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jul i
nesbyen

STORT JULEPROGRAM

u

KONSERTER, JULESHOW,
JULEMARKEDER, TEATERFORESTILLINGER
OG MYE MER...

TIPS TIL

SKITURENE

DU KANSKJE IKKE HAR TENKT PÅ
BESØK PÅ

RUKKEDALEN
LANDHANDLERI

LOKALHANDEL
VS NETTHANDEL

TJEN PENGER PÅ

HYTTA DI
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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

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
VELKOMMEN INNOM OSS
ved Rv7 nord for Nesbyen
Åpen kro hver dag kl 10 - 19
(kl 10 - 23 i helger)
Helårs overnatting i rimelige,
vintervarme hytter
Kontakt oss på Facebook
eller tlf. 995 92 020
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Kontakt oss på facebook //
32 07 01 00 // post@paahjørnet.no
Stasjonsvegen 1, 3540 Nesbyen

Forsidefoto: En kald og klar desember-ettermiddag i Nattenløypa, foto Lars Storheim

Kjære leser

Når snøen har lagt seg og de første skisporene
ligger klare, så kommer alltid tanken; husket
jeg å rense skia etter påska i fjor? Etter en titt i
boden blir jeg ofte skuffa. Da er det bare å finne
fram klisterfjerneren og brette opp ermene,
skisesongen er offisielt i gang! Etter en strålende
fjorårs-sesong, hvor stolte og iherdige løypekjørere ga oss flere hundre kilometer med fantastiske skiløyper, er det nok mange som sitter med
nostalgiske minner i forkant av en ny sesong.
Jeg gleder meg stort til å ta fram skia, ta en tur i
nyoppkjørte løyper, få litt frisk luft og holde meg
i form. Jeg blir glad av å gå på ski!
Det er fint å bruke november til å ta det litt med
ro, før desember og alle juletradisjonene kommer. Med
årene har jeg senket julekravene betraktelig. Det
fine er at jula kommer og
jula går, uansett hvor store
krav du setter til deg selv.
Julen skal være tradisjonsrik, men også trivelig for
alle rundt deg. Tenk heller litt
mer på hvordan du kan gi litt
glede uten å forvente noe tilbake.
Vi har mange flotte arrangementer i Nes som gir
hele familien den gode julestemningen. Først ut

er julemarkedet i sentrum
10. november, med koselige
salgsboder og nissebesøk.
Lørdag 1. desember bør du
få med deg Jul på museet,
fakkeltog og julegran-tenning.
Garantert julestemning! Deretter
går det slag i slag med julekonserter, flere jule-markeder,
teaterforestillinger, juletrefest og
juleshow. Oversikten finner du i
dette magasinet.

Ko skjer i Nesbyen
kommer ut fire
ganger i året.
UTG. 4 2018
UTGIVER:
Nesbyen Turist- og
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no
REDAKTØR:
Lars Storheim
lars@nesbyen.no
OPPLAG:

11 000
I denne utgaven kan du også
lese om hvor viktig det er at
vi benytter oss av tilbudene vi har i bygda. Jeg
håper du besøker de lokale butikkene på jakt
etter julegavene i år. Da støtter du bygda, ikke
de store nettbutikkene. Og møt opp på de flotte
arrangementene som stelles i stand, slik at de
kan arrangeres igjen neste år.

Nyt jula, nyt vinteren og nyt Nesbyen!
Men viktigst av alt – nyt dagene med de du er
glad i. God jul til alle i hus og hytter!

Solveig Hjallen

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

AKTIVITETER
VISITNESBYEN.NO ARRANGEMENTER
OVERNATTING
info@nesbyen.no
tlf. 32 07 01 70
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Følg oss på Facebook og Instagram
www.nesbyenkjøpesenter.no
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Jul på museet

Bli med å

Lørdag 1. desember kl 12 - 16

- lage pepperkaker
Hallingdal Museum, Nesbyen
- lage honninglys
- lage julepynt og fine gaver
- kjøre hesteslede
- besøke landhandelen
og museumsbutikken
- hils på Espesetnissen og nissekona
- spise noe godt i kaféen
- gå i fakkeltog til julegrantenning
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Ko skjer i Nesbyen?
Fredag 9 november kl 18:00
Fredag 7 desember kl 18:00
Litteraturyoga på Nes Folkebibliotek

Lørdag 10 november kl 15:00
Familieforestilling på biblioteket
Sted: Nes Folkebibliotek

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

“Askeladden og de gode hjelperne” er en gratis
teaterforestilling i forbindelse med julemarkedet
på Nesbyen Kjøpesenter. Forestillingen er
inspirert av Asbjørnsen og Moes eventyr.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Fredag 9 november kl 20:00
Konsert Monroe & Knutsen
Sted: På Hjørnet

Lørdag 10 november kl 18:30
Fjell-Triologi
Sted: Golfkafèen, Nesfjellet

To erfarne pop/jazz/rock-musikere har slått seg
sammen og omtales allerede som den nye,
norske «superduoen». Svært gode anmeldelser
etter albumet «A Murder of Crows» tidligere i år.
Mer info/billetter: www.visitnesbyen.no

3-retters viltmiddag med historiefortelling fra
jaktmarkene med Magne Akervold.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 10 november kl 10:00 - 16:00
Julemarked i Nesbyen
Sted: Nesbyen Kjøpesenter / Indre Torg

Tirsdag 13 november kl 19:00
Tirsdag 11 desember kl 19:00
Strikkekafé på biblioteket
Sted: Nes Folkebibliotek
Torsdag 15 november kl 19:00
Torsdag 29 november kl 19:00
Torsdagsquiz
Sted: På Hjørnet

Nesbyens årlige julemarked. Her finner du
julegaver, julebakst og juleverksted for barna.
Lokalprodusert mat og drikke. Gratis kino.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Lørdag 17 november kl 11:00
Verdensmat på norsk
Sted: Sorenskrivergården

Du finner full oversikt i
Nesbyen-appen og på kvaskjer.hallingdal.no
16 - 20 november (klokkeslett varierer)
Dei Sceneleugu - Tyven Tyven
Sted: Kultuhuset Banken
Nesbyens legendariske
teatergruppe Dei
Sceneleuge er i farta
igjen og setter opp
“Tyven,Tyven”
av den italienske
forfatteren Dario Fo.
Stykket er en farse med
overraskende og vittige
situasjoner som følger
så tett på hverandre at de formelig snubler i
hverandre. Billetter: www.hallingbillett.no

Lørdag 1 desember kl 12:00
Jul på museet, fakkeltog og julegrantenning
Sted: Hallingdal Museum / Indre Torg

Kom i skikkelig julestemning denne lørdagen.
Dagen begynner med juleaktiviteter på museet.
Kl. 16:00 går vi i fakkeltog til sentrum hvor lysene
i julegata- og julegrana tennes.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 17 november kl 22:00
Karaokekveld
Sted: På Hjørnet

Lørdag 1 desember kl 21:00
Adventsrock
Sted: På Hjørnet

Tidenes første karaokekveld På Hjørnet. Fra kl 22
blir det mulig å kaste seg rundt mikrofonen og
synge ut av full hals, både solo og duett!
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Tradisjonen tro blir det også i år adventsrock.
Lokale helter går på scenen for å rocke jula inn.
Billetter: www.visitnesbyen.no

30 nov - 2 des, 7 - 9 des og
14 - 16 desember kl 10:00 - 18:00
Førjulshelger på Langedrag Naturpark

Lørdag 8 desember kl 12:00
Barnas juledag
Sted: På Hjørnet

Velkommen til herlig førjulsstemning med masse
aktiviteter, blant annet hundekjøring, snørekjøring
med hest og juleverksted. Juleshow 8 desember.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Vi lager nisser, pynter pepperkaker og har det
gøy med juleaktiviteter. Kanskje venter en
overraskelse? Hele familien er velkommen.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Programmet for Nes Kino
finner du på Hallingbillett.no/kinones
Tirsdag 11 desember kl 19:00
Julekonsert med Chris Medina,
Eirik Næss og Lars Støvland
Sted: Nes kirke

Torsdag 20 desember kl 20:00
Rubber & Soul synger julen inn
Sted: På Hjørnet

Tradisjonell julemusikk i trioens smakfulle versjoner,
pluss artistenes egne låter. Chris Medina ble
verdenskjent da han i 2011 deltok i American
Idol. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

De dyktige og lokale Nes-musikerne i Rubber &
Soul har tradisjon for å synge julen inn med et
stort spenn i det musikalske repertoar. Her blir
det god stemning!
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Søndag 16 desember kl 19:30
Tenorane & Steffen Horn
Sted: Kulturhuset Banken

Fredag 28 desember kl 17:00
Juletrefest
Sted: Nystølkroken Kafé

Tenorane er i ferd med å etablere seg som en av
landets fremste sangtrioer. Med sin blanding av
alvor og humor har de skapt julestemning over
hele landet siden starten i 2011.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

En koselig kveld for hele familien med julefortelling, sang rundt juletreet og besøk av
Nystølnissene. Vi byr på kaffe, brus og kaker.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 8 desember kl 10:00
Juleshow
Sted: Langdrag Naturpark

Lørdag 29 desember kl 19:00
Lutefisk- og vinaften med Jørn Hoel
Sted: Nystølkroken Kafé

Lørdag 8 desember kl 12:00
Julemarked
Sted: Bjørnerud Fjellgård
Lørdag 8 desember kl 18:30
Julebord med Halling-Standup
Sted: Skistua, Nesbyen Alpinsenter
Søndag 10 februar kl 17:00
Veldedighetskonsert
8 KO
SKJER I NESBYEN
Sted:
Kulturhuset
BankenUTG. 4 2018

Tre-retters middag med selveste Jørn Hoel
som gjestekokk. Vintips fra kjenneren Pål Helge
Kraknes. Intimkonsert til maten. Billetter bør
bestilles. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no
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Åpent for dagsbesøk (10 - 18)
og overnatting hele året

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

Førjulshelger
med masse
aktivitet
Juleshow
8 desember
Fjellrev, ulv
og gaupegårdsbesøk

Hundekjøring
– korte turer
eller nordlyssafari
Hundrevis av
små og store
dyr du kan
hilse på

Opplev julen
og
vinteren hos
oss!
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Steinfjøset på Liodden

Julebutikk
Åpningstider:
Lør. 24. Nov. 11 til 16
Søn. 25. Nov. 12 til 15
Fre. 14. Des. 17 til 20
Lør. 15. Des. 11 til 16
Søn. 16. Des. 12 til 15
Tor. 20. Des. 17 til 20
Fre. 21. Des. 17 til 20
Lør. 22. Des. 11 til 16

Åshild Woxen Thoen
Liagardan 48
3540 Nesbyen

#julpåliodden

Julenek

Du er
velkommen til
en trivelig
og
stemningsfull
julehandel

Julepynt

Julekranser

Julebuketter

Juledekorasjoner

og tradisjonsbakst

Liodden Gard

28 DESEMBER KL 17

Juletrefest med besøk
av Nystølnissene

29 DESEMBER KL 19 Lutefisk- og vinaften
med Jørn Hoel

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

22 FEBRUAR KL 20

Måneskinnstur med
treretters middag

23 FEBRUAR KL 20

Konsert med
Christian Ingebrigtsen
og Gaute Ormåsen

Les mer om arrangementene og
kjøp billetter på www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend og Kafè

29 DESEMBER

28 DESEMBER

www.nystolen.no
Tlf. 918 45 238
KO SKJER I NESBYEN UTG. 4 2018 11
hytteutleie@nystolen.no

ANNONSE

Nytt liv på Handel’n’
I Rukkedalen finner du kortreiste delikatesser
i et av Norges eldste Landhandleri
Tekst og foto: Lars Storheim

FØRJULSSTEMNING i Rukkedalen. Trafikken til og fra hyttene, skiløypene
og alpinsenteret i fjellet er viktig for Rukkedalen Landhandleri

I det vesle huset, rett ved veien gjennom
Rukkedalen i Nes, åpnet Landhandleriet for
første gang i 1885. Etter 113 års uavbrutt
drift måtte den siste driveren, Arne på
Handel’n’, stenge døra i 1998. Så var det
stille i lokalene i 18 år. I 2016 åpnet døra
igjen, etter at Marianne og Svein Østdahl
hadde fylt de sjarmerende lokalene med
bakverk, bruks-kunst, delikatesser og råvarer

DE TRADISJONELLE SNIPPENE
lager Marianne selv. De er blitt
populære og forsvinner fort
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fra Hallingdal.
- På åpningsdagen hadde vi håpet at 20-30
ville komme innom Handel’n. Overraskelsen
var derfor stor da det kom i overkant av 200
personer, forteller de to.
Paret har fått mange positive tilbakemeldinger fra både fra hyttefolk, turister og
lokalbefolkning etter åpningen for to år siden.
- Flere hyttefolk er innom oss hver gang de

MARIANNE ER SJEFEN PÅ HANDEL`N`,
men mannen Svein er til god hjelp

ANNONSE

ARNE PÅ HANDEL`N`, var den forrige
som drev Landhandleriet i Rukkedalen.

skal til fjells, og enkelte forteller at hyttefølelsen starter først når de setter foten
innenfor hos oss, sier Marianne og smiler.
Varene skaffer de hos småprodusenter rundt omkring i landet, men
hovedsakelig fra Hallingdal og Valdres. I
kjøttdisken finner vi både viltkjøtt, sau, geit
og storfe fra Hallingdal Lokalmatsenter som
holder til i Espeset, noen hundre høydemeter ovenfor Rukkedalen Landhandleri.
Også poteter, briskji-treak, hjemmestrikka
sokker, kniver og malerier er produkter fra Nes.
I kafèen finner vi hjemmebakte
kaker og snipper. Brød og gjærbakst
kommer fra Ingunns bakeri på Ål.
- Hallingdal og nærliggende områder har
mange dyktige produsenter, men det de
lager er ikke alltid så lett å få tak i. Vårt mål
er å tilby kortreiste varer med særpreg og
høy kvalitet. Vi har fokus på god dyrevelferd.
Mange hytteeiere i Nes besøker
Landhandleriet til og fra fjellet, og disse
danner et viktig grunnlag for å kunne drive

DEN KOSELIGE KAFÈEN er
innredet med gamle familiemøbler

butikken i Rukkedalen, som riktignok ligger
litt utenfor “allfarveg” for de som ikke er på
vei til fjells. Marianne synes det er moro når
folk på vei til steder som Geilo og Hemsedal
tar avstikkeren oppom dem på vegen.		
Også lokale Nesninger er flinke til å
ta turen oppom Landhandleriet.
- Mange lokale setter stor pris på at det
igjen er liv i lokalene, sier Marianne.
- Planene fremover er å videreutvikle vareutvalget slik at kundene stadig finner noe
nytt når de kommer på besøk. Vi har en del
andre planer også, men de får vi ta etter
hvert, sier paret uten å røpe noe mer.

KORTREIST MAT OG DRIKKE som
man ikke finner i dagligvarebutikkene

SMÅGODT
på gamlemåten
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ADVENTSROCK

LUTEFISK- OG VINAFTEN
MED JØRN HOEL

RUBBER & SOUL

VISITNESBYEN.NO
UTVALGTE

KOMMENDE
ARRANGEMENTER

09 NOV
10 NOV
01 DES
20 DES
29 DES

MUNROE & KNUTSEN PÅ HJØRNET

22 FEB
23 FEB
09 MAR

MÅNESKINNSTUREN 2019

VINTER

AKTIVITETER

HESTERIDNING PÅ
LANGEDRAG NATURPARK

HALLINGDAL MUSEUM, FÅ 10% RABATT
REV-, ULV- OG GAUPEGÅRDSBESØK

FJELL-TRIOLOGI PÅ GOLFKAFÈEN

HUNDEKJØRING
ADVENTSROCK

HESTERIDNING

KONSERT MED RUBBER & SOUL

PRØV HUNDEKJØRING PÅ LANGEDRAG NATURPARK

LUTEFISK- OG VIN MED JØRN HOEL

CHRISTIAN INGEBRIGTSEN OG GAUTE
ORMÅSEN PÅ NYSTØLKROKEN

KJERRINGSLEPPETS VINTERSLEPP

KJERRINGSLEPPETS VINTERSLEPP

JUL OG VINTER
PÅ HALLINGDAL MUSEUM

CHRISTIAN INGEBRIGTSEN
OG GAUTE ORMÅSEN

DITT ARRANGEMENT PÅ VISITNESBYEN.NO?
KONTAKT INFO@NESBYEN.NO

KJERRINGTORGET
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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,-

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

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

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet på Myking, ca 950 moh.
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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3 GANSKE ULIKE TURER

MED SKI PÅ BEINA
TRIMTUR I LYSLØYPA

Ca. 4,5 km rundløype
Finpuss skiteknikken i Nesbyen sentrum
Ved idrettshallen i Nesbyen sentrum kan du, så lenge
det er snø, spenne på deg skiene hver dag (eller kveld).
Nesbyen Idrettslag sørger for at sporene er oppkjørt og
i god stand hele uka, sesongen gjennom. Trasèen byr på
en god blanding av flate strekker og flere solide kneiker
hvor melkesyra melder sin ankomst. Legg inn faste økter
her, så skal du se at både formen og teknikken kommer
seg.

LYSLØYPA
Foto: Nesbyen Idrettslag

UTFORBAKKE-TUR

Ca. 8 km via Nattenløypa + Fjelløypa
La skiheisen ta seg av høydemeterne
Her kommer et tips til deg som som vil unngå de
lange motbakkene. Denne barnevennlige turen går
nesten bare nedover! Parker ved Nesbyen Alpinsenter.
Kjøp Enkeltur-billett og ta skiheisen til topps. Skiløypa
Nattenløypa starter like nedenfor toppen. Følg denne
sørover i fire km til du kommer til et stort løypekryss.
Ta inn på Fjelløypa og sett deg i hockeystilling tilbake
til start. Avslutt med en varm lunsj i skistua eller på
Golfkafèen. Se skisporet.no for detaljer.
NB! Du kan ikke ha pulk i skiheisen, men det er også
mulig å kjøre til toppen med bil.

DESEMBERSOL I NATTENLØYPA
Foto: Lars Storheim

TELTTUR I VINTERMØRKET

Store naturopplevelser
Med fjellski på beina og telt i pulken, står du fritt til
å legge sporet akkurat der du måtte ønske. De aller
fleste har vært på telttur i sommerhalvåret, mens
mange fremdeles har til gode å sove ute vinterstid.
Vintercamping setter riktignok større krav til utstyr og
kunnskap, men når du har kontroll på dette har du
plutselig en helt ny årstid til rådighet. Både fjell- og
skogsområdene i Nes egner seg ypperlig til fjellskiturer med pulk.
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VED STRØEN I NES ØSTMARK
Foto: Lars Storheim

Slik tenner du vinterbålet
Når snøen, mørket og kuldegradene legger seg over landskapet, er det lite som slår følelsen av å varme seg på flammene
fra et bål. Slik får du fyr selv om det ligger snø på bakken.

1.

Er det lite snø så lønner det seg å grave ned til bakken.
Gropa må være så stor at bålet får rikelig med luft inn fra sidene.
Er det mye snø så hardtramper du snøen og lager bålet oppå
snøen.

2.

Lag et solid “gulv” av kubber i bunnen. Legges i flere lag på
kryss og tvers. Dette demper kulde og fukt fra bakken.
De nederste kubbene trenger ikke være helt tørre.

3.
Husk at du trenger mye opptenningsved. Tørre kvister, never
fra død bjørk eller tynnkløyvd ved er bra. Legg rikelig med oppten-

God og enkel

bålmat
Bakt banan med
sjokoladebiter og
nøtter i aluminiumsfolie.
Pinnebrød (med
urter, ost og biter
av soltørka
tomater)

ningsved på toppen og tenn på. I starten må du mate bålet med
småved til det tar skikkelig fyr.

FRA MÅNESKINNSTUREN 2018
Foto: Solveig Hjallen

Skisporet.no på nett og mobil
FULL KONTROLL PÅ SKILØYPENE

TIPS Bli med på “Måneskinnsturen”, fredag 22. februar 2019.
Da går vi skitur under fullmånen
og fyrer et stort bål. Vi avslutter med 3-retters middag på
Nystølkroken Kafé.
Gavekort til arrangementet
selges på Nesbyen Turistkontor
- en romantisk julegave!
Les mer på kvaskjer.hallingdal.no

Dersom du er glad i gå på langrennski, så er det én spesiell app du bør laste ned til
telefonen din. Appen “Skisporet.no” gir deg full oversikt over de fleste skiløypene i Nes
kommune og Hallingdal forøvrig. Tråkkemaskinene kjører med GPS-sender slik at
Skisporet.no til enhver tid vet når løypene ble kjørt opp sist. Med andre ord - skikart og
løypestatus i ett! Dersom du ikke har smarttelefon så kan du bruke nettsiden www.skisporet.no.
NB! Det finnes noen få løyper som kjøres opp med
snøscooter uten gps, og disse er ikke synlige på skisporet.no.

Foto: Lars Storheim
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TJEN PENGER

PÅ HYTTA DI

Har du en hytte eller fritidsbolig i Nes som står tom store deler av året?
Tjen penger på hytta di ved å leie den ut når du ikke bruker den selv.
Nesbyen Turistkontor tilbyr fleksibel og trygg utleie gjennom nettsiden
www.visitnesbyen.no.

SLIK FUNGERER DET
Du bestemmer selv hvilke perioder
du ønsker å leie ut hytta di, og når
du ønsker å bruke den selv.

Gjesten booker og betaler
oppholdet på vår bookingnettside
visitnesbyen.no.

Du mottar SMS og epost hver gang
hytta di bookes, samt månedlig rapport.

Vi tar oss av resten. Vi markedsfører
din fritidsbolig og håndterer bookingforespørsler. Vi sender gjestene
all informasjonen de trenger, svarer
på spørsmål og ser til at betalingen
gjennomføres korrekt. Vi tilbyr
organisering av nøkler, utlån av
lintøy og sluttvask.

Du får innlogging til vårt bookingsystem med full oversikt over dine
bookinger. Straks oppholdet er over får
du utbetalt hele bookingbeløpet minus
en fast avtalt provisjonsprosent.

Både moderne leiligheter og
tradisjonelle hytter er etterspurt.Ta
kontakt, så hjelper vi deg å vurdere
pris- og utleiepotensialet for din
fritidsbolig.

Du bestemmer døgnpris,
weekendpris osv.

VISITNESBYEN.NO
Ønsker du mer info? Ta kontakt
på info@nesbyen.no
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glade naturopplevelser
Se film fra
Vintersleppet 2018
www.kjerringsleppet.no

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN
Meld deg på
Vintersleppet 2019
Lørdag 9. mars 2019
En fantastisk skitur gjennom de vakre Nesfjella.
Vi starter på idylliske Langedrag Naturpark, hvor
både husdyr og villdyr står som ivrige tilskuere.
Herfra velger du én av to løyper. Den lengste
turen tar deg innom Hallingnatten (1314 moh.),
den høyeste toppen i Nes kommune. Begge
løypene går gjennom et vakkert vinterlandskap i
førsteklasses nypreparerte skispor. Røde Kors er
med og har flere overraskelser undervegs.
Etter «Kjerringvatn med høg hugefaktor ved målpassering», Afterslepp i varm lavvo og premieutdeling, avslutter vi med 3-retters Fjellbankett på
Nystølkroken Kafé.

Det settes opp buss t/r Gol, Nesbyen og Natten/
Nystølen. Meld deg på allerede i dag:

www.kjerringsleppet.no
Vil du gi skituren i gave/julegave?
Ta kontakt med oss og vi sender deg gavekort.
Kontakt oss på info@nesbyen.no

Det er ingen tidtaking – bare god stemning og høy
trivselsfaktor. Alle får skrepper med gaver tilpasset
årstiden.
Kjerringsleppet arrangerer to årlige turer for
damer i alle aldre – vinterslepp og høstslepp.
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“
KUNDEN
Kampen om den

VERDIFULLE

Vi trenger en
bevisstgjøring
rundt hva som
skjer, dersom man
ikke støtter de
lokale butikkene
og tilbudene

HVORFOR?
Hver krone som du legger
igjen lokalt, er en investering i
et levende lokalsamfunn.
Lokalhandel bidrar til sysselsetting og skattekroner til
kommunen din.
Det er miljøvennlig å handle
lokalt. Og hyggelig!
Jo mer det lokale næringslivet
blir brukt, jo bedre blir de.
MONA ØSTDAHL GULSVIK
satser på interiør i Hallingdal
Foto: Lars Storheim

Er du bevisst på å benytte deg av tilbudene i nærområdet ditt?
Foretrekker du netthandel fra sofakroken eller forsøker du å legge igjen
penger lokalt når du kan? Valgene dine betyr kanskje mer enn du tror.
I fjor handlet hver nordmann for over 4.000
kroner i norske nettbutikker, et beløp som
øker hvert år. Dette er en skummel utvikling
for næringsdrivende som fremdeles tilbyr
produkter som du kan ta og føle på. Netthandel versus lokalhandel engasjerer særlig i sosiale medier. Men støttende ord
må følges opp i praksis dersom det skal
virke, sier Mona Gulsvik, som driver boligstyling-firmaet og interiørbutikken Aparta
i Nesbyen. Hun er tydelig på utfordringen
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med netthandel.
- Vi kan rett og slett ikke matche nettprisene pga volum og transportkostnader.
Kunden kommer og ser på produktene i
butikkene, men kjøper på nett fordi det er
billigere. Vi trenger en bevisstgjøring rundt
hva som skjer dersom man ikke støtter de
lokale butikkene og tilbudene, mener Mona.
Hun er opptatt av at folk tar dette med i
vurderingen når valget står mellom å handle
lokalt eller på nett.

- Enkelte er veldig bevisste på å handle
lokalt, mens andre virker til å tro at butikkene
overlever uten at de setter nesa innenfor
døra, sier Mona.
For Aparta sin del er hyttenesningene en veldig viktig målgruppe.
- De er svært bevisste på at dersom vårt
tilbud skal fortsette å eksistere, og aller
helst utvikle seg, så må de benytte seg av
oss, sier Mona.
Viktigheten av å benytte seg av lokale tilbud
strekker seg selvsagt også utover varehandelen. Også aktivitetsbedrifter, håndverkere, servicebedrifter og spisesteder, ja kort
sagt alle næringsdrivende i lokalsamfunnet,
er avhengig av kunder for å kunne holde
dørene åpne.
Adnan Helja driver konsert- og
spisestedet På Hjørnet i Nesbyen, samt
mikrobryggeriet Gøtt Øl.
- Lokal handel betyr alt. Jeg opplever at
mange er bevisst på dette, men samtidig
skulle jeg gjerne sett flere på de konsertene
som er i bygda, jeg skulle gjerne sett at flere
benyttet seg av butikkene på kjøpesenteret
og at flere handlet lokale produkter. Om
ikke folk bruker oss, så blir vi borte.
På Hjørnet slik vi kjenner det i dag blir
borte. Så enkelt er det, sier Adnan.
Hvilke tiltak kan vi gjøre for å styrke
lokal handel?
- Næringsdrivende må samarbeide og
fremsnakke hverandre slik at alle blir bedre.
Vi må dra samme veien istedenfor å se på

VAREHANDELEN er særlig sårbar ovenfor
den økende konkurransen med nettbutikkene.
Allikevel åpnet Aparta interiørbutikk i Nesbyen i
fjor.
Foto: Lars Storheim

hverandre som konkurrenter, mener Adnan.
Ifølge Mona Gulsvik hos Aparta er
god kundeservice det viktigste verktøyet for
næringsdrivende.
- I dag er kundene kravstore og forventer
mer enn bare å få scannet varen og betale.
Det kan de gjøre på nettet, sier Mona. Vi må
strekke oss langt og alltid møte kunden med
et smil. Vi må gi kunden en god opplevelse,
en historie og noe rundt selve produktet –
enn merverdi. Da kommer kunden igjen.

SLAGORDET PÅ FASADEN
hos Aparta levner liten tvil om
budskapet Mona brenner for
Foto: Aparta

ADNAN HELJA ønsker at enda flere
benytter seg av både butikkene og kulturtilbudene i Nesbyen
Foto: Lars Storheim
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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

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

Rukkedalen Landhandleri

www.facebook.com

www.kiwi.no

www.rema.no

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

DETALJHANDEL

OVERNATTING

www.visitnesbyen.no
Fagerhøy Fjellstue AS

MATBUTIKKER

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

Aparta AS

www.aparta.no

www.fagerhoy.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

www.gaveroginterior.no

Motell Nor-Kro

www.norkro.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.no

Gaver og Interiør
Nesbyen AS
Intersport Nesbyen

Ranten Hotell

www.rantenhotel.no

Maxbo Nesbyen

www.maxbo.no

Smedsgården Hotell

www.smedsgarden.no

www.monter.no

Sjåheimtunet

www.visitnesbyen.no

Thoen Hotel

www.thoenhotel.no

Montèr Hallingdal
Optimera
Nesbyen Gullsmed

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

Nesbyen Kjøpesenter

www.nesbyenkjøpesenter.no

Sutøya Feriepark

www.sutoyaferiepark.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

Noko tå kort

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nystølen Hyttegrend

www.nystolen.no

Norli Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Haraldset Hytter

www.visitnesbyen.no

Power Nesbyen

www.power.no

Tollefsgard Hallingstuer

www.tollefsgard.no

www.happy-homes.no

Woll Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

SPISESTEDER

NESBYEN VELVÆRE

www.nesbyenkjøpesenter.no

www.nesbyenkjøpesenter.no

Bien hår og hudpleiesalong

www.facebook.com

Kafé&Le

www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør

www.nesbyenkjøpesenter.no

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro

www.facebook.com

Nesbyen
Behandlingssenter AS
Sjå te å klypp de

www.facebook.com

Nor-Kro

www.norkro.no

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

Golfkafèen

www.nesfjellet.no

På Hjørnet AS

www.paahjørnet.no

www.nesbyenkro.no
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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

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

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

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!

ANDRE MEDLEMMER

Vestheim Eiendomsutvikling
Bjørnsenhuset
Nesbyen Foto
Lille Alpakka
Bjørnerud Fjellgård

Nes kommune

www.nes-bu.kommune.no
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Bjørn Arne Bersvendsen
tlf. 46 67 93 11

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

Kun det beste,
på
dine vegne
Baksideannonse

Knut Erik Schjøtt
tlf. 46 83 26 69

PrivatMegleren

Øyvind Kvile
tlf. 90 03 20 01

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

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

Kristoffer T. Waage
tlf. 90 97 75 17
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June Merete Langeland
tlf. 91 12 27 71

