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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 stiene i Nesbyen.
Middagsservering og lokaler for små og store grupper.
Hytteutleie og arrangementer.

www.nystolen.no

Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no
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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

Forsidefoto: Brekkeseter/Langedrag Naturpark

Kjære leser
Velkommen til en ekte norsk sommer!
Vi går nå inn i en ny sommersesong med snart 50 år
som stolt innehaver av Norgesrekorden for høyeste
målte temperatur på 35,6 ºC (20.juni 1970). Visste du at
Nesbyen i tillegg har flest nordiske sommerdager (max.
temp =>20 ºC), flest sommerdager (max.temp =>25 ºC),
flest tropedager (max.temp =>30 ºC) og flest antall dager
som landets varmeste de siste 50 årene, med 578 dager.
Ref.Asgeir Sorteberg, professor ved UiB, 2015.

“Nesbyen har flest dager
som landets varmeste
de siste 50 årene”
Med dette på merittlisten, gleder vi oss til nok en varm
og yrende sommer, med mye aktivitet. I år feirer mange
av våre arrangement jubileum, det er noe å være stolt av!
All ære til arrangørene som holder liv i arrangementene
gjennom så mange år. Dette er til stor glede for både
lokale og besøkende.
I 1967 fikk Nes sin første turistsjef, Rolf Vestvik. Hans
første store oppgave var å lede «Nes-Dagan.
Arrangementet ble videreført og
året etter ble navnet endret
til det vi i dag kjenner
som Hallingmarken. På
folkemunnet ble det
ofte sagt «me sjåast
på marken», det var
og er nemlig en årlig
møteplass. En viktig og
spennende møteplass
hvor hallinger møter folk
fra andre kanter av landet.

Underholdningen har alltid vært viktig på Hallingmarken, men også salgsbodene med handel og pruting.
Som liten jente kan jeg fremdeles huske de første årene
hvor jeg leiet min mor forsiktig og småredd, inn på
markedsplassen. Dette var stort og spennende, mye
blinkende lys og høy lyd. Spesielt var det med blandet
redsel og fryd vi gikk inn i tivoliet. Karusellene var store
og skremmende, men etter som årene gikk, ble det viktig
med klippekort som varte alle markedsdagene.
Etter 50 år prioriterer vi fremdeles en tur på «marken».
Festspillene i Nesbyen har gjennom 30 år arrangert utallige
spennende inne-og ute-konserter med nasjonale og
internasjonale toppartister og krydret med utstillinger
av lokale og internasjonale kunstnere, utefrokost, sangog danseforestillinger og morsomme karnevalstog.
Lokale unge talenter har fått sin start nettopp her og
har senere skapt sin karriere som voksne. Festspillene
i Nesbyen har vært viktig for musikklivet i bygda og
arrangementet toppes med 101 ute lørdag kveld, hvor
det vandres mellom flere konsertlokaler.
Kjerringtorget feirer sitt 25.torg og har i alle sine kreative
år, vært nyskapende og tradisjonsbærende «av kvinner,
med kvinner, men for alle». Et spennende torg hvor
kvinner kan vise og selge sine egenproduserte eller
egendesignede produkter. I tillegg har Kjerringtorget
løfta fram Nasjonalromantikken fra Nes-historia.
Arrangementet har fått et kreativt historisk sus med
nasjonalromantiske tablåer med Dei Sceneleuge.
Kjerringsleppet feirer sitt 10.slepp, med høstslepp i
september. Målet for Kjerringsleppet er å kunne tilby
«glade naturopplevelser» i de vakre Nesfjella, uansett
årstid.
For et fantastisk jubileumsår! Jeg ønsker dere alle masse
lykke til og gleder meg til å ta del i jubileumsåret.

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

Solveig Hjallen
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NOEN HØYDEPUNKTER SIDEN SIST...
DRØMMEPÅSKE I FJELLET

...med snø i metervis og blå himmel ble
påska 2018 perfekt! Det ble trangt på
uteserveringen hos Nesbyen Alpinsenter...

Ko skjer i Nesbyen
kommer ut fire
ganger i året.
UTG. 2 2018
UTGIVER:
Nesbyen Turist- og
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no
REDAKTØR:
Lars Storheim

SESONGSTART FOR
STISYKLISTENE

... mer enn 400 syklister starta sykkelsesongen siste helgen i april under
Nesbyen Trail Camp, et årlig sykkelarrangement av gutta i Trailhead Nesbyen...

Perfekt for familier og trimmere.
Klarer dere å finne alle postene?

Prøv

TURORIENTERING
Turene blir enda mer spennende på jakt etter postene

Tur-orientering handler om å dra på tur i skogen eller på fjellet til bestemte turmål.
Turmålene kalles poster og er merket av på et orienteringskart.
Du kan dra på tur når du vil og sammen med hvem du vil!
Årets opplegg fra Nesbyen IL omfatter 25 poster i skogen og på fjellet og kan brukes fra juni til oktober.

Hefte med kart og beskrivelser kan kjøpes på
Intersport eller Norli på Nesbyen Kjøpesenter fra midten av juni
4 KO SKJER
I NESBYEN
UTG. Følg
2 2018
Mer informasjon?
Ring Ole
Øyen: 91357054.
med på www.nesbyenil.no

OPPLAG:
10 000
KONTAKT OSS:
info@nesbyen.no
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Kartgrunnlag: Nes kommune Utforming: KS Design Katrine Syversen
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Ko skjer i Nesbyen?
Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
26 mai kl 13
Åpning av Kunstvandring Nesbyen
Sted: Sollys, Nesbyen

29 mai - 03 juni
Festspillene i Nesbyen
Sted: Nesbyen
Forsommerens store
musikk-begivenhet i
Nesbyen fyller 30 år! Det
feires med et kanonbra
program.
Sjekk programmet lengre
bak i dette magasinet og
sikre deg billetter allerede
i dag.

Ordfører Tore Haraldset og fylkesordfører Roger Ryberg
åpner “Kunstvandring Nesbyen” - kunststaffeliene som er
plassert i Gamle Nes og langs Rukkedøla. Sang av
brødrene Sondre og Magnus Lindahl og musikk ved
Nesbyen Hornmusikklag. Omvisning i deler av vandringen.
Enkel servering.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

26 - 27 mai
80/20 NesbyEnduro
Sted: Nesbyen

Mer info/billetter:
www.festspilleneinesbyen.no

Vår/sommer/høst 2018
Onsdagsturer med Nes Bygdekvinnelag
Sted: Nye turer hver onsdag
Ønsker du en kveldstur er du velkommen til å bli med Nes
Bygdekvinnelag på tur på onsdag i sommer og høst. Møt
opp på oppgitt frammøtested, ta gjerne med litt nisje og
drikke. Blir det endringer får du beskjed ved oppmøte.
Marie Nybakk (mob.41639392), Ragnhild Høva
(mob.99549754) og/eller Tonje Myre (mob.47839029)
blir med på turen.

Sykkelritt i den norske enduro-serien. Høy fart, flyt og lange
etapper er stikkord. Som i fjor blir det åpen startrekkefølge
og jovial stemning. Ingen seeding. Egen klasse for de som vil
delta, men ikke er så opptatt av resultatet.
Mer info: www.8020es.no

29 mai kl 9
Leiketreff
Sted: Frivilligsentralen, Nesbyen

En åpen møteplass for voksne med barn som har fri/ferie, er
hjemmeværende, har barnebarn på besøk eller lignende.
Kom og gå som du vil, møt kjente, bekjente og ukjente!
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Dato

Tur

Frammøte

30 mai

Øyvassfjell

Grendahuset, Liodden kl.
17.30

06 juni

Orfisklien Skurvenatten

Mykingkrysset (bommen)
kl. 17.30

13 juni

Brøtset Krossløkken

Jernbanestasjonen kl. 18.00

20 juni

Nystølen Burglebjørk

Gardnosbreksja kl. 17.30

15 august

Fekjan,
Smylilifjellet

Sanden (bommen) kl 17.30

22 august

Nystølen Melestølane

Gardnosbreksja kl. 17.30

25 års
jubileum

KJERRINGTORGET

25.-26.08
ÅPENT LØRDAG KL.10-17 OG SØNDAG KL. 10-16

• Ca 250 kjerringer
• Shetland kommer til Nesbyen
• Gamle saueraser
• Nasjonalromantikkens mysterium
• Teatertablåer
• Buskspell – shettisk og norsk folkemusikk
• Politiets dag
• Gubbetorg

Ta kontakt for informasjon og påmelding:
Kjerringtorget.no | post@kjerringtorget.no |
Leder: Anne Marie Kollhus tlf. 918 10 860

Lørdag, Sankthansaften

Fagerhøy
23
juni halvside
Sthansaften

Midtsommersdans
Stemningsfull og tradisjonell St Hans-feiring på Fagerhøy Fjellstue.
3-retters middag serveres fra 18 - 21 (kr. 395,- per pers, barn 3-14 år 50%).
Bålet tennes kl. 21 og Arne Haugstad fra Gol spiller opp til dans.
Velkommen - for bordbestilling eller overnatting, ring 479 08 582.
Fagerhøy Fjellstue ligger flott til nær stier og flotte friluftsområder
SKJER
på Myking i Nesbyen. Overnatting og matserveringKO
hele
året. I NESBYEN UTG. 2 2018 7
fagerhoy.no I post@fagerhoy.no I tlf. 47908582

Ko skjer i Nesbyen?
Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
Hele sommeren
Sommer på Nesfjellet
Sted: Nesfjellet

9 - 10 juni
Hallingdal Hesteutstilling
Sted: Markedsplassen, Nesbyen

Det skjer veldig mye i Nesfjellet i løpet av sommeren.
Både golf, stisykling, fiske, løping og fine middager står på
menyen. Mer info: Facebook eller nesfjellet.no

Årlig arrangement. Er du glad i hester og ponnier så er dette
stedet å stikke innom disse dagene i juni. Show og
utstillinger. Garantert masse flotte dyr!
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og Facebook

Hele sommeren
Sommer på Langedrag
Sted: Langedrag Naturpark

16 juni
Rockabilly Rumble
Sted: Esso-plassen, Nesbyen

Åpent hver dag hele sommeren. Ny klatrepark! Spennende
aktivitetskalender for de ekstra flotte opplevelsene.
Mer info: langedrag.no

For 7. året på rad skal 50-60-tallet hedres med med tidsriktige biler og stil. Finn frem kostyme og møt opp i sentrum. Kom og se på folk og amerikanske biler. Avsluttes med
konsert På Hjørnet med “Fat Fred and The Possumhunters”.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og Facebook

2 juni kl 12 - 15
Utstillingsåpning
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

16 juni kl 11
Verdensmat på Norsk: Indisk mat
Sted: Nesbyen Frivilligsentral

Nes Museumslag v/ Karin Stang og Tonje Myre lager
utstilling med arbeider av tekstilkunstner Jon Sandsmark.
Utstillingen åpner 2. juni og står til 10. desember 2018.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

“Verdensmat på norsk” er en språkgruppe under Nesbyen
Sanitetsforening’s Språkvenner. Alle er velkommen, både
utlendinger som ønsker å lære seg bedre norsk, og nordmenn
som vil lære mer om andre kulturer. Husk å melde deg på
innen 13 juni! 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
Hver onsdag i sommer kl 11 - 16
Aktivitetsonsdag på museet
Sted: Hallingdal museum, Nesbyen

11 august kl 11
Reinsjødansen
Sted: Start fra Buvasslie, Nesbyen

Hallingdal Museum er åpent nesten hver dag, men hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av august er det ekstra
livlig på museet. Opplev gamle håndverkstradisjoner og hør
sagnet om “Jenta i Stavloftet” som overlevde Svartedauden.
Masse aktiviteter for barna. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Årlig arrangement. Alle er velkommen. Fellestur fra
Buvasslie til Reinsjøen hvor det blir grilling, historiefortelling og hulderdans med lurspill. Til slutt spilles det
opp til dans av ekte bygdespillemenn. Ta med egen grillmat.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Hele sommeren
Sommer på Nystølen
Sted: Nystølkroken Kafè

12 august
Hallingdalsløpet
Sted: Start ved Nesbyen Kjøpesenter

Nystølkroken er et flott utgangspunkt for sykkel- og fotturstier i
Nes Sørmark. Her er kafè med herlig hjemmelaget mat, lekeområde for barn, minigolf, utlån av båt til fiske i fjellvann og
natursti med dyregraver. Konserter og sommeraktiviteter annonseres løpende. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og Facebook

Eier du en bil i veteran-kategorien? I så tilfelle kan du bli
med på rebusløp med bilen som fremkomstmiddel. Hodet
må brukes for å løse diverse poster underveis.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

11 august kl 14
Trondrudmarka Sprint Triathlon
Sted: Bjørnerud Fjellgård, Nesbyen

19 august
Veterankjøretøytreff
Sted: Markedsplassen, Nesbyen

Øvelsene er de samme som i andre triathlon; svømming,
sykling og løping, men distansene er svært overkommelige
for folk flest. Det hele avsluttes på idylliske Bjørnerud Fjellgård i Trondrudmarka. Mer info/billetter:
visitnesbyen.no eller trondrudmarka.no

Veteranvogntreffet får hvert år besøk av et bredt spekter av
motoriserte farkoster. Både veteranbiler, traktorer, militærkjøretøy, lastebiler, US-Trucks, motorsykler og fly kommer
for å imponere publikum. Det er gratis å delta, både for
utstillere og publikum. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Les mer om ture lanlegger fra Den Norske Turistforening
to er en gratis turp
appen ut.no på smar

NYTT GRATIS TURKART
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Nesbyen Turistkontor har laget et nytt gratis sommerturkart. Her finner du tips til flotte turer i alle deler av Nes.
Alle turene er i tillegg registrert på nettsiden Ut.no. Her
finner du detaljerte kart og beskrivelser av hver enkelt tur.

en
Turstier i Nesby
Hikes in Nesbyen

Kom innom Turistkontoret i Nesbyen og plukk med deg
et eksemplar av kartet.

r - aktiviteter mm.

Vardefjell i Nes Østmark
Foto: Lars Storheim

ENKEL OG GOD MOTIVASJON
Orienteringsgruppa i Nesbyen IL
står bak det populære klippekortet
“Til Topps i Nes”. Alle de 12 toppene
er utmerkede dagsturmål. Klippekortet skal være en inspirasjon til å
utforske nye områder - og en ekstra
motivasjon for å fortsette turen helt
opp til varden. Fullfører du kortet
mottar du en pin som et synlig bevis
på din bragd.
Klippekortet får du kjøpt på Turistkontoret i Nesbyen, Norli Bokhandel
og Intersport Nesbyen.
KO SKJER I NESBYEN UTG. 2 2018 11

Flotte turer for

små føtter
Det er ikke antall km som avgjør hvor opplevelsesrik fjellturen blir. Nesbyen byr på
mange flotte turstier - korte og lange i skogen og på høyfjellet! Senk farten og
legg merke til naturen.
Her foreslår vi tre turer som ikke er så
lange, men allikevel tar deg inn i et vilt og
vakkert terreng.
Foto: Brekkeseter/
Langedrag Naturpark

TIPS: Du finner flere turtips på

nesbyen.no eller ved å søke på
“Nesbyen Turistkontor” på www.ut.no
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NYSETERNATTEN

Ca. 5 km t/r
En enkel og kort tur som egner seg for barn.
Godt merket sti fører deg i slakt terreng fra
“Kråkehaugen” til toppen. Herfra har du panoramautsikt over Vassfaret. Underveis passerer
du flere idylliske fiskevann.
Søk “Nyseternatten” på www.Ut.no
eller i appen Ut.no

HÅKONBUE

Ca. 5,5 km t/r
Flott gapahuk ved
Holmevann i Nes Nordmark
Håkonbue ble åpnet i 2017 og er et flott turmål fra Grønhovd, Myking eller Skålsrudstølen.
Barnevennlig tur. Bålpanne, tak over hodet og
gode fiskemuligheter i vannet. Ikke gå glipp av
arrangementet her “Fanitullen i ord og toner”
1 september (les mer i neste utgave).
Søk “Håkonbue” på www.Ut.no
eller i appen Ut.no

REINSJØEN

Ca. 7,5 km t/r
Som navnet sier er
dette reinens rike
Mange har møtt på flokker med rein i dette
området. Stien fra Buvasslie seter går i slakt
terreng opp til den vakre Reinsjøen. Kan kombineres med tur til Hallingnatten, Nes´høyeste
topp. Du kan ta turen sammen med mange
andre under “Reinsjødansen” 11 august (se
aktivitetskalenderen).
Søk “Reinsjøen” www.Ut.no
eller i appen Ut.no
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Kunsten å

ØNSKE
VELKOMMEN
Anne Marie tar deg imot med åpne armer.
Tekst og foto: Lars Storheim
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Hva skal til for at folk føler seg
VIRKELIG velkommen til Nesbyen?
Dette spørsmålene dukket opp i prosjektet
«Nesfjella til Sentrum» - et pågående prosjekt
som skal knytte tettere bånd mellom hyttenesningene, de fastboende og næringslivet. Flere mente at det kunne være på
tide med litt voksenopplæring i service, og
det ble foreslått vertskapskurs.
Anne Marie Kolhus meldte seg raskt til
oppgaven. Hun brenner for temaet.

Den glødende patriotismen er vanskelig å ikke
legge merke til i møtet med Anne Marie. Hun er
opptatt av å dyrke stoltheten til Nesbyen - og
har noen konkrete ønsker.

– Vertens rolle er å ta godt imot gjesten.
Den typiske verten er for eksempel
resepsjonisten og ekspeditøren. Men like
viktig er saksbehandleren, rørleggeren
og snekkeren, ja egentlig alle som møter
mennesker. Og den som bor i bygda er
like viktig som den som kommer utenfra,
sier Anne Marie.
Anne Marie har vært en sterk drivkraft bak Kjerringtorget
Det er et velkjent faktum at god kundei Nesbyen 25 år. Foto: Tor Folgerud, Hallingdølen
service er viktig for å drive god butikk.
På samme måte er Nesbyen tjent med
godt vertskap, også økonomisk, i følge
– For å være godt vertskap er det viktig å være
Anne Marie, som har mye kompetanse på feltet.
stolt av stedet du ønsker velkommen til. Jeg
Etter et langt yrkesliv med mennesker i fokus
jobber med å få opp “Velkommen til
vil Anne Marie nå lære vekk noen enkle triks for
Nesbyen”-skilt langs riksveien og fylkesveiene.
hvordan vi kan få folk til å føle seg velkommen.
I dag reiser mennesker gjennom bygda vår uten
– Det behøver ikke være så avansert. Det
viktigste er at gjesten blir sett, hørt og forstått.
Vi må fremsnakke Nesbyen og tilbudene her også våre konkurrenter. Og ikke minste resten
av Hallingdal. Vi må samarbeide. Baksnakking
og negativitet er forbudt. Det skaper bare dårlig
stemning og tjener ingen, heller ikke deg selv.
Et dårlig førsteinntrykk kan man aldri få gjort om
igjen, sier Anne Marie.
I dag arrangerer Anne Marie «Kurs i Vertskapsrolla» for skoleelever, kommunen, innbyggere og
næringslivet i Nesbyen.
Hvorfor er det viktig med voksenopplæring i
vertskap?
– Innimellom trenger vi alle faglig påfyll og
oppmuntring - bli inspirert til å være en enda
bedre utgave av oss selv. Det håper jeg
deltakerne opplever på disse kursene.

å ane at de har vært her. Og så synes jeg vi bør
ha et opplysningsskilt ved kommunehuset med
faktaopplysninger om bygda. Det vil virke
positivt på vertskapsrollen vår.
Kommende “Kurs i Vertskapsrolla”
blir annonsert fortløpende.
Bedrifter kan bestille egne kurs.
Ta gjerne kontakt på info@nesbyen.no

ANNE MARIE KOLLHUS
Kommer fra Nesbyen
Har blant annet jobbet som politi og som
hotelldirektør på Thon Hotell på Flå
Mangeårig leder for Kjerringtorget
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KUNSTUTSTILLING
FESTSPILLQUIZ
STANDUP-SHOW
KARNEVAL OG TEATER
SWING OG
GAMMELDANS
FESTSPILLFROKOST
YOUNG FOGERTYS
NESBYEN ALL STARS
SILYA & THE SAILORS
JUBILEUMSKONSERT

16 KO SKJER I NESBYEN UTG. 2 2018

HILSEN FRA
ORDFØREREN
For 30. gang arrangeres Festspillene i Nesbyen,
ja du leste riktig og i år skal det feires. Dette
arrangementet er ikke bare et festspill, men
6 dager med et meget variert program for
alle interesser. Festspillene er basert på
100 % dugnadsarbeid og mange nesninger
bidrar med utallige dugnadstimer. Dette
arbeidet er med på å sette Nes kommune
på kartet og bidrar til økt omsetning for
store deler av næringslivet. Soen Eng Yap
var initiativtaker i 1989, nå 30 år senere er
hun fortsatt med og like aktiv og har vært
det i alle disse årene. Jeg tror ikke det er
noen som kan vise til en slik stabil CV i
denne bransjen. Det er meget hyggelig å
se at arrangementer som har vært borte
er kommet inn igjen for fullt, jeg tenker da
spesielt på karnevalet som kom tilbake i
2017. Dette skaper liv og røre i sentrum og
er veldig gøy for barna, det er viktig at også
barn blir involvert i dette arrangementet. Det
jeg husker best fra de 30 årene festspillene
har blitt arrangert er festspillfrokosten, gratis
frokost til alle. Her samles folk på Indre Torg
hvor kulturskolen står for underholdning av
høy kvalitet.

Årets storsatsing krever at publikum stiller
opp, så da vil jeg oppfordre alle nesninger
til å invitere slekt og venner til Nes for å
være med på dette flotte arrangementet.
Med det programmet som venter disse
dagene er jeg sikker på at folk blir fornøyde.
Jeg skal åpne Festspillene i Nesbyen tirsdag
29. mai kl. 18 i Galleri Nystugu og håper at vi
ses der. Festspillene avsluttes med jubileumskonsert i Nes kirke søndag 3. juni kl. 17,
etter flere dager med festspillstemning.
Da vil jeg til slutt få ønske Festspillene i
Nesbyen masse lykke til med arrangementet
og takk for all den innsatsen dere gjør for at
nesninger, hyttefolk og turister kan få mange
gode opplevelser disse dagene.
TORE HARALDSET
Ordfører
Nes kommune
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Tirsdag 29. mai

FESTSPILLUTSTILLING, ÅPNING
V/ORDFØRER TORE HARALDSET
Gallerí Nystugu kl 18 - 20
Gratis
3 GENERASJONER BAST stiller ut på

årets Festspillutstilling: Ørnulf Bast,
Iselin Bast og Eskil von Hanno Bast

Onsdag 30. mai
FESTSPILLUTSTILLING
Gallerí Nystugu kl 18 - 20
Gratis
FESTSPILLQUIZ
På Hjørnet kl 19
Kr 50 per deltaker

Torsdag 31. mai
FESTSPILLUTSTILLING
Gallerí Nystugu kl 17 - 20
Gratis

STAND UP MED IMPROVISASJONSGRUPPA BMI (BARE MORO IMPRO)
Kulturhuset Banken kl 19
Inngang: kr 250,- (kr 100,- barn)
Billetter kan kjøpes ved inngangen
eller på www.visitnesbyen.no

BMI BESTÅR AV Christian Mikkelsen,
Olav Svarstad Haugland, Emil Lystedt
18 KO SKJER
I NESBYEN
UTG. 2 2018
Berntsen
og Leo Magnus
de la Nuez

Historien
Soen Eng Yap, lege og pianist i Nesbyen,
dro igang Festspillene i Nesbyen i 1989
sammen med Magne Fremo og flere andre.
Målet for Festspillene er at all slags musikk
skal være representert; klassisk, pop, jazz
og folkemusikk - fremført av både
amatører og profesjonelle musikere.
Det har etter hvert blitt tradisjon at
Festspillene presenterer artister fra
Nesbyen, både eldre og yngre.
Flere amatør-artister som har skapt seg
en karriere innenfor musikk, dans eller
bilder etter Festspillene i Nesbyen.

Fredag 1. juni

BARNEKARNEVAL MED DE SCENELEUGE
OG MUSIKK AV FAXE KONDI
“Kongen på erten”
Esso-stasjonen kl 17 (går til Indre Torg)
Gratis
FESTSPILLUTSTILLING
Gallerí Nystugu kl 17 - 20
Gratis
DANSEKVELD MED SWING OG
TREKKSPILLMUSIKK: SIRKUS ARMANDO
Sollys kl 20 - 02
Inngang: Kr.100,- (betales i døra)

SIRKUS ARMANDO BESTÅR AV Arne Roger
Skjellerud, Ole Anders Nybakken, Roger Syversrudengen, Jørgen Flesvik og Bente Midtsveen

Lørdag 2.juni

FESTSPILLFROKOST MED LOTTERI
Indre Torg kl 09 - 11
Underholdning fra scenen med elever fra
Kulturskolen. Frokosten er sponset av Coop.
Gratis
FESTSPILLUTSTILLING
Gallerí Nystugu kl 11 - 18
Gratis
101-UTE
Se program nedenfor

101 Ute (lørdag)
Inngang for hele kvelden: kr 499,Billett kan kjøpes på Hallingbillett.

Søndag 3.juni
FESTSPILLUTSTILLING
Gallerí Nystugu kl 12 - 18

RÅ SMAK vil
ha salgsbod
på Nesbyen
Kjøpesenter
fredag og
lørdag

JUBILEUMSKONSERT
Nes kirke kl 17
Inngang: Kr 250,- Barn Kr 100,Billetter kan kjøpes på www.visitnesbyen.no
eller i inngangen.
DRAMMEN SYMFONIORKESTER

YOUNG FOGERTYS
På Hjørnet, utescenen kl 20
NESBYEN ALL-STAR BAND
På Hjørnet, utescenen kl 21.45
SILYA & THE SAILORS
På Hjørnet, utescenen kl 23
DJ SMD
På Hjørnet, scenen inne kl 00.15 (03. juni)

Drammen Symfoni Orkester, Dirigent Per
Kristian Skalstad, Arild Rønsen, Rasmus
Rønsen, Målfrid Breivik, Peter Rødel, Soen
Eng Yap, Nes Spel- og dansarlag, Nesbyen
Hornmusikklag, Nesbyen Skolekorps

NESBYEN ALL-STAR BAND
Foto: Astrid Eidal

HELE PROGRAMMET
FINNER DU PÅ

FESTSPILLENEINESBYEN.NO
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HILSEN FRA STYRET
Festspillene 2018 byr på et mer rikholdig og
variert program enn noen gang. Vi har fått til
et nært samarbeid med hele musikkmiljøet
i Nes og gjør bruk av lokaliteter over hele
Nesbyen i håp om å skape liv og røre og
engasjere store og små gjennom noen
dager fylt med musikk, kunst og kultur.
Festspillene i Nesbyen kom i gang i 1989
etter initiativ fra dagens styreleder Soen Eng
Yap. Vi vil markere dette med et festspillprogram preget av 30 års tradisjon, men
også av nye impulser og yngre krefter.
Tradisjonen tro åpner ordføreren
Festspillene i Gallerí Nystugu tirsdag 29.
mai der tre generasjoner Bast stiller ut.
Utstillingen er åpen alle dager under Festspillene. På onsdag og torsdag går vi nye
veier med henholdsvis festspillquiz På
Hjørnet og Standup-show i Kulturhuset Banken
med fire komikere, deriblant Olav Svarstad
Haugland. Fredag gjentar vi fjorårets suksess
med karneval for små og store. Her vil også
Dei Sceneleuge være med å skape stemning
på Indre torg. På fredagskvelden blir det
mulighet for swing og gammeldans på Sollys
når Sirkus Armando med Ole Anders Nybakken
og Arne Roger Skjellerud i spissen spiller
opp til jubileumsdans.
Lørdag morgen starter med den tradisjonelle
og svært populære festspillfrokosten med
underholdning av kulturskolen og loddsalg
med mange fine premier.
101 UTE byr i år på tre konserter på utescenen. Det knallsterke coverbandet “Young
Fogertys” drar i gang kvelden med de kjente
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og kjære låtene til Creedence Clearwater
Revival. For å markere 30-årsjubileet har
noen av traverne i musikkmiljøet i Nesbyen
fått med seg de “unge festspillmusikerne”
og dannet Nesbyen All Stars som vil entre
utescenen under 101 UTE. Årets hovedattraksjon er den fargerike Silya og hennes
10 manns sterke band The Sailors. Kvelden
avsluttes med DJ SMD inne På Hjørnet.
Søndag avrundes Festspillene 2018 med en
jubileumskonsert i Nes kirke. Konserten vil
være et møte mellom Drammen
Symfoniorkester og lokale utøvere.
Vi håper å se deg i Nesbyen på Festspillene!
Tusen takk til våre sponsorer:
Nes kommune, Skue Sparebank,
Nesbyen Kvinne- og familielag,
Sparebank 1 Hallingdal Valdres,
Hadding Elektro AS, Thoen Hotel,
Bilplaneten AS, Fagerhøy Fjellstue AS,
Nesbyen Sanitetsforening,
Løken Graveservice AS, Coop Extra Nesbyen
og Frodig Økonomi AS
SOEN ENG YAP
STEIN LØVGAARD
TERJE J. LØKEN
HEIDI HOVIND SEZER
INGER HELEN PEDERSEN JACOBSEN

VISITNESBYEN.NO
Noen smakebiter fra Nesbyens egen aktivitetsportal

10%

Nettsiden www.visitnesbyen.no
er en helt ny portal for booking
av aktiviteter, arrangementer og
overnatting i Nesbyen.

Sommeraktivitet
Stand Up Paddle på
Hallingdalselva i Nesbyen

Hele året
Reis tilbake i tid på
Hallingdal Museum

En morsom vannaktivitet som
hele familien vil mestre. Utleie
av utstyrspakke, transport og
instruktør etter eget ønske.
Booking: www.visitnesbyen.no

Hver uke i sommer er det aktivitetsonsdag med masse spennende
leker og oppdagelser for barna.
Friluftsmuseet i Nesbyen har
flotte utstillinger og er
virkelig verdt et besøk.
Booking: www.visitnesbyen.no

Noe så uvanlig som et triathlon de
fleste klarer å gjennomføre. Korte
distanser, men allikevel utfordrende nok. Avsluttes med grillfest på
idylliske Bjørnerud gård. Tør du
prøve? Lag eller individuell.
Booking: www.visitnesbyen.no

Sommeraktivitet
Sykkelshuttling

Sommeraktivitet
Bli med inn i ulvegården

Hele året
Musikk og kultur

Gutta i Trailhead Nesbyen frakter
deg og sykkelen din effektivt til
toppen av de beste stiene i Nes.
Du får maange flere høydemeter
med moro i løpet av dagen.

Kom tett på vårt mest myteomspunnede rovdyr med
en egen guidet tur innenfor
gjerdene i ulvegården.

Du vil stadig finne billetter til
kommende kultur- og musikkarrangementer på visitnesbyen.

Booking: www.visitnesbyen.no

Booking: www.visitnesbyen.no

Booking: www.visitnesbyen.no

nettrabatt

Arrangement
Trondrudmarka Sprint Triathlon
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Foto: Solveig Hjallen

Elveparken
Finn deg et stille fjellvann

- midt i Gamle Nes, et steinkast fra Turistkontoret (hvor du kan
kjøpe is), finner du en flott liten badeplass som passer ypperlig for de minste

En avkjølende dukkert
Fire fine steder å kjøle seg ned på
når det er som varmest i Nesbyen

Trytetjern

- gå en runde rundt vannet eller prøv
sykkelstien “Trytetrøkket”, før du hiver deg ut fra flytebrygga

22 KO SKJER I NESBYEN UTG. 2 2018

2

Foto: Lars Storheim

3

Rukkedøla

- den vakre elva snor seg nedover Rukkedalen på vei
mot storebror Hallingdalselva. Underveis finner du en rekke flotte kulper, svaberg
og naturlige vannsklier. Området rundt Hallingdal Museum er populært

Foto: Lars Storheim

Et stille fjellvann

- det enkle er ofte
det beste. På fjellet kan du velge og vrake i idylliske fjellvann.
Gjerne før, underveis eller etter en fjelltur

4
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Foto: Lars Storheim

En tidsreise i
kunsternes fotspor
Nå kan du oppleve hvorfor flere nasjonalromantiske kunstnere la sin elsk på Nes og
elva Rukkedøla på 1800-tallet.
Tekst og foto: Lars Storheim

Tips
På Nesbyen Turistkontor
finner du brosjyre med
kart og beskrivelse av alle
staffeliene.
FAVORITTPLASSEN: Dette stedet langs Rukkedøla var svært
populært og går igjen i flere malerier fra Nes.
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– Den viktigste årsaken til at
det er så mye kunst fra Nes
er at Hans Gude, den store
nasjonalromantiske maleren, kom hit flere ganger på
midt av 1800-tallet. På den
tiden var hans far, Ove Gude,
Sorenskriver i Gamle Nes.
Kunststudenten Hans tok med
seg kunstnervenner på besøk
til familien, forklarer Torill
Thømt fra Nesbyen. Hun er
bredt utdannet og interessert
i kunst, og er en av ildsjelene
bak prosjektet “Kunstlandskap
Nesbyen”.
Dermed fikk naturen i Nes et
godt rykte blant kunstnere.
Ikke minst landskapet langs
Rukkedøla vekket begeistring.
Mer enn tjue kunst-staffelier
er nå plassert i Gamle Nes og
langs Rukkedøla. De fleste
motivene er plassert på stedet
der man tror maleren sto når
motivet ble overført til lerretet. Håpet er at dette skal bli
en attraksjon for både lokale
og besøkende.

FORNØYD: Torill Thømt er svært glad for at kunsten nå
kommer frem i dagslys. Her foran Hajembrua i Gamle Nes.

– Mange av maleriene fra Nes er blant de beste som er malt
med norske motiver. Det er god reklame for Nes, sier Torill.
Et godt utgangspunkt for en «kunst-safari» er Hajembrua ved
Nesbyen Turistkontor. Gå herfra i retning Hallingdal Museum på veien kan du studere flere malerier, blant annet ved Sorenskrivergården. Fra Hallingdal Museum følger du stien «I Gudes
fotspor», en idyllisk sti oppover langs Rukkedøla som var en
soleklar favoritt blant kunstnerne.
Det er flere benker langs elva - et perfekt sted for en piknik.

God tur!
BROSJYRE: Den nye brosjyren er fin å ha med seg på turen.
Man finner den blant annet på Nesbyen Turistkontor.
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VI STÅR SAMMEN FOR NESBYEN
– HJERTET I HALLINGDAL
MEDLEMMER AV NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS
AKTIVITETER

Hallingdal Museum

www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Nesbyen Alpinsenter

www.nesfjellet.no

Nesbyen Golf

www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no
Stiftelsen Norges
Flotteste Sykkelopplevelse
Trailhead Nesbyen AS

ARRANGEMENT

www.sykkelopplevelse.no
www.trailheadnesbyen.no

Festspillene i Nesbyen

www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken

www.hallingmarken.no

Kjerringtorget

www.kjerringtorget.no

Kjerringsleppet

www.kjerringsleppet.no

OVERNATTING

www.nesbyen-booking.no
Fagerhøy Fjellstue AS

MATBUTIKKER

Coop Extra Nesbyen
Post i butikk
Kiwi avd. 008 Nesbyen

www.coop.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen
Rema 1000 Nesbyen
Sylvi Blix AS
Spar Nesbyen

www.narbutikken.no

Rukkedalen Landhandleri

www.facebook.com

www.kiwi.no

www.rema.no
www.nesbyenkjøpesenter.no

LOKAL MAT OG DRIKKE
Gøtt-Øl AS
Mikrobryggeri
Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak
Vinmonopolet

DETALJHANDEL

www.gottmikrobryggeri.no
www.raasmak.no
www.vinmonopolet.no

www.fagerhoy.no

Aparta AS

www.aparta.no

Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Motell Nor-Kro

www.norkro.no

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.no

www.gaveroginterior.no

Ranten Hotell

www.rantenhotel.no

Smedsgården Hotell

www.smedsgarden.no

Gaver og Interiør
Nesbyen AS
Intersport Nesbyen

Sjåheimtunet

www.nesbyen-booking.no

www.monter.no

Thoen Hotel

www.thoenhotel.no

Montèr Hallingdal
Optimera
Nesbyen Gullsmed

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

Nesbyen Kjøpesenter

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Camping

www.nesbyen-camping.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Sutøya Feriepark

www.sutoyaferiepark.no

Noko tå kort

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Hytteutleie

www.nesbyen-booking.no

Norli Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nystølen Hyttegrend

www.nystolen.no

Power Nesbyen

www.power.no

Haraldset Hytter

www.nesbyen-booking.no

www.happy-homes.no

Tollefsgard Hallingstuer

www.tollefsgard.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

Qvisten Leiligheter

www.nesbyenevent.no

Woll Hytteutleie

www.nesbyen-booking.no

Bien hår og hudpleiesalong

www.facebook.com

Fix IT frisør

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen
Behandlingssenter AS
Sjå te å klypp de

www.facebook.com

SPISESTEDER

NESBYEN VELVÆRE

www.nesbyenkjøpesenter.no

www.nesbyenkjøpesenter.no

Kafé&Le

www.nesbyenkjøpesenter.no

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro

www.facebook.com

Nor-Kro

www.norkro.no

Årstiderne Arkitekter AS

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

Bringo Sag og Høvleri

Golfkafèen

www.nesfjellet.no

Brødr. Rodegård AS

På Hjørnet AS

www.paahjørnet.no

Helge Holm Bygg og Maskin www.holmenreprenor.no

www.nesbyenkro.no
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www.facebook.com

ARKITEKT, BYGG OG ENTREPRENØR

www.aarstiderne.dk
www.rodegaard.no

MA Bygg Buskerud AS

www.mabyggas.no

Olaf O.Rukke

www.rukke.no

LES MER OM NTN OG
MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ

NESBYEN.NO
HÅNDVERKERE

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

Hallingdal Varme og
Sanitær
Klype varme og sanitær

www.comfort.no

Nes Hus & Hyttebygg

www.neshusoghytte.no

Rørservice Nesbyen AS

www.facebook.com

www.klype.no

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte &
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS
PrivatMegleren
Hallingdal
Frodig Økonomi

www.eiendomsmegler1.no

Gjensidige Hallingdal

www.gjensidige.no

Skue Sparebank

www.skuesparebank.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
www.privatmegleren.no
www.frodigokonomi.no

SpareBank 1
www.sb1regnskap.no
Regnskapshuset ValHall AS

BILFORHANDLER / 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

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

DITT MEDLEMSSKAP
BETYR SÅ MYE
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.
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!

VEL, LAG OG FORENINGER
Buvasstølan Stiog Løypelag
Hjørnet Live

www.buvatn.no

Nesbyen Frivilligsentral

www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nes Husflidslag i
Buskerud
Nes Nordmark Friluftslag

www.husflid.no

www.hjornetlive.no

www.nesnordmark.no

Nes Nordmark Utbyggingslag

ANDRE MEDLEMMER

Vestheim Eiendomsutvikling
Bjørnsenhuset
Nesbyen Foto
Lille Alpakka
Bjørnerud Fjellgård

Nes kommune

www.nes-bu.kommune.no
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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.

Fra Myking har du direkte tilgang til et variert nett av småkuperte grusveier som egner seg utmerket for sykling. Området har også et godt merket
løypenett for fotturer med runder av ulik lengde i et variert og lettgått
terreng. Det er gode muligheter for fiske i mange vann 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
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glade naturopplevelser

Rabattert pris
før 16. august

Velkommen til årets Høstslepp

LØRDAG 15.SEPTEMBER

Kjerringsleppet arrangerer to årlige turer for damer i alle
aldre - vinterslepp og høstslepp. Høstsleppet er en fjelltur i
Nes Nordmark med høy gledesfaktor i fantastiske
omgivelser. Vi bestiger fire topper på èn dag!
Alle får skrepper med gaver tilpasset årstiden. Vardeyoga
og hyggelige overraskelser underveis. Kjerringvatn med høg
hugefaktor ved målpassering. Ingen tidtaking!
Vi avslutter med 3-retters FjellBANKETT!
Les mer og meld deg på i dag:

www.kjerringsleppet.no

Fanitullen i ord og toner
med noko attåt

En stemningsfull opplevelse ved Håkonbue (Holmevann) i Nes Nordmark.
Kulturinnslag, lurspill, aktiviteter for barn og grilling.
Ta med egen mat - vi fyrer opp grillen. Hjertelig velkommen!

Takk til

Sett av datoen i kalenderen nå:

lørdag 1 septemer
Håkonbue er en gapahuk i nordenden av
Holmevann i Nes Nordmark. Korteste vei
går fra Grønhovd. Derfra følger du merket
sti i underkant av 3 km. Se Ut.no for kart.
Kontakt: Olav Høva Næss, tlf. 908 42 182

Møt opp ved Håkonbue kl. 16:00.
Vi byr på en kulturell opplevelse i
villmarka når den kjente slåtten
“Fanitullen” spilles av Knut Myran, en
av Norges beste spillemenn gjennom
tidene. Magne Akervold siterer hele
“Fanitullen” uten manus. Det blir også
Hallingdans av Mikkel Aasberg og
Fredrik Aspelin.
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Oppdag sammenhenger som pirrer
nysgjerrigheten. Bli fascinert, målløs
og ikke minst litt svimmel.
Norge har to registrerte meteorittkratere på land. Gardnos-krateret er
det største og mest tiljengelige, kun
fire km fra Rv7, litt nord for Nesbyen.

Utforsk, opplev og
oppdag Universet

•
•
•
•
•

Guidede turer
Steinsliping
“En reise gjennom
Universet” - natur-rebus
Lekepark for barna
Natursti for hele familien
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•
•
•
•

Koselig kafe
med ekte kratervafler
Ekte meteoritter til salgs
Mulighet for barna å bli
juniorgeolog for en dag
Gapahuk

Her finner du oss

orittparken Gardnos, Nesbyen

g din plass i universet

r to registrerte meteorittkrater på land. Gardnos er
te og mest tilgjengelige, ettersom selve krateret og
etter nedslaget er lette å finne langs naturstien.

Hemsedal

Åpent hver dag kl 10 - 18

15. juni til
15.august

lt utformet sti fra fra parkeringsplassen
l elveleiet.

nformasjonsbygg finner du:

ng laget av Naturhistorisk Museum
eteoritter
oselig kafé med mye å by på
nirer

na:

NB: Rundtur
med guide
rk “Øvingsområde
for juniorastronauter”
ti for hele familien
starter hver hele time!
orgeolog
uk
er de forskjellige bergartene
er smykkesteiner i sandkassa
ping - lag din egen smykkestein

Fagernes

RV 52
FV 50

Geilo

Hol

Ål

FV 51

RV 7

Gol

Bergen
Garnås

Nesbyen

ttparken Gardnos ligger ca 10 km nord for
, følg skilt fra riksveg 7.
RV 7

tider Meteorittparken Gardnos:
fra 15. juni til 31. august, kl 10.00–18.00.

som ønsker å besøke oss utenom åpningstidene/
n kan gjerne ta kontakt med oss: info@nesbyen.no

Oslo

RITTPARKEN GARDNOS
3540 Nesbyen

32 07 01 70 (Nesbyen Turistkontor)
teorittparken.no

Nesbyen Turist-og Næringsservice AS, Alfarvegen 139, 3540 Nesbyen
www.nesbyen.no - info@nesbyen.no - tlf.+47 32070170
Booking/overnatting : www.nesbyen.no

www.meteorittparken.no

KO SKJER I NESBYEN UTG. 2 2018 31

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
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June Merete Langeland
tlf. 91 12 27 71

