlikehold. Det er godt nytt for hytteservice-bransjen.
Det er onsdag formiddag og
stille på Nesfjellet. Grethe
Bakko drar moppen over
eikeparketten i en moderne
hytte i Natten i Nesbyen. Etter
38 år med stillesittende jobber
i byen, vendte hun hjem til
Hallingdal for to år siden, og
satset fullt på eget rengjøringsfirma i 2019.
- Jeg var så nervøs i starten og
skikkelig urolig for om jeg ville
få nok arbeid, forteller Grethe.
Ett år senere er høyfjellshyttene blitt den nye arbeidsplassen og ordreboka er snart
full, hvertfall i høysesongen.
Hun jobber seg taktfast
gjennom hytta, tømmer aske,
skraper stekeovnen, rengjør
bad og badstu, mens eierne
sitter på jobb, 150 km unna.
- Jeg har et spesielt forhold til

akkurat denne hytta. Eierne her
var en av mine første kunder
når jeg startet opp. De har tre
små barn og begge har travle
jobber. De var tydeligvis
fornøyd med jobben jeg
gjorde, for de snakket med
hyttenaboene og det gav en
skikkelig dominoeffekt. Ett år
senere vasker jeg nå hos et
flertall av hytteeierne i denne
gata, sier Grethe og ler godt,
som hun ofte gjør.
VIL SLAPPE AV PÅ HYTTA
Litt høyere oppe i samme
hytteområde møter vi Arne
Georg Holth. Han driver
firmaet Klar Hytte & Vaktmestertjenester med tre
ansatte. Nå har han kjørt
firehjulstrekkeren sin gjennom
10 cm føykesnø, og parkert på

tunet foran ei staselig tømmerhytte. Utsikten mot fjellheimen
er spektakulær. Her er han
innom jevnlig for å måke snø,
drive hagearbeid, vaske, gjøre
tilsyn etter uvær eller som i
dag; for å rengjøre et utendørs
boblebad.
- Jo større hytter, jo større
betalingsvilje for å slippe
vedlikeholdsoppgaver som
må gjøres. Eierne har gjerne
krevende jobber, og da ønsker
de maksimal ro og avslapping
når de er på hytta. De bidrar
samtidig til lokale arbeidsplasser for oss som jobber
med dette, forteller Arne
Georg.
FJELLTELEGRAFEN
Klar Hytte & Vaktmestertjenester utfører det aller meste
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hytteeierne kan ønske hjelp
til. I sommerhalvåret er stell av
torvtak et populært oppdrag,
med kalking, gjødsling og
klipp. Han er tydelig på at den
viktigste veien til flere oppdrag
er et godt rykte - og en
utadvendt holdning.
Jeg er jo en sosial og pratsom
type. I høstferien var jeg på
vei hjem fra et oppdrag øverst
i Tverrlia i Nesbyen. På vei
nedover passerte jeg hyttefolk
som var ute og gikk i det fine
været, og jeg slo an en prat
med de jeg traff. Den ene
turen ned fra Tverrlia endte
med fire nye avtaler om stell av
torvtak, forteller han fornøyd.
FRA SJØS TIL FJELLS
En annen kar som satser i
samme bransje er vestlendingen Edgar Eidsheim. Etter flere
år som styrmann på offshoreskip, ønsket han en hverdag på

land. Også han hadde
registrert et økende behovet
for hytteservice i Nesbyen,
i takt med den store hyttebygging. Idèen til eget firma,
Nesbyen Hytteservice, vokste
raskt frem. I dag tilbyr firmaet
hans blant annet beising av
hytter, vedlikehold av torvtak,
snømåking, renhold og
hytteettersyn.
TAKE AWAY-PIZZA OG VED
Selskapet Nesfjellet, som
driver både alpinsenteret og
golfbanen i Nesbyen, forteller
om økt etterspørsel etter
både selskapslokaler, catering
og take away-pizza fra sultne
barnefamilier på vei til hytta.
Nystølkroken Kafè, noen kilometer lengre vest, tilbyr også
take away-mat, selskapslokaler
og catering, i tillegg til rengjøring og ved. Også de
merker at hyttefolket i større
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grad ønsker slike tjenester mer
enn før.
VIL ORDNE TING SELV
Både tilbudet og etterspørselen
etter servicetilbud er størst i
de nyeste hytteområdene i
Nesbyen, særlig rundt
Nesfjellet Alpinsenter og
Nystølen. Arne Georg Holth i
Klar Hytte har erfart at ferske
hytteeiere er mer tilbøyelig til
å betale for tjenester enn de
som har eid hytte i flere tiår.
- Inntrykket mitt er at hytteeierne i de eldre og
tradisjonelle hytteområdene
ønsker å ordne mer selv.
Vedlikeholdet er, for mange,
en del av hyttelivet. Mange
moderne hytteeiere ønsker
derimot i større grad å bruke
tiden de har på hytta med
familien og i naturen, fremfor
å vaske og vedlikeholde.

KONTORLANDSKAP
Arne Georg klager ikke på utsikten
når han er på jobb, 1000 meter
over havet, med utsikt mot fjella i
Ål og Hemsedal.

Hytteportalen
Oversikt over tjenester i Nesbyen finner du
i «Hytteportalen» på www.visitnesbyen.no.
Firmaene nevnt i artikkelen er
medlemmer av NTN, Nesbyen Turistog Næringsservice AS.
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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

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet

Avstander

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

på Myking, ca 950 moh. Umiddelbar tilgang til et
omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bærplukking, 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.

Åpningstider
8 - 21 (9 - 20)
Nystekte kaker og brød ferskvarer og varm mat
frukt og grønt - ostedisk blomster

Velkommen til en
hyggelig handel
hos oss på

Nesbyen
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Tlf. 32 07 18 50
404 52 608
Følg SPAR Nesbyen på Facebook for
konkurranser og tips om gode tilbud

HALLINGSKARVET
Såtenatten (1137 moh.), grensetoppen
mellom Nesbyen, Ål og Nore og Uvdal,
byr på en storslått utsikt mot Hallingskarvet
i vest. Toppen nås blant annet fra
Grønhovd i Nes Nordmark.

7 Lars Storheim
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Slik blir du en

Stjernefotograf
Det krever verken mye utstyr eller mye
planlegging å ta bilder av stjernehimmelen.
Med noen grunnleggende teknikker kan
du fange imponerende motiver med enkle
kameraer, selv med mobiltelefonen. Her gir
vi noen enkle tips til hvordan du kan prøve
deg som fotograf i mørket.
0 Lars Storheim

HOLD PUSTEN
Nikolai måtte stå bom stille i 25 sekunder for
at dette bildet skulle bli vellykket. Bildet er tatt
med kompaktkameraet Sony RX100 III på stativ.
På veg mot Unskanattan i Nesbyen.

7 Lars Storheim
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KAMERAINNSTILLINGER

Sånn
gjør du
det

Sånn gjør du det

Når du skal ta bilder i mørke er kameraets
lukkertid avgjørende. Kameraet må kunne ta i
mot lys i en lengre periode. De fleste kameraer, til
og med mobiltelefoner, tillater opptil 30 sekunders
lukkertid med kameraet i manuell modus (eller i automsekunders lukkertid med kameraet i manuell
SJEKK VÆRMELDINGEN
atisk natt-modus).
Av åpenbare grunner er det vanskelig å ta
modus (eller i automatisk natt-modus). I tillegg
skydekket
er tett.
er det viktig at du hjelper kameraet å fokusI gode
tilleggstjernebilder
er det viktigdersom
at du hjelper
kameraet
å fokusere,
ere,
Velg
klare
kvelder
uten
skyer.
siden det ofte er for mørkt til at kameraet klarer dette
påsiden det ofte er for mørkt til at kameraet
klarer dette på egenhånd. Sett fokusområdet
egenhånd. Sett fokusområdet til “uendelig avstand”
til “uendelig avstand” (ofte symbolisert ved
UNNGÅ
LYSFORURENSING
(ofte symbolisert
ved fjell eller liggende 8-tall). Til
fjell eller liggende 8-tall). Til slutt vil du ha åpen
I og
større
byer kan
det være
vanskelig
å som
sluttnær
vil du
ha åpen
blender
(så lavt
blendertall
blender (så lavt blendertall som kameraet ditt
få øye
på stjernene
på nattehimmelen,
selv
på
kameraet
ditt tillater)
og medium høy
ISO-verdi
klare (jo
netter.
Årsaken
den store
høyere
tall joer
lysere
bilde,mengden
men samtidig tillater) og medium høy ISO-verdi (jo høyere
tall jo lysere bilde, men samtidig
“støy” i
kunstig lys rundt mer
oss, “støy”
som forstyrrer
i bildet).nattesynet
SJEKKmer
VÆRbildet).
vårt. Jo lenger vekk fra bebyggelse du drar - jo
MELDINGEN
tydeligere blir stjernehimmelen over deg. På
Av åpenbare grunner er det
nettsiden www.lightpollutionmap.info kan du
STATIV
vanskelig å ta gode stjernese nøyaktig hvor mye lysforurensning det er
Neste punkt er å finne et stødig sted å plassere
bilder dersom skydekket er
UNNGÅ
kameraet ditt. Det enkleste er å bruke et stativ,
der du befinner deg.
tett. Velg klare kvelder
LYSFORURENSING
men det fungerer selvsagt å sette fra seg
uten skyer.
I og nær større byer
kan det
kameraet
på være
et stødig underlag. Det viktigste
KAMERAINNSTILLINGER
vanskelig å få øye er
påat
stjernene
påstår
nat-støtt, rolig og peker i riktig
kameraet
Når du skal ta bilder i mørke er kameraets
klare netter. Årsaken
lukkertid avgjørende. Kameraettehimmelen,
må kunne taselv
i påretning.
den kamerstore mengden
kunstig
mot lys i en lengre periode. Deer
fleste
Et lite
triks erlyså rundt
benytte seg av selvutløseren for
oss,
somopptil
forstyrrer
vårt. Jo lenger
å unngå bevegelse
i kameraet idet du trykker
aer, til og med mobiltelefoner,
tillater
30 nattesynet
vekk fra bebyggelse for
du ådrar
- jo tydeligere
ta bildet.
blir stjernehimmelen over deg.
På nettsiden www.lightpollutionmap.info
UT Å PRØV
kan du se nøyaktig
hvormer
myetrenger
lys- du ikke å vite for å ta
Så mye
forurensningbilder
det eravder
endu
vanlig stjernehimmel.
befinner
deg.
Sannsynligvis
vil du både forstå og lære mye
de første gangene du prøver deg. Når du
begynner å få kontroll kan du prøve å fange
noen av de klassiske motivene på neste side.

STATIV

LYS ELLER MØRK NATTEHIMMEL Skog- og fjellområdene i Hallingdal (de blå områdene øverst til
venstre) har minimalt med lysforurensing og egner
seg derfor godt til fotografering av nattehimmel.
Kart fra www.lightpollutionmap.info

Neste punkt er å finne et
stødig sted å plassere kameraet
ditt. Det enkleste er å bruke et stativ,
men det fungerer selvsagt å sette fra
seg kameraet på et stødig underlag. Det
viktigste er at kameraet står støtt, rolig
og peker i riktig retning.
STØDIG
Et lite triks er å benytte seg av selvNattfotografering
utløseren for å unngå bevegelse
i
er enklere med et
kameraet idet du trykker
for
å
stativ.
ta bildet.
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3 klassiske motiver
Tett på månen

På kvelder og netter med fullmåne og en
klar himmel, har du mulighet til å ta flotte
månebilder. Dersom du vil komme tett på
månen bør du ha en god zoomlinse.
De neste fullmånene er 30. november
og 30. desember.
Kilde: www.timeanddate.no/astronomi/
maanefaser/

Nordlys

Det ligger i navnet - jo lengre nord du reiser, jo større
er sjansene for å oppleve dette vakre lysfenomenet.
Men hva med oss som bor sørpå? En gang i blant
(det vil si noen få ganger i måneden, gjennomsnittlig)
er nordlyset så sterkt at vi kan oppleve det også i
Sør-Norge. Her i sør gjelder det å rette kameraet mot
nord og lavt ned mot horisonten. For å finne de riktige
datoene kan du laste ned appen My Aurora Forecast
på iPhone eller Android.

7 Pixabay

Melkeveien

Det er godt mulig å ta bilde av vår egen galakse, Melkeveien, men det krever litt ekstra planlegging. Fordi lyset
fra Melkeveien er så svakt, er det ekstra viktig å finne
rett sted (lite lysforurensing) og rett tid (klarvær og svakt
månelys). Bruk nettsiden app.photoephemeris.com for å
undersøke månesyklusen og velg en dato da månen går
ned omtrent samtidig med solen eller et tidspunkt når
månen er liten. Da blir det virkelig mørkt på natta!
I tillegg kan nettsiden stellarium-web.org hjelpe deg å se
hvor Melkeveien befinner seg på himmelen på det tidspunktet du planlegger å ta bilde. Neste nymåne er
14.
Pixabay
20 desember.
KO SKJER7I NESBYEN
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VISITNESBYEN.NO

LEI UT HYTTA DI

NÅR DU IKKE BRUKER DEN SELV

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 bestemmer 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?
Se www.visitnesbyen.no
eller kontakt oss på
info@nesbyen.no
32 07 01 70

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
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tlf: 915 07 583

FRA
ARKIVET

TØMMERKJØRING, 1951
På bildet ser vi Signe og Tormod Berg med hesten «Dokka» på veg for å
"hente frampå" tømmer fraGRENSETOPP
Bergsmarka. Her passerer de stabburet på gården
Fineset. Denne gården skalDen
væreflotte
en avvarden
de første
ble ryddet
i Nes og var
påsom
toppen
av Såtenatten
en av seks nogenlunde like(1137
store garder
Bergheim på
1600-tallet.
m.o.h)i markerer
grensen
mellom tre
Kilde: Nes i bilder og tekst II,kommuner,
Nes Historielag.
Bildet utlånt
Nes(byen),
Ål fra:
ogHallingdal
Nore ogMuseum
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

JULEGRISEN, 1946
Julematen er sikret i Børtnesøygardan. Det var en bygdeslakter i alle kretsene i bygda,
og slaktingen foregikk i god tid før jul, når det ble kaldt i været. Fra venstre
Ragnvald Sagedalen og slakter Peder Juvhagen.
Kilde: Nes i bilder og tekst II, Nes Historielag.
Bildet utlånt fra: Hallingdal Museum
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Aktiviteter
Dagsbesøk
Overnatting
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h.
venter unike naturopplevelser for
voksne og barn. Her finner du et
mangfold av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon med hjemmelaget mat.
Flotte turmuligheter fra tunet.

Prøv hundekjøring og kanefart.
Bli med inn til ulv, gaupe, elg,
fjellrev og reinsdyr.
Opplev det tradisjonelle
juleshowet på Langedrag.
Vi har åpen kafe med hjemmebakst,
vafler, middag, varme og kalde drikker
og mye annet godt.

Velkommen til dyrebare
naturopplevelser
i vinter
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no
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ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Få med deg hva som skjer

Last ned appen Nesbyen
For både iPhone og Android

Søk etter
“Nesbyen” i
App Store eller
Google Play
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HALLINGDAL PÅ LANGS
Hallingdalsløypa Sør går gjennom
indrefileten av løypenettet på sørsiden
av dalføret. Her fra Nesfjellet.

7 Solveig Hjallen

KLAR FOR
LANGTUR?

Løypa fra Ustaoset til Norefjell er
trolig den lengste og flotteste skituren i Hallingdal. Blir dette det
store målet i vinter? Det kan lønne
seg å starte planleggingen tidlig.
0 Lars Storheim

LENGDE: Ca. 138 km
TID: Ca. 2-5 dager
SESONG: Hele ruta skal være opp-

kjørt i helger, ferieuker og høytider fra og med fredag i uke 7
til i midten av april. Snømengde,
vær og vind vil alltid være
bestemmende for prepareringen.

MER INFO:

www.visitnesbyen.no/langrenn

For de som ikke lar seg skremme av distansen,
så byr «Hallingdalsløypa Sør» på en storslagen
ferd gjennom åpent høyfjellsterreng. Sett av
et par dager og gå hele ruta i ett strekk - eller
velg èn eller flere kortere etapper.
Turen starter ved Ustaoset i Hol, som du enkelt
ankommer med tog. Derfra går turen gjennom
kommunene Ål, Nesbyen, Flå og Sigdal, før
ruta ender ved spahotellet på Norefjell. Det
finnes flere overnattingsmuligheter underveis,
selv om de fleste stedene krever små
avstikkere fra hovedløypa.
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Opplev en liten del av Norge –
genuint, ekte og smakfullt!
«Nesbyen Historiske Opplevelsers» kjerneverdier
er kultur, omtanke og opplevelser. Det lokale
nettverket er tuftet på bygdebasert reiseliv i en bygd
som ønsker å være et bærekraftig reisemål.
Vi ønsker å formidle den rike historien til Nesbyen
gjennom aktiviteter, tradisjonsrik mat, ærverdige
overnattinger, opplevelser og fortellinger som
fører deg tilbake i tid.
Selv om det er kaldt og mørkt, kan du tenne en
lykt og invitere familien med på en vandring i
historiske Gamle Nes. Dette er det gamle embets-

strøket i Hallingdal og den eldste bebyggelsen på
«Nes-flata».
Etter en liten rundtur, tar du med familien til
Nystølkroken Kafé, hvor du nyter lokalmat fra
en «historisk meny» med råvarer fra Hallingdal
Lokalmatsenter i Rukkedalen.
På Tollefsgard kan du tilbringe natta i ekte
Hallingstuer. Og på Hagaled Gjestegård kan du
overnatte på en av de eldste gårdene i Nesbyen,
med historier fra 1500-tallet i veggene.

LES MER PÅ

VISITNESBYEN.NO
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Program og påmelding

kjerringsleppet.no
Lørdag 6 mars 2021

KJERRINGSLEPPET
gladeNESBYEN
naturopplevelser
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NESBYEN TURISTOG NÆRINGSSERVICE AS
MEDLEMMER

AKTIVITETER

BILFORHANDLERE / VERKSTED

Any Excuse to Ride

www.anyexcusetoride.com

Hallingdal Museum

www.hallingdal-museum.no

Bidne Auto

www.bidneauto.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Bilplaneten AS

www.bilplaneten.no

Nesfjellet Alpin

www.nesfjellet.no

Nesbyen Bil

www.nesbyenbil.no

Nesfjellet Golf

www.nesfjellet.no

Nesbyen Bilskadesenter

www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging

bilxtraverksted.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no

AMB Autoteknikk

DETALJHANDEL

HallingSpranget

www.hallingspranget.no

Høva Gardsmuseum

Facebook

Aparta AS

www.aparta.no

Trailhead Nesbyen AS

www.trailheadnesbyen.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Vassfaret Turridning

Facebook @Vassfaretturridning

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no

Nesbyen Gullsmed

www.nesbyenkjøpesenter.no
www.nesbyenkjøpesenter.no

ARRANGEMENT

Festspillene i Nesbyen

www.festspilleneinesbyen.no

Nesbyen Kjøpesenter

Hallingmarken

www.hallingmarken.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS www.sosnesbyen.no

Kjerringsleppet

www.kjerringsleppet.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Kjerringtorget

www.kjerringtorget.no

Power Nesbyen

www.power.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

www.happy-homes.no

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS
Frodig Økonomi

www.eiendomsmegler1.no

Gjensidige Hallingdal

www.gjensidige.no

PrivatMegleren
Hallingdal
Ravind AS

www.privatmegleren.no

Skue Sparebank

www.skuesparebank.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Brødr. Rodegård AS

www.rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING

Bt Brannteknikk

www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær
Heilt Bygg AS

www.comfort.no

Holm Bygg og Maskin AS

www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS

Facebook

MA Bygg Buskerud

www.mabyggas.no

Maxbo Nesbyen

www.maxbo.no

Montèr Hallingdal
Optimera
Nes Hus & Hyttebygg

www.monter.no

Nes Nordmark
Utbyggingslag
Nesbyen Fjellgrend

www.nesbyenutbygging.no
www.nesbyenfjellgrend.no

Booking Technology AS

www.booktech.no

Olaf O.Rukke

www.rukke.no

Data-Consult Nesbyen

www.data-consult.no

Rukkedalskogen AS

www.nattenalpin.no

Hallingdal Trykk AS

www.hallingdaltrykk.no

Rørservice Nesbyen AS

Facebook @Rorservice

www.norgeshus.no/heilt-bygg

www.neshusoghytte.no

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no
Årstiderne Arkitekter AS

www.aarstiderne.no
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www.frodigokonomi.no

www.ravind.no

SpareBank 1
www.sb1regnskap.no
Regnskapshuset ValHall AS

INDUSTRI

Protan avd.Nesbyen

IT OG MEDIA

www.protan.no

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?
Se www.visitnesbyen.no/medlemmer eller ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring 32 07 01 70.

MATBUTIKKER

Coop Extra Nesbyen
Post i butikk
Kiwi avd. 008 Nesbyen

www.coop.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen
Rema 1000 Nesbyen

www.narbutikken.no

Spar Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

MAT OG DRIKKE

www.kiwi.no

www.rema.no

Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak
Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro

www.raasmak.no

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

Golfkafèen

www.nesfjellet.no

Gøtt Pøbb AS

Facebook

Senterkaféen

Facebook

Vinmonopolet

www.vinmonopolet.no

Facebook
www.nesbyenkro.no

OVERNATTING

www.visitnesbyen.no
Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.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

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Grethes vaske- og
hytteservice AS
Klar hytte &
vaktmestertjenester AS
Nesbyen hytteservice

VELVÆRE

Facebook @vaskoghytteservice
www.klarhytte.no

www.nesbyenhytteservice.no

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 Stiog Løypelag
Flow Art

www.buvatn.no

Nes Nordmark Friluftslag

www.nesnordmark.no

Hjørnet Live

www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i
Buskerud
Nesbyen Frivilligsentral

www.husflid.no

Nesbyen kommune

www.nesbyen.kommune.no

STØTTEMEDLEMMER

Facebook @flowartnorway

www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen Foto
Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård
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SKIPARADIS
De vakre og snille fjellområdene rundt Nesbyen er som
skapt for langrennsløpere. I høysesong venter mer enn
450 km preparerte skiløyper på deg.

7 Lars Storheim
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Marte H. Ullnæss

Daniel Løken

Den rette kjøperen dukker
ikke opp av seg selv

#SPØROSS
Johan Slåtten
Marlene Rust

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.

June Merete Langeland

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

June Merete Langeland, t. 91 12 27 71 • Johan Slåtten t. 90 47 43 89
Marlene Rust, t. 48 27 07 52 • Marte H. Ullnæss, t. 90 54 09 87
Alfarvegen 126, 3540 Nesbyen • privatmegleren.no/hallingdal
Sentrumsvegen 60, 3550 Gol • privatmegleren.no/hallingdal

Emilie S. Solhaug
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Reidar Brusletten

