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KJERRINGTORGET 
KJERRINGSLEPPET
HØSTENS KONSERTER 
SYKKELRITT PÅ NESFJELLET 
MARKENS GRØDE PÅ MUSEET 
OG MYE MER...

Høstens
         aktiviteter og 
             arrangementer

KO SKJER I
GRATISMAGASIN
AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2018 

DE FINESTEDE FINESTE
HØSTTURENE

TILBAKEBLIKKTILBAKEBLIKK  
DE FØRSTE TURISTENE

VILLE
VASSFARETVASSFARETFISKETIPSFISKETIPS  

FANG ØRRETEN
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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

www.nystolen.no
Tlf. 918 45 238

hytteutleie@nystolen.no

Kafè rett ved de flotteste stiene i Nesbyen. 
Middagsservering og lokaler for små og store grupper. 

Hytteutleie og arrangementer.

På Hjørnet annonse
Høyde 108 mm
Bredde 78 mm

Kontakt oss på facebook //
32 07 01 00  //  post@paahjørnet.no 

Stasjonsvegen 1, 3540 Nesbyen

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 
arrangeres 20- 30 konserter i året, quizkvelder og 
andre store og små arrangementer gjennom året.
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Sommeren er utvilsomt høysesong for besøkende på 
Turistkontoret i Nesbyen. Vi har hatt besøk av ivrige 
stisyklister, amerikanere på jakt etter røttene sine og 
ungdommer på roadtrip. Det mest etterspurte er  
allikevel kart og turtips, både fra besøkende, hyttefolket 
og lokale. Selv om fjellet lokker, så har opplevelses-
parkene våre også hatt en bra sommer. Meteorittparken 
Gardnos har hatt omsetningsrekord og 80 forskjellige 
nasjonaliteter på besøk. Fantastisk!

Denne sommeren går inn i historien som den mest 
stabile og varmeste som noen gang er blitt registrert. 
Selv om det kom gloheite angrep på vår legendariske 
varmerekord, kan vi nå puste lettet ut. Tropevarmen 
er definitivt over for i år og rekorden i Nesbyen står 
fremdeles på 35,6 °C. 

Høstens største arrangement er Kjerringtorget som i år 
arrangerer sitt 25-års-jubileum sammen med Gubbe-
torget. Side om side trekker de  brukskunstnere fra hele 
Norge - og i år helt fra Shetland! Mange tusen besøker 
Nesbyen denne helga for å få med seg dette helt spesielle 
torget, hvor håndverkere og designere stiller opp med 
unike produkter. Teatergruppa «Dei Sceneleuge»
 underholder med tablåer i Nasjonalromantikkens tegn 
i Gamle Nes. Dette blir et spennende, kreativt og stort 
arrangement som du rett og slett ikke kan gå glipp av!

Tre uker senere drar kjerringene 
til fjells når Kjerringsleppet legger 
ut på sitt 10. slepp. Den økende 
interessen for friluft setter også sitt 
preg på dette arrangementet, hvor 
antall deltakere har økt fra år til år.  

Et annet tradisjonsrikt høst-
arrangement er «Markens Grøde» 
på Hallingdal Museum. Hest og 
kjerre, røyking av fisk og eple-
pressinger noen av ingrediensene. 
Her blir det opplevelser for hele 
familien i høstlige rammer.

Høsten er fullspekket av sporty og 
musikalske arrangementer, både i 
Nesbyen og på fjellet. Finn dine 
favoritter i dette magasinet og 
hold av datoene.

Ha en fargerik og kreativ høst!

Kjære leser

Glad nesningsentusiast og daglig leder i NTN

Helsing frå
Solveig Hjallen

Forsidefoto: På vei mot Skurvenatten med Kjerringsleppet 2017, foto Solveig Hjallen

Ko skjer i Nesbyen 
kommer ut fire 
ganger i året.

UTG. 3 2018
 
UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no

OPPLAG:
11 000

Booking av aktiviteter og 
overnatting i Nesbyen

info@nesbyen.no 
tlf. 32 07 01 70VISITNESBYEN.NO
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Ko skjer i Nesbyen? 

150 salgsboder hvor flittige 
kjerringer selger egen-
produserte/egendesignede 
varer. Torget byr på det 
ypperste av norsk håndverks-
kunst - her presenteres
og selges alt fra strikk og 
søm til tresløyd og mat. 
Fantastisk torgstemning  
og yrende folkeliv i  
Nesbyen sentrum.  
Kulturelle innslag.
Mer info: Kjerringtorget.no 
eller Facebook

Gubbetorget – der nevenyttige menn selger egenproduserte 
varer. Arrangeres i år sammen med Kjerringtorget.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Pogo Pops er et popband fra Bergen med en lang historie. 
Vant Spellemannprisen 1993. Bandet var mest aktivt i årene 
1987–1996, men gjenoppstod i 2006. Den siste platen, Love Is 
the Greatest Compass, ble utgitt i 2017.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no eller hallingbillett.no

25 - 26 august    
Kjerringtorget - 25-årsjubileum
Sted: Nesbyen sentrum

25 - 26 august   
Gubbetorget
Sted: Nesbyen sentrum

1 september kl 22   
Konsert med Pogo Pops
Sted: På Hjørnet, Nesbyen

Årlig veldedighetsarrangement til inntekt for barnehjem i 
Zimbabwe. En dag full av god stemning, veddeløp med 1000 
gule badeender i Rukkedøla og konserter på kvelden. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Friluftsarrangement for hele familien. Kulturinnslag, lur-
spill, hallingdans og aktiviteter for barna. Ta med egen mat 
- vi fyrer opp grillen. Omtrent 1 t fottur fra Grønhovd. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

1 september kl 10:30  
Nesbyen gir tilbake 
Sted: Elveparken i Nesbyen sentrum

1 september kl 16  
Fanitullen i ord og toner 
Sted: Holmevatn, Nes Nordmark

 
Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no

Sesongens hyggeligste golfturnering på landets flotteste høyfjells-
golfbane. Påmeldingsfrist er 28 august. 
Mer info: nesbyengolf.no eller Nesbyen Golf på Facebook

31 august - 2 september    
Nesbyen Open
Sted: Nesbyen Golf
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• Besøk av kunsthåndverkere 
   og musikere fra Shetland
• Solsikkeprisen
• Hanne Rohde
• Dei Sceneleuge
• Kunstlandskap Nesbyen
• Nes Spel og Dansarlag
• Kunstutstilling
• Gubbetorget

2 5 - Å R S J U B I L E U M

25.-26.08
KJERRINGTORGET

ÅPENT LØRDAG KL. 10.00-17.00 OG SØNDAG KL. 10.00-16.00

NESBYEN

Fra drøm til idè, fra idè til virkelighet
Opplev produktive kjerringer fra fjern og nær skape ekte torgstemning 

fra 150 salgsboder med egenproduserte/egendesignede varer. 

Følg oss på Facebook    •    Se vår hjemmeside kjerringtorget.no
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Uhøytidelig Boccia-konkurranse. 
Still opp aleine eller som lag for å hamle opp om 
tittelen ”Nesfjellets Boccia Champions 2018”. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og Nesbyen Golf på Facebook

Ved årets utgave av Beiamarsjen blir det mulighet for 
busstransport opp mot Påverud, ca 700 moh. Benytt denne 
muligheten til å oppleve toppen av Beia uten å måtte gå alle 
høydemetrene. Forhåndspåmelding til buss seinest fredag 
31.8 kl 14.00; tlf. 90 83 75 56 eller post@nesbyenil.no. Du kan 
selvsagt også gå hele turen på tradisjonelt vis fra sentrum.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og nesbyenil.no

Vi har aldri opplevd større interesse for å sykle, vandre, 
løpe, og ri på norske stier. På Stibyggerskolen 2018 kan du 
lære deg teori og praksis bak bærekraftig stiutvikling. Vi 
håper flest mulig ulike interessentgrupper ønsker å bli 
med, enten du er vandreentusiast, terrengsyklist, grunneier, 
kommunalt ansatt eller privat næringsdrivende. 
Mer info: trakknroll.no

Det 10. ende Kjerringsleppet for turglade kjerringer i alle 
aldre med fokus på hygge i flott høstnatur. Meld deg på 
innen 25. august for gratis Jubileums-t-skjorte. Siste påmeldings-
frist 9. september. Buss t/r Gol, Nesbyen og Natten/Nystølen. 
Mer info/påmelding: kjerringsleppet.no

15 september kl 14  
Boccia Open
Sted: Nesbyen Golf (utenfor kafèen)

2 september   
Beiamarsjen 2018
Oppmøte: Idrettshallen i Nesbyen kl 10:00

8 - 9 september   
Stibyggerskolen 2018
Sted: Gol Idrettsarena og Nesbyen

15 september    
Kjerringsleppets Høstslepp 
Sted: Nes Nordmark

Familievennlig terrengsykkel-ritt. Egne runder for de 
minste, for familien og mosjonistene, samt for el-syklistene.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og nesfjellet.no

8 september kl 12
Sykkelritt: Nesfjellet rundt
Sted: Nesbyen Golf

Ko skjer i Nesbyen? 
 
Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no

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

28 september kl 18    
Litteratur-yoga
Sted: Nes Folkebibliotek



  KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2018 7

Les mer og meld deg på i dag: 

www.kjerringsleppet.no 
Meld deg på før 25. august for å få gratis Jubileums-
t-skjorte. Siste påmeldingsfrist er 9. september.

Spørsmål? Kontakt info@nesbyen.no

glade  naturopplevelser

Velkommen til årets Høstslepp 

Lørdag 15.september 
Kjerringsleppet arrangerer to årlige turer for 
damer i alle aldre - vinterslepp og høstslepp.  
 
Årets Høstslepp er det 10. ende Kjerringsleppet. 
Dette er en vakker fjelltur i Nes Nordmark med høy 
gledesfaktor i fantastiske omgivelser. Vi bestiger fire 
topper på èn dag! Velg mellom kort og lang rute.

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 
på Ranten Hotell!

Det settes opp buss t/r Gol, Nesbyen og Natten/
Nystølen. 

10
KJERRINGSLEPP NR.
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Det blir salg av sesongkort i skianlegget for vintersesongen 
2018/19, og det blir fotballkamp mellom barn og voksne. 
Messehall for lokale tilbydere av produkter og tjenester.
Mer info/billetter: kvaskjer.hallingdal.no eller nesfjellet.no

Velkommen til intimkonsert med den folkekjære 
artisten Claudia Scott. Høsten 2017 markerte “Norsk 
Countrys førstedame” 25 år som soloartist. 
Mer info/billetter: visitnesbyen.no eller hallingbillett.no

Bli med å presse eplesaft, hils på grisen, bli med inn til 
smeden eller besøk den gamle landhandelen. Bli med på 
ridetur, smak på deilig tradisjonsmat og opplev høsten på 
ett av Norges eldste friluftsmuseer. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Et av landets beste og mest hardtarbeidende country-/ 
americana-band kommer til Nesbyen. Siden  bandets  
andreplate,  Vinyl  and  a  Heartache, har  det  gått i ett. 
Spellemannpris, radiolistinger og streamingsuksess. 
Mer info/billetter: kvaskjer.hallingdal.no og hallingbillett.no

6 oktober kl 11 - 17
Vinterslepp og Næringsmesse
Sted: Skistua, Nesbyen Alpinsenter

6 oktober kl 20
Konsert med Claudia Scott
Sted: Nystølkroken Kafè

6 oktober kl 12 - 16
Markens Grøde
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

18 oktober
Konsert med Darling West
Sted: På Hjørnet, Nesbyen

En legende i norsk og internasjonal jazz, nylig innlemmet i 
Rockheims Hall of Fame. Karin Krog / John Surman Group, 
på intime Kulturhuset Banken, er rett og slett et must for 
alle jazzelskere! 
Mer info/billetter: kvaskjer.hallingdal.no og hallingbillett.no

3 oktober kl 19    
Konsert med Karin Krog
Sted: Kulturhuset Banken, Nesbyen

Kun for jenter - både nybegynnere og erfarne! Bli med å 
sykle på sti med Trailhead Nesbyen, overnatte på Hagaled 
Gjestegård, spise god lokalmat og smake på godt lokalt øl.  
Shuttling og teknikktips! Kun 12 plasser. 
Mer info/billetter: www.ladiesedition.cc/terrengsamling-nesbyen

5 -7 oktober
Sosial terrenghelg i Nesbyen 
Sted: Nesbyen

Ko skjer i Nesbyen? 
 
Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
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Halvt teater, halvt talkshow.  Besøker alle 21 kommuner i 
Buskerud denne høsten. Publikum vil få et nært innblikk i 
en lokal gjests liv, og enkelte av gjestens historier spilles ut av 
kveldens team med skuespillere. 
Hvem blir gjest i Nesbyen? Følg med! 
Mer info/billetter: brageteatret.no

23 oktober kl 19
Forestilling - Brageteaterets Lifegame
Sted: Kulturhuset Banken, Nesbyen

Fanitullen i ord og toner  
med noko attåt

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.

Sett av datoen i kalenderen nå:  

lørdag 1 septemer 

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

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

Sommer/høst 2018    
Onsdagsturer med Nes Bygdekvinnelag

Alle (også menn) er hjertelig velkommen til å bli med Nes 
Bygdekvinnelag på tur utvalgte onsdager 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.
Resterende turer i 2018: 

Dato Tur Frammøte
29 aug Holmevatn 

rundt
Ranten hotell kl. 17.30

5 sept Tur til Børtnes-
øygardane

Oppmøte ved NorKro 
Bromma kl. 18:00
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Bli med på  
seterdag
4 timers aktivitet der nærkontakt  
med dyr, natur og seterliv står sentralt.

Hver søndag til og med uke 40 
Kr 220,- per pers (+ inngang parken).  
Vennlihgst ta kontakt for påmelding. 

*Dagsbesøk og  
overnatting 

*Hundrevis av  
små og store 

dyr du kan hilse på 

*Fjellrev, ulv og  
gaupegårdsbesøk 

*Klatrepark 

*Hundekjøring 
 

+ mye mer

Langedrag Naturpark, Tunhovd, 3540 Nesbyen
Tlf. 32 74 25 50          post@langedrag.no  

Rideturer i fjellet
Vi tilpasser rideturer i nydelige omgivelser 
etter dine ønsker og ferdighetsnivå.  
 
Kvalifiserte instruktører. Priser fra 275,- per person. 
Vennligst ta kontakt for mer informasjon og priser.

Åpent alle dager kl 10 - 18 
www.langedrag.no

Opplevelser
som setter spor
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ÅKREFJELL
Ca. 12 km t/r, 3 t
Flott utsiktstopp i Nes Sørmark.  
Start turen fra Nystølkroken Kafè eller parkerings-
plassen èn km lengre sør. Anbefaler å gå turen 
via den historiske “Drifteslepa” som er merket 
av Nes Historielag. Informasjonstavler med 
historie og fakta om naturen underveis. Dette 
gir en flott rundtur på 12 km. Fin tur for barn.

BEIA 
Ca. 13 km t/r, 5 t (fra sentrum)
Sentrumsnær og karakteristisk fjelltopp
med flott utsikt oppover dalen. 
Søndag 2. september kan du bli med på 
fellestur hit (se “Beiamarsjen” i arrange-
mentsoversikten). En tøff tur fra Nesbyen 
sentrum, men mange sparer høydemeter 
ved å starte fra Vadbru eller Påverud.  
Mulig rundtur om det bratte Bjødnaskaret.

SKURVENATTRUNDEN
Ca. 10 km t/r, 2,5 t
Klassisk rundtur i Nes Nordmark
Turen er merket med blå + sort maling på 
steiner langs stien. En fin tur i lett fjellterreng, 
noe skog og myr. Start fra Grønhovd, gå over 
Tefurnatten, Skurvenatten og Briskenatten. På 
tilbaketuren kan du stikke bortom gapahuken 
“Håkonbue” i nordvest-enden av Holmevatn. 
Fin tur med barn. 

Gratis kart 
med flere  
turforslag får  
du på Nesbyen  
Turistkontor 
(man-fre 09-15)

Les mer om turene på www.ut.no 

Ut.no er en gratis turplanlegger fra Den Norske Turistforening. Her 

finner du turforslag i hele Norge. Last ned appen ut.no på smart-

telefonen, eller gå til www.ut.no for å bruke tjenesten. Du finner alle 

turene i denne brosjyren i ut.no, med detaljerte kart som viser ruten, 

samt bilder og turbeskrivelse.

I appen anbefaler vi å åpne kartet og navigere deg frem til området 

du ønsker å gå på tur i. Turene i området symboliseres med hvite 

sirkler som du kan klikke på. På nettsiden kan du også søke etter 

spesifikke turer eller søke 

”Nesbyen Turistkontor” for en full 

oversikt over alle våre registrerte 

turer. 

Detailed hike information 

at www.ut.no
Download the application Ut.no 

to your smartphone or go to 

www.ut.no. Here, you will find all 

the hikes in this brochure, with 

detailed maps of the route, along 

with photos and text description.

In the app, we recommend 

opening the map and navigating 

to the area you want to go hiking. 

The hikes in the area on screen 

are symbolized by clickable white 

circles. Press these to read more 

about each hike. On the website 

you can also search for spesific 

hikes or search “Nesbyen Turist-

kontor” for a full overview of all 

our registered hikes.v

The Norwegian Mountain Code

1. Plan your trip and inform others about the route you have selected.

2. Adapt the planned routes according to ability and conditions.

3. Pay attention to the weather and the avalanche warnings.

4. Be prepared for bad weather and frost, even on short trips.

5. Bring the necessary equipment so you can help yourself and others.

6. Choose safe routes. Recognize avalanche terrain and unsafe ice.

7. Use a map and a compass. Always know where you are.

8. Don’t be ashamed to turn around.

9. Conserve your energy and seek shelter if necessary.

Maps 
When hiking in unknown terrain, you should use good maps. The 

brochure you´re holding now is an overview map, and is not sufficient 

as a hiking map alone. At Nesbyen Tourist Office you can buy the 

map “Nesbyen 1:50 000”, a good map for most hikes in our area. In 

addition, you will find more detailed maps for various hiking areas in 

the municipality.

Fishing 
There are countless good fishing 

waters in Nes, but remember that 

you need a valid fishing license. 

More information at  

www.nesbyen.com.

Dear dog owner – dogs 

must be kept in a leash
In Nes municipality, dogs must 

be kept in a leash from April 1st - 

September 30th.

Open fire
Open fire outdoors is prohibited 

in Norway in the period April 

15th until September 15th. 

Always take great care to avoid 

forest fires.

Emergency
Fire   110

Police   112

Ambulance  113

En av Norges beste 

terrengsykkeldestinasjoner

Mange syklister rangerer stiene i Nesbyen som 

noen av de beste i landet. En god oversikt over 

sykkelstier i området finner du ved hjelp av 

tjenesten www.trailguide.no (fungerer like godt 

på PC som på mobil). Husk å velge sti etter 

evne og forhold - all sykling foregår på eget 

ansvar. Det er mulig å leie sykkel på Intersport 

i Nesbyen. Det lokale selskapet Trailhead tilbyr 

guiding og shuttling (transport til toppen av 

stiene). Nesbyen har også flotte sykkel-

alternativer for både barnefamilien og trim-

syklisten. På Nesbyen Turistkontor finner du 

mange spennende beskrivelser av rundturer i 

området.

One of Norway’s top mountain bike destinations

Many cyclists rank the trails in Nesbyen as some of the best in the 

country. Get a good overview of the trails in Nesbyen, with gradings 

and reviews at www.trailguide.no (works well on both PC and smart-

phone). Be careful to choose trails that fit your skill level. All cycling at 

your own risk. It is possible to rent bikes at Intersport in Nesbyen. The 

local company Trailhead offers guiding and shuttling (transport to the 

top of the trails). Nesbyen also has family friendly trails, suitable for 

children and beginners. Visit TryteTrøkket by lake Trytetjern, or drop 

by Nesbyen Tourist Office for more information.

Turstier i Nesbyen
Hikes in Nesbyen

Nesbyen Kjøpesenter. Tlf. 32 07 10 47

Overnatting med halv- eller helpensjon. I hjertet av turmulighetene i 

Nes Nordmark sommer og vinter. www.fagerhoy.no. Tlf. 479 08 582

Fjellvettreglene
1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Kart
Skal du på tur i ukjent terreng bør 

du benytte gode kart. Brosjyren du 

holder i hånda er et oversiktskart 

som ikke egner seg som turkart 

alene. På Nesbyen Turistkontor får 

du kjøpt kartet ”Nesbyen 

1:50 000”. Dette er et godt utgang-

spunkt for turer i vårt område. I 

tillegg finner du her mer detaljerte 

kart for ulike turområder i kommu-

nen.

Fiske
Det finnes utallige gode fiskevann i 

Nes, men husk at du trenger gyldig 

fiskekort. Fiskeperiode: 15.mai 

- 20.september. Du finner mer 

informasjon om fiske i Nes på  

www.nesbyen.no. 

Kjære hundeeier – husk båndtvang

I Nes kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 

1. april t.o.m 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende 

husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

Bål
Det er et generelt bålforbud i 

Norge i perioden 15. april -

15.september. Det er til enhver 

tid forbudt å tenne ild på en slik 

måte at det kan føre til brann.

Nødnummer
Brann  110

Politi  112

Ambulanse  113

Mer enn 25 dyrearter. 

Hesteriding og hundekjøring.

Ulv- og gaupegårdsbesøk. 

Overnatting og aktiviteter hele året.

www.langedrag.no

Tlf. 32 74 25 50

Nesbyen Kjøpesenter. Tlf. 32 07 18 50

NORGES BESTE HØYFJELLSGOLF

9 HULL OG DRIVING RANGE 

ÅPEN KAFÈ HELE ÅRET

Last ned Nesbyen-appen
arrangementer - spisesteder - aktiviteter mm.

Kontakt oss: 
info@nesbyen.no 

Tlf. +47 32 07 01 70 

Book overnatting og aktiviteter på: 

www.visitnesbyen.no  

Generell informasjon finner du på: 

www.nesbyen.no

www.nesfjellet.no

Gapahuken “Håkonbue” ved Holmevatn. 

The shelter “Håkonbue” by lake Holmevatn.

Syklister på Kvasshovda. 

Bikers at Kvasshovda.

3 herlige 
høstturer

TIPS: Du finner kart og detaljert 
beskrivelse av disse turene og mange 
flere på www.ut.no eller i appen Ut.no
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De første turistene

MYKING FJELLSTUE, CA. 1935: Nes er en typisk jordbrukskommune hvor det før i tiden var 
stor stølsaktivitet. Utover 1900-tallet vokste noen av stølslagene frem som populære hytteområder.
 Myking i Nes Nordmark har lange tradisjoner som hytte- og turistdestinasjon. I 1960-
åra var Mykingstølen Norges største hytteområde. I løpet av årene har en rekke fjellstuer åpnet 
dørene for turister som har ønsket å nyte høyfjellet, slik som Myking Fjellstue på bildet. Denne 
ble med årene avviklet. Fagerhøy Fjellstue hadde sine glansdager på slutten av 1980-årene, 
med nesten 25 000 gjestedøgn i året - uten tvil Norgesrekord. Fagerhøy Fjellstue og Ranten 
Hotell er to overnattingssteder på Myking som fremdeles er i drift. I dag er Myking et levende  
hytteområde, med egen nærbutikk og et stort antall privathytter. 
 Natten-området ved Nesbyen Alpinsenter, et av de store hytteområdene i dag, ble 
så smått påbegynt på 1960-tallet, og skøt virkelig fart først på 80- og 90-tallet. Tidlig i 1960-åra 
åpnet Jørgen Holm ei lita “vaffelbu” på Nystølen. Denne vokste etterhvert til Nystølkroken 
Kafè som vi kjenner i dag.

NESBYEN, 1910: N. T. Svenkerud begynte 
hotelldrift i Nesbyen allerede i 1887. De 
første turistene var blant annet velstående 
byfolk som leide jaktmarker av nesnings-
bøndene. Turistnæringen i Nesbyen, 
som ellers i Hallingdal, fikk et oppsving i 
forbindelse med byggingen av Bergens-
banen tidlig på 1900-tallet. Dette bildet er 
tatt i 1910 etter en ombygging. Nes 
kooperative handelslag overtok bygningen i 
1919. Fra den tid drev søsterene Gire hotell i 
2. etg. under navnet Nes Bondeheim.  
 Det gamle Svenkerud Hotell ble 
revet i 2002 etter en rekke ombygginger. I 
dag finner du politikontoret i Nesbyen og et 
leilighetskompleks på samme sted.

Det bygges hytter i fjellet 
som aldri før. Turismen er  
en stor og viktig næring i 
Hallingdal. Dette er slettes 
ikke noe nytt. Vi tar et lite  
tilbakeblikk på turismen i Nes.

Kilde: Einar Hanserud og Nes Historielag - Nes i bilder og tekst I og II
Copyright alle bilder: Hallingdal Museum
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KLØVHEST: Asle Brunsvoll med hest skal frakte byturister ned til bygda. Kari Rustand står i døra 
i steinbua på Brynhildseter, noen km innenfor Fetjan, sør for Trommenatten i Nes Sørmark. I dag 
kan flertallet av hytteturistene i Hallingdal kjøre bil nesten frem til døra. I all tidligere tid har  
hesten vært uvurderlig til hjelp med å frakte både folk, men spesielt bagasje, opp til støler, 
hytter og fjellstuer. De lokale stilte opp med hesteskyss, i begynnelsen helt fra togstasjonen i 
Nesbyen. Gradvis gjorde motoriserte kjøretøy sitt inntog, men i begynnelsen var det var svært 
få biler å oppdrive. Hesteskyss fra togstasjonen var vanlig til utpå 1940-tallet. Standarden på 
overnattingstedene, sammenlignet med hyttene som bygges i dag, er et kapittel for seg.

ØYE HOTELL, 1928: Våningshuset i sveitserstil fungerte som poståpneri og 
skysstasjon før Øye Hotell åpnet dørene i 1884, som det første hotellet i Nesbyen. 
På bildet er Hans Andreas Øye i sin “Overland Six” med reisende i bilen foran 
hotellet. Øye Hotell var det største og mest kjente hotellet i Nes. Flere kongelige 
var gjester på hotellet, bl. a. Kong Leopold II fra Belgia i 1887, Kong Gustav av 
Sverige i 1898 og Kong Gustav Adolf av Sverige i 1899. Hotellet stengte dørene 
på midten av 1960-tallet, men det flotte huset står fremdeles i Gamle Nes.
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Trytetjern må kunne kalles Nesbyens mest komplette friluftsområde. Det siste året 
har det skjedd mye nytt ved det populære badevannet øst for Nesbyen sentrum.  
  
Høsten 2017 åpnet TryteTrøkket, en morsom terreng-
sykkelrunde for syklister i alle aldre (se www.trailguide.no). 
Fra Utsikten har Tråkk ‘n’ Roll Hallingdal denne sommeren 
stått for byggingen av den hittil mest forseggjorte sykkelstien 
i Nesbyen, kanskje i landet?
 Denne høsten jobber Nes kommune med å fullføre 
den nye turvegen rundt Trytetjern. Denne blir universelt 
utformet, slik at både gående med barnevogner og rulle-
stoler kommer seg frem. I sørenden av Trytetjern har Nesbyen
Rotaryklubb satt opp en flott gapahuk, og det populære 
badeområdet skal få seg en solid oppgradering i løpet av 
høsten. Fra før finner man skytebane, fiskebrygge, utleiebåt 
og en rekke flotte turstier i nærområdet. Se www.ut.no for 
turtips. Anbefalingen er klar - utforsk Trytetjern!

ANKOMST: Fra 
Nesbyen, følg skilting
mot Vassfaret, ca 
5 km. Parkering i 
nordenden av Tryte-
tjern. Det går flere 
stier opp om man 
vil gå fra sentrum.

FOLKSOMT: På varme sommer-
dager er Trytetjern et populært 
tilfluktssted. 

TRYTETJERN
BÆREKRAFTIG: Den nye stien fra Utsikten holder en 
svært høy standard og er bygd for å tåle stadig flere 
tilreisende stisyklister.

FRILUFTSPERLA TRYTETJERN

SNART KLAR: Noe finpuss-arbeid  
gjenstår, men snart kan alle nyte den  
1,5 km lange veien rundt Trytetjern.

Tekst og foto: Lars Storheim
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Rørservice Nesbyen er en moderne rørlegger-
bedrift med 12 ansatte. Vi tar både små og store 
oppdrag i Hallingdal-regionen. Vi vet at fornøyde 
kunder er det viktigste grunnlaget for vekst!

Restaurering av
bad og kjøkken

Trykkluftanlegg Vannbåren 
varme/kjøleanlegg

Kjerneboring

Vannbasert 
brannslukking

Vannbehandling og 
vannrensing

NOEN AV VÅRE TJENESTER

www.rørservice.as        Tlf. 900 39 843
rorservice@yahoo.com      Rørleggervakt: 951 56 361 (alltid åpen) 

Rørservice

RørserviceRørserviceRørservice

RørserviceRørservice

A 

B 

C

D

E

F

G

Munroe & Knutsen // På Hjørnet

Darling West // På Hjørnet

Karin Krog // Kulturhuset Banken

Pogo Pops + spesielle gjester Pokal // På Hjørnet

Lørdag 1. september - Kl.. 22.00 - Bill. 250,-

Onsdag 3. oktober - Kl. 19.00 - Bill. 350,-

Torsdag 18. oktober - Kl. 20.00 - Bill. 300,-

Fredag 9. november - Kl. 20.00 - Bill. 250,-

HØSTPROGRAM
Musikkforeningen Hjørnet Live 

www.hjornetlive.no

Møt opp på våre konserter og bidra til at store artister 
også i framtiden kan oppleves i Hallingdal!

Vær med å skape et miljø for gode kulturopplevelser!

• Adventsrock - På Hjørnet 
Lørdag 1. desember - kl. 21.00 - Bill. kr. 250,-

• Tenorane & Steffen Horn - Så ha ei god jul, då! - Kulturhuset Banken 
Søndag 16. desember - kl 19.30 - Bill. kr. 350,-

• Rubber & Soul synger julen inn - På Hjørnet 
Torsdag 20. desember - kl. 20.00 - Bill. kr. 250,- 
 
Billetter til våre konserter kjøper du hos www.hallingbillett.no
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Om du er på jakt etter en skikkelig 
villmarksopplevelse i høst, så kan du ta 
med deg teltet, kaffekjelen og boka 
“Der villmarka suser” inn i Vassfaret.

Vassfaret ligger mellom Hedalen i øst 
og Hallingdal i vest - fra innsjøen 
Strøen i nord til Aurdalsfjorden i sør. 

I den avsidesliggende skogsdalen har det 
vært aktivt jordbruk, tømmerfløting og 12 
bebodde gårder på det meste. De siste 
fastboende var Berte Skrukkefyllhaugen 
og sønnen Anton. De gav opp den tøffe 
tilværelsen i villmarka i 1921. I dag er det 
naturen og stillheten som råder. Store deler 
av Vassfaret er landskapsvernområde. 

BJØRNELAND
Selv om Vassfaret er tilholdssted for både 
gaupe, jerv og kongeørn, så er det oftest 
bjørnen som nevnes i forbindes med 
dalføret. Vassfaret var en gang tilholdssted 
for en stor brunbjørnstamme, som siden ble 
utryddet. Spor etter bjørn er allikevel jevnlig 
dokumentert i Vassfaret, også de seneste 
åra. Slagbjørnen “Rugg” er den mest kjente 
bamsen fra disse traktene. Gjetergutten 
Johan Sagadalen var bare 13 år da han 
døde av skader han fikk i møte med bamsen 
ved Blåfjellhaugene, litt øst for Vassfaret, i 
1906. Trolig overrasket han bjørnen under et 

måltid. Dette er det siste kjente dødsfallet 
grunnet bjørn i Norge.

VILLMARKSFORFATTEREN FØNHUS
En stor grunn til at turgåerne 
har trukket inn i de dype 
skogene i Vassfaret, er bøkene 
til villmarks-forfatteren Mikkjel 
Fønhus. Fønhus var kjent for 
sine fortellinger om dyr, og 
han brukte Vassfaret som 
ramme rundt mange av sine 
romaner. Slagbjørnen Rugg 
var en av hovedkaraktene i 
Fønhus´roman “Der villmarka 
suser” fra 1919.
 
KULTURMINNER
Vassfarplassen var den største av boplassene 
i Vassfaret. Plassen er i dag godt bevart og 
verdt et besøk. Den gamle mølla, hvor folk 
fra Vassfarplassen malte kornet sitt, ligger
ved elva mellom øvre og nedre Grunntjern 
og er spennende gå inn i. Det finnes flere 
(forlatte) bjørnehi i dalen som du kan krype 
inn i hvis du tør.

TELTPLASS: Den idyllisk teltplassen “Odden” på østsiden av Suluvatnet.

Ville Vassfaret
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Turtips
“Vassfarstien” er merket i regi av Den Norske 
Turistforening. Her anbefaler vi en smakebit på Vassfaret 
med utgangspunkt i Nes Østmark.  
 
 Det er mange veier inn i Vassfaret, men her anbefaler 
vi å starte fra parkeringsplassen i østenden av Langevatn i Nes 
Østmark (fra Nesbyen, følg skilting mot Vassfaret). Herfra er det 
12 km gange inn til den flotte hytta Fønhuskoia (husk DNT-
nøkkel). Det er også mulig å kjøre bil helt til Strøen (svart strek) 
eller sykle fra Langevatn (blå + rød strek). Det er mulig å sykle 
med terrengsykkel gjennom Vassfaret. Med unntak av et stykke 
på god sti langs Suluvatnet er det grusvei helt til  
Aurdalsfjorden. 
 Sørover fra Fønhuskoia går du inn i selve Vassfaret. 
Følg blå-merket sti eller grusvei (hvis du sykler) ned til Sulu-
vatnet. Herfra god sti på østsiden av vatnet. Ved brua over elva 
mellom Øvre og Nedre Grunntjern finner du en natursti med 
20 informasjonsposter om historie, natur o.l. (rundtur på 16 km).
 Følg stien til Vassfarplassen, den eldste boplassen i 
Vassfaret. Dette er et flott sted å innta lunsjen. Herfra kan du 
fortsette videre nedover Vassfaret. Det er mulig å booke 
overnatting på Skrukkefyllhaugen (se vassfaropplevelser.no). 
Gå stien over Slafjellet tilbake dersom du ønsker en rundtur.

VASSFARPLASSEN: Den eldste boplassen i Vassfaret ble ryddet i 1760-åra. Hundre år senere var det 
blitt en stor gård med to hester, åtte melkekyr og tredve småfe. Fisk fikk de i Nevlingen, innsjøen vi 
ser i bakgrunnen. Det store stabburet, lengst til venstre, er det eneste av de opprinnelige husene som 
står igjen på Vassfarplassen i dag.

ANBEFALT KART:  
2016-versjonen av  
Nesbyen-kartet fra 
Nordeca (1:50 000)

Både 
kano og  

sykkel egner 
seg godt i 
Vassfaret.
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Fjellfiske i toppklasse 
Ifølge sportsfisker Sverre Lunde kan Nesbyen by

 på noe av det beste ørretfisket på Østlandet. 
Her deler han noen av sine tips med deg.

ÅRVÅKEN: Sverre har fått øye på en vakende
fisk og hiver snøret i samme retning. 

På www.nesbyen.no
finner du kart over 
fiskevannene og 

sonene i Nes

Tips

“–  Jeg tror faktisk ikke det 
er mange kommuner på 
Østlandet som kan hamle 
opp med Nes i antall ørret-
vann og kvalitet på fisken.”

- Det unike med Nes er at du kan fiske i 
omtrent alt av fiskevann. Du kan velge
mellom mer enn 200 reine ørretvann. 
Grunneierne har forstått verdien av å tilby 
fiskekort. Jeg tror faktisk ikke det er mange 
kommuner på Østlandet som kan hamle 
opp med Nes i antall ørretvann, kvalitet på 
fisken og muligheten «hvermansen» har til å 
fiske, sier Sverre. Den pensjonerte læreren 
vokste opp med fjellfiske i Tydalsfjellene i 
Trøndelag og har fisket “hele livet”. Som 
innflytta Hallingdøl har han fisket i Nesfjella 
de siste 20 årene.

HÅPER PÅ GODT HØSTFISKE
Årets sommer har som kjent vært uvanlig 
varm. Selv om mange av oss har gledet oss 
over badetemperaturene, så har det slett 
ikke vært noen drømmesommer for fiske- 
entusiastene. Ørretens trivselstemperatur 
ligger rundt 10-14 grader.  

- I en normalsesong gir juni og tidlig juli 
den beste fangsten, men årets sesong er 
litt annerledes på grunn av varmen. Jeg 
håper og tror det blir bedre utover høsten 
med kaldere og lengre netter, sier Sverre. 
Fiskesesongen varer frem til 20 september, 
så det er altså gode grunner til å utnytte de 
siste ukene av årets sesong godt.

Tekst og foto: Lars Storheim
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SVERGER TIL FLUE
Selv fisker jeg bare med flue og fluestang, 
noe jeg virkelig vil anbefale alle. Det finnes 
ikke morsommere måte å få fisk på. Les deg 
litt opp, snakk med en erfaren fluesfisker og 
bli gjerne med på et lite kastekurs hos Nes 
Jakt og Fiskeforening, er rådet fra Sverre. 
For de som ønsker en litt enklere løsning er 
sluk, mark og dupp-og-flue gode alternativer 
som kan gi minst like mye fisk. 

HVOR BØR MAN FISKE?
Flere steder i Nes kan man kjøre bilen 
omtrent til vannkanten. Skålsrudstølen, 
Myking, Grønhovd, Imle, Nes Østmark, 
Fekjan, Liemarka, Nes Østås og Thonmarka 
har alle områder der en kan finne fiskevann 
like ved veien. Hallingdalselva er naturligvis 
lett tilgjengelig. Om en ikke vegrer seg for å 
gå noen meter, så kommer Sverre her med 
noen anbefalinger:

Nes Nordmark: Fra Grønhovd, sykle på 
bomvegen innover mot Såtestølene  
(Såtenatten). Her er det flere vann med stor 
fisk på sørsiden av veien. Holmevatn, som 
man kan nå fra Grønhovd, har en meget 
god bestand av fin ørret. Her finner man 
også den flotte gapahuken “Håkonbue” 
som står åpen for alle.

Nes Sørmark: Gå eller sykle (et stykke) mot 
Åkrefjell fra Nystølen. Både det vesle vannet 
rett øst for Åkrefjell og det større Øyvatn litt 
lengre øst er gode fiskevann. Ved Øyvatn 
finner du campingbord og informasjonstavle 
for kjøp av fiskekort via SMS.

I SITT RETTE ELEMENT: Etter en kort 
sykkeltur på grusvei og noen hundre 
meter gjennom bjørkeskogen er Sverre 
på plass ved dagens fiskevann.

FLUER: Flueskrinet har Sverre arvet etter sin 
fiskeinteresserte far. Fluene har han laget selv.

FANGST: Gunnar Barstad har halt på land
en flott ørret. Foto: Sverre Lunde
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FAKTA
• Kommunen er delt opp i ulike fiske- 

soner. Alle som vil fiske må ha gyldig 
fiskekort for riktig sone.

• For mer informasjon om soner og 
utsalgssteder, se www.nesbyen.no.

• I rene ørretvann varer fiskesesongen 
i Nesbyen fra ca. 15.mai - 20.sept. 
(varierer noe fra sone til sone).

• Levende agn er ulovlig (unntatt mark 
og maggot). Bruk av øyrekyte er 
strengt forbudt.

• Fiskekort kan kjøpes en rekke steder 
i kommunen. Intersport i Nesbyen 
selger alle soner.

• Barn under 16 år fisker gratis.

Imle: Fra Imle er Nordre Rantetjern,  
Grisetjern, Øyvatn og Haglevatn lett  
tilgjengelig langs sti. 

Liemarka:
Det ligger tre små vann med god bestand 
litt nordvest for Blåfjelltoppen, ingen navn 
på kartet. Gå eller sykle fra Dypilen.

Thonmarka: 
Det er flott ørret i Eihellervatnet.

Nes Østmark: Skjegletjern og 
Andersentjern er to vann med stor ørret.

Nes Østås: Både Breiskardtjern og  
Tolleskatjern huser gode bestander av  
ganske stor ørret. Disse når man enkelt til 
fots eller med sykkel fra turområdet  
Trytetjern øst for Nesbyen. Nes 
Jakt og Fiske-

forening har en båt liggende i Trytetjern 
som alle kan låne for en svært billig penge.

Dette er bare noen få tips, det er også flott 
og stor fisk i mange andre vann. Det er bare 
å prøve seg frem, oppfordrer Sverre.

Hallingdalselva: Her kan du få gjedde,  
abbor, sik og ørret. I elva er det tatt gjedder 
på opptil 10 kg. Fiske fra land eller parker 
ved det gamle Infosenteret, vis a vis Rv 7 fra 
Shell. Her ligger to båter som eies av Nes 
Jakt og Fiskeforening. Disse kan bookes, 
les mer på www.minebåter.no (du må ha 
redningsvest selv).

Skitt fiske! 



  KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2018 21

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

Les mer på www.nesbyenutbygging.no

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 moh. 
Umiddelbar tilgang til et omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bær-
plukking, golf, ridning og flere bade-og fiskevann. 

Fra Myking har du direkte tilgang til et variert nett av småkuperte grus-
veier 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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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

www.sykkelopplevelse.no 

Trailhead Nesbyen AS www.trailheadnesbyen.no

ARRANGEMENT
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 www.fagerhoy.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Motell Nor-Kro www.norkro.no

Nesbyen Event www.nesbyenevent.no 

Ranten Hotell www.rantenhotel.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Sjåheimtunet www.nesbyen-booking.no

Thoen Hotel www.thoenhotel.no

Liodden Camping www.lioddencamping.no

Nesbyen Camping www.nesbyen-camping.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Nesbyen Hytteutleie www.nesbyen-booking.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Haraldset Hytter www.nesbyen-booking.no

Tollefsgard Hallingstuer www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie  www.nesbyen-booking.no

SPISESTEDER
Kafé&Le www.nesbyenkjøpesenter.no

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

www.facebook.com

Nesbyen Kro www.nesbyenkro.no

Nor-Kro www.norkro.no

Nystølkroken Kafè www.nystolen.no

Golfkafèen www.nesfjellet.no

På Hjørnet AS www.paahjørnet.no

MATBUTIKKER
Coop Extra Nesbyen
Post i butikk

www.coop.no

Kiwi avd. 008 Nesbyen www.kiwi.no

Nærbutikken Myking 
Kolonial Nesbyen

www.narbutikken.no

Rema 1000 Nesbyen www.rema.no

Spar Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Rukkedalen Landhandleri www.facebook.com

LOKAL MAT OG DRIKKE
Gøtt-Øl AS 
Mikrobryggeri

www.gottmikrobryggeri.no 

Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Vinmonopolet www.vinmonopolet.no

DETALJHANDEL
Aparta AS www.aparta.no

Cubus Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler/Eidal Møbel www.fagmobler.no

Gaver og Interiør 
Nesbyen AS

www.gaveroginterior.no

Intersport Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

www.monter.no

Nesbyen Gullsmed www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter www.nesbyenkjøpesenter.no

Nille Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Noko tå kort www.nesbyenkjøpesenter.no

Norli Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen www.power.no

Stuveseth Farge 
& Interiør AS

www.happy-homes.no

NESBYEN VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong www.facebook.com

Fix IT frisør www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen   
Behandlingssenter AS

www.facebook.com

Sjå te å klypp de www.klyppde.no

ARKITEKT, BYGG OG ENTREPRENØR
Årstiderne Arkitekter AS www.aarstiderne.dk

Bringo Sag og Høvleri

Brødr. Rodegård AS www.rodegaard.no

Holm Bygg og Maskin AS www.holmentreprenor.no

MA Bygg Buskerud AS www.mabyggas.no

Olaf O.Rukke www.rukke.no

VI STÅR SAMMEN FOR NESBYEN
– HJERTET I HALLINGDAL
MEDLEMMER AV NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS
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HÅNDVERKERE
Hallingdal Varme og 
Sanitær

www.comfort.no

Klype varme og sanitær www.klype.no

Nes Hus & Hyttebygg www.neshusoghytte.no

Rørservice Nesbyen AS www.facebook.com

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

www.privatmegleren.no

Frodig Økonomi www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal www.gjensidige.no

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

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

VEL, LAG OG FORENINGER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Hjørnet Live www.hjornetlive.no

Nesbyen Frivilligsentral www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nes Husflidslag i  
Buskerud

www.husflid.no

Nes Nordmark Friluftslag www.nesnordmark.no

Nes Nordmark Utbyggingslag

   Nes kommune www.nes-bu.kommune.no

ANDRE MEDLEMMER
Vestheim Eiendomsutvikling

Bjørnsenhuset

Nesbyen Foto

Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård

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 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!

LES MER OM NTN OG 
MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ 

NESBYEN.NO
NTN arrangerer jevnlig “Næringsfrokost” 
og “Næringspizza” for alle næringsdrivende 
i Nes - en trivelig møteplass. Bli med!
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Baksideannonse 
PrivatMegleren

Kun det beste, 
på dine vegne

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

Bjørn Arne Bersvendsen
tlf. 46 67 93 11

Daniel Løken
tlf. 90 99 07 33 

Knut Erik Schjøtt
tlf. 46 83 26 69    

June Merete Langeland
tlf. 91 12 27 71

Kristoffer T. Waage
tlf. 90 97 75 17

Øyvind Kvile
tlf. 90 03 20 01

Marte Buene
tlf. 91 00 78 48


