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DETTE SKJER I VINTERDETTE SKJER I VINTER
KONSERTER, QUIZ, SKIRENN, JIBBECAMP, 
SKIKURS, AFTERSKI, HUNDEKJØRING  
OG MYE MER...

KO SKJER I
GRATISMAGASIN
FEBRUAR - MARS 2019 

UTFORSK
GAMLE NESGAMLE NES

TURTIPS
VAFFELTURVAFFELTUR

VINTERFERIEN PÅ
NESFJELLETNESFJELLET
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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 annonse
Høyde 108 mm
Bredde 78 mm

PÅ  HJØRNET

På Hjørnet er en kulturell 
samlingsarena på nes og huset 
rommer både musikkscene, pub og 
et lokalt mikrobryggeri.
 
På Hjørnet arrangerer alt fra små 
til store arrangementer! Følg oss 
på Facebook og Instagram 
@paahjornet.
 
 

 

ADDRESSE: STASJONSVEGEN 
1, 3540 NESBYEN.
 
TLF:  32070100

 

Pub
Konserter

Quiz
MusikkBingo
Shuffleboard

 

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



  KO SKJER I NESBYEN UTG. 4 2018 3

Ett år og fire utgaver av magasinet «Ko skjer i 
Nesbyen» er unnagjort, og tilbakemeldingene 
har vært veldig gode. Vi starter derfor 2019 med 
denne “bonusutgaven”, som kun blir å finne i 
magasinstativene våre i Nesbyen. Første 
ordninære utgave kommer til påske.

Det er også ett år siden Nesbyens egen booking-
portal, visitnesbyen.no, så dagens lys. Målet med 
portalen er å tilby et brukervennlig og enkelt 
billettsystem for publikum og lokale arrangører. I 
tillegg er bookingsiden for overnatting i Nesbyen 
flyttet hit. De stadig økende besøkstallene motiverer, 
og det er bra at stadig flere velger å leie ut hytta si 
gjennom visitnesbyen.no

«Det snør og det snør, tiddeli-
bom»! Vi nesninger er glade 
i den kalde tørre vinteren 
og det gjør noe med oss å 
se snøtunge trær, damp-
ende kulde fra elva og rosa 
himler. Det er friskt å være 

ute når det er så kaldt, men 
ull og «lag-på-lag-prinsippet» 

hjelper. Da kan du nyte kulde-
gradene og den knasende lyden 

av snøen under skoa. 

Nesbyen byr på flere hundre 
kilometer preparerte skispor og 
februar og mars er perfekte
måneder å gå på ski. Tidligere i 
vinter fikk vi utgitt et etterlengtet 
skiløype-kart over hele Nes 
kommune. Dette kan du plukke 
med deg gratis en rekke steder i 
Nesbyen.

I skrivende stund viser termom-
eteret 20 kuldegrader og det er 
fristende å holde seg innendørs. 
Heldigvis er det enkelt å gjøre kalde, 
mørke vinterdager til noe hyggelig. 
Lag deg en varm kopp kaffe, finn 
fram en sjokoladebit, ta på varme 
tøfler og et mykt pledd, tenn stearinlys og les i 
boka du fikk til jul (eller dette magasinet). 

Og som alltid må jeg få oppmuntre deg til å bli 
med på de mange aktiviteter og arrangementer i 
Nesbyen. Også midtvinters skjer det masse  
spennende! God vinter!

Kjære leser

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

Solveig Hjallen

Forsidefoto: Damene har inntatt tunet på Langedrag Naturpark,
klare for Kjerringsleppet 2018, foto Lars Storheim

Ko skjer i Nesbyen 
kommer ut fem 
ganger i året.

UTG. 1 2019  
(BONUSUTGAVE)
 
OPPLAG: 
1500 (ordninære  
utgivelser: 10 700) 
 
UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

AKTIVITETER
ARRANGEMENTER
OVERNATTING

info@nesbyen.no 
tlf. 32 07 01 70

VISITNESBYEN.NO
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TIDLIG UTE
Det lønner seg å være A-menneske når du har ansvar for å 
kjøre opp skiløypene. En av belønningene for å stå opp tidlig 
om morgenen, er soloppganger som denne. Her kjører Helge 
Holm inn i morgenlyset like nord for Åkrefjell en kald 
vintermorgen i 2018.
Foto Lars Storheim 
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Ko skjer i Nesbyen? 

Pubsjef Adnan fyller år, og det feires med live-
musikk På Hjørnet denne lørdagen. Velkommen 
til en kveld med høy partyfaktor. Gratis inngang, 
men du må være over 18 år.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Musikklivet i Nesbyen stiller opp på denne 
veldedighetskonserten. Inntektene går til 
“Mor og Barn mobilklinikk i Uganda”. Det blir 
kaffe og kakesalg, en liten basar og loddsalg.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 9 februar kl 22:00
July Sax & DJ SMD
Sted: På Hjørnet

Søndag 10 februar kl 17:00  
Veldedighetskonsert
Sted: Kulturhuset Banken

Nesbyens mest stemningsfulle tradisjon. En 
kulinarisk skitur under fullmånen (vi krysser 
fingrene). Vi avslutter på Nystølkroken Kafè, hvor 
vi får servert en herlig hovedrett og dessert. 
Mer info/billetter: visitnesbyen.no (se annonse)

Stjerneduo med fantastiske stemmer spiller 
intimkonsert på sjarmerende Nystølkroken Kafé. 
Bespisning fra kl 17 før konserten, husk å 
reservere bord, tlf. 918 45 238.  
Mer info/billetter: visitnesbyen.no

Årlig uhøytidelig kose-skirenn gjennom Nes 
Sørmark, kun for damer. Turen går i nydelige 
omgivelser og avsluttes med bankett på 
Nystølkroken Kafé. Husk påmelding! 
Mer info/billetter: kjerringsleppet.no eller  
visitnesbyen.no (se annonse)

Fredag 22 februar kl 20:00  
Måneskinnsturen 2019
Sted: Trondrudmarka og Nystølkroken Kafé

Lørdag 23 februar kl 20:00  
Konsert med Christian Ingebrigtsen og 
Gaute Ormåsen  Sted: Nystølkroken Kafé

Lørdag 9 mars 
Kjerringsleppets Vinterslepp 2019
Startsted: Langedrag Naturpark

Alle kan delta og kommer du alene er det alltid 
et lag som kan ha bruk for deg. 5 runder a 12 
spørsmål. Bredt temaspekter.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Torsdag 14 februar kl 19:00 - 21:30
Torsdag 7 mars kl 19:00 - 21:30
Torsdag 28 mars kl 19:00 - 21:30
Torsdagsquiz På Hjørnet
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Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen (Apple Store / Google Play)

og på kvaskjer.hallingdal.no

En konsert med country, bluegrass og soul-
referanser i lydbildet, i tillegg til Amunds sterke 
bluesidentitet i både vokal og gitar. Americana/
bluegrassbandet Lucky Lips er med på turnéen. 
Mer info/billetter: visitnesbyen.no

Fredag 22 mars kl 21:00  
Amund Maarud & Lucky Lipps
Sted: På Hjørnet

Alle er velkommen, både utlendinger som ønsker 
å lære seg bedre norsk, og nordmenn som vil 
lære mer om andre kulturer. Husk påmelding! 
Nesbyen Sanitetsforening’s Språkvenner er 
arrangør. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 23 mars kl 11:00    
Verdensmat på Norsk, Indonesisk mat
Sted: Nesbyen Frivilligsentral

Tirsdag 12 februar  kl 18:00
Tirsdag 12 mars  kl 18:00
Tirsdag 9 april  kl 18:00
Strikkekafé på biblioteket
Sted: Nes Folkebibliotek

Lørdag 16 februar kl 20:00
MusikkBingo 
Sted: På Hjørnet

Fredag 22 februar kl 20:00
NM i Shuffling 
Sted: På Hjørnet

Programmet for Nes Kino
finner du på Hallingbillett.no/kinones

Finn og book vinteraktiviteter

HALLINGDAL MUSEUM
10% RABATT

HUNDEKJØRING PÅ LANGEDRAG NATURPARK

VISITNESBYEN.NO

HESTERIDNING PÅ LANGEDRAG NATURPARK

REV-, ULV- OG 
GAUPEGÅRDSBESØK
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Maneskinnsturen2019o
Nesbyens mest stemningsfulle tradisjon

Arrangører

Den sjette utgaven av Måneskinnsturen  
blir en kulinarisk opplevelse!

På årets måneskinnstur starter vi ute hvor vi griller
vår egen forrett, “Camembert-kanapeer”, på åpent 
bål. Etter en vakker og rolig skitur på ca. 5 km 
ankommer vi Nystølkroken Kafè hvor vi får servert 
hovedrett og dessert.

Måneskinnsturen passer for alle - kom gjerne alene.
Vi går på ski og spiser sammen.

Pris fra 415,- per person (inkl. 3-retter middag)

Mer info og påmelding

Fredag 22. februar 
kl. 20:00
Trondrudmarka

VISITNESBYEN.NO
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Nesbyens mest stemningsfulle tradisjon

Vintersleppet 2019 Lørdag 9 mars

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN

PRIS PR. PERS: 700,- (350,-  for 3-retters Fjellbankett)
 
INFO OG BILLETTER: 
KJERRINGSLEPPET.NO / VISITNESBYEN.NO

TELEFON: 32 07 01 70 E-POST: INFO@NESBYEN.NO

Gled deg til årets 
skreppegaver!

Vi garanterer latter

Ingen tidtaking

Høg hugefaktor

BLI MED PÅ 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 
sørger for sikkerheten underveis og byr på varm 
drikke og noe å bite i .

Ved målgang blir det «Kjerringvatn med høg 
hugefaktor»,  «Afterslepp» i varm lavvo og premie-
utdeling. Vi avslutter med 3-retters Fjellbankett 
med underholdning på Nystølkroken Kafé. 

Ingen tidtaking – bare god stemning. Alle får 
skrepper med flotte gaver. Det settes opp gratis 
buss t/r Gol, Nesbyen og Natten/Nystølen. 
Påmeldingsfrist 2. mars 2019.

glade  naturopplevelser
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SAMMEN FOR NESBYEN
MER ENN 100 BEDRIFTER HAR ALLEREDE VALGT Å BLI MEDLEM AV 

NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS. 
LES MER OM MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ NESBYEN.NO
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UTFORSK GAMLE NES
 
Embetsstrøket i Nesbyen er ekstra vakkert i hvitt
 

I vinterhalvåret er det fjellene i Nes som vies mest oppmerksomhet. Men nede på Nes-
flata finner vi en gammel severdighet som byr på spennende historier og god trim uten ski 
på beina. En spasértur gjennom Gamle Nes er minst like vakkert på vinteren som resten av 
året. De staselige bygningene forteller spennende historier fra den tiden da Nesbyen var 
administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal.

For å utforske Gamle Nes anbefaler vi fotturen “Nesbyen rundt” (søk på www.ut.no eller få 
kart på Turistkontoret). Turen er skiltet og geleider deg langs Rukkedøla, oppom Hallingdal 
Museum og gjennom de sentrale delene av Gamle Nes og Nesbyen sentrum. Turen blir 
ekstra interessant med brosjyren om Gamle Nes, hvor du kan lese historien om de ulike 
bygningene du passerer. Brosjyren får du på Nesbyen Turistkontor. Du finner også mye 
informasjon på www.gamlenes.no.

Selvsagt avslutter du turen med noe varmt i koppen på ett av serveringsstedene i sentrum.
 
God tur!

HUS MED HISTORIE (utdrag fra gamlenes.no)

Første etasje i Berggården (t.v.) ble bygget som 
krambod i 1857. I 1913 ble huset “modernisert” 
med en ekstra etasje og dagens bygningsform. 
I dag finner du Nesbyen Turistkontor i 
Berggården. 

Bjerringgården (t.h.) ble trolig bygget rundt 
1750. Forretningsmannen O. K. Rømcke åpnet 
landhandleri og brennevinshandel her i 1835. I 
1927 overtok fotograf L. K. Ødegaard huset og 
hadde atelier og fotoutsalg. Telefonsentralen i 
Nes var i lang tid plassert her. I dag er Bjerring-
gården bolighus.

Foto Lars Storheim 
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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,-
Hyttetomter fra 1 da til 2,1 da – 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 Nesfjellet Alpinsenter og Nesfjellet 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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Nystekte kaker og brød - ferskvarer og varm mat Nystekte kaker og brød - ferskvarer og varm mat 
frukt og grønt - blomster - ferskpakket fisk - ostediskfrukt og grønt - blomster - ferskpakket fisk - ostedisk

Velkommen til en hyggelig handel hos oss påVelkommen til en hyggelig handel hos oss på

Nesbyen

KAN VI FRISTE MED DEILIG VARMMAT?
Følg SPAR Nesbyen på Facebook for konkurranser og tips om gode tilbud

Åpningstider 
8 - 21 (9 - 20)

Tlf. 32 07 18 50
404 52 608

PERFEKT PÅ VEGGEN I HYTTA

VEGGKART MED SKILØYPER
Flotte og detaljerte veggkart i 5mm PVC for Nesbyen Vest og Nesbyen Øst. 
Bestill på Visitnesbyen.no eller Facebook-butikken til “Nesbyen”.
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Nesbyen

PÅ SKITUR FRA LANGEDRAG
EN NYDELIG VINTERDAG 
Foto: Solveig Hjallen

HER FÅR DU VARM 
MAT OG DRIKKE 
ETTER SKITUREN
PÅ FJELLET 

Fagerhøy Fjellstue
Skistua (Nesfjellet Alpinsenter)

Nesfjellet Golfkafè
Nystølkroken Kafè
Langedrag Naturpark

SE OPP FOR FIRBENTE 
GJESTER I SKISPORET 
NÅR DU NÆRMER DEG 
LANGEDRAG
Foto: Langedrag Naturpark

TURFORSLAG
VAFFELSTOPP PÅ LANGEDRAG
 
Hva er vel mer motiverende enn å stake seg innover fjellet med en varm 
vaffelplate og kakao i kikkerten? Langedrag Naturpark har åpen kafè 
hver dag - et fristende skiturmål for skiløpere i Nes Sørmark. 

Start ved Nystølen i Trondrudmarka. 
Herfra følger du “Den gule runden” 
i ca. 2 km til krysset ved Øvre 
Båtstjern. Herfra velger du sporet 
som går i sørvestlig retning, med 
strak kurs mot Langedrag. Turen 
går både over høyfjell og gjennom 
glissen bjørkeskog. 

Vel fremme anbefaler vi selvsagt 
en god pause i kafèen - men også 
et besøk i selve naturparken 
anbefales varmt. Turen er omtrent 
10 km én vei dersom du velger 
korteste rute. Dersom du ønsker 
en alternativ rute tilbake, 
anbefaler vi løypa sør for 
Åkrefjell eller via Hallingnatten. 
Mer info: skisporet.no
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Nystølen Hyttegrend 
og Kafè
nystolen.no og Facebook
Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no

Åpningstider 
UKE 8: 10.00-20.00  
(10.00-22.00 den 22.02 og 23.02)
UKE 9: 10.00-18.00  
(10.00-20.00 den 28.02,  
01.03 og 02.03) 
 
Øvrige uker i vinter:  
10.00-16.00 man-fre  
10.00-18.00 lør-søn

Kafè rett ved de flotteste skiløypene i Nesbyen.  
Det perfekte stedet å starte eller avslutte skituren.

Middagsservering og flotte lokaler for små og store 
grupper. Hytteutleie og arrangementer.

LØRDAG 23 FEBRUAR KL 20
Stjerneduo spiller konsert. Middag før 
konserten? Husk å reservere bord.

LØRDAG 9 MARS
Uhøytidelig turrenn for blide damer 
med bankett på Nystølkroken Kafé.
www.kjerringsleppet.no

FREDAG 22 FEBRUAR KL 20
Måneskinnstur og treretters middag på 
Nystølkroken Kafé.

CHRISTIAN INGEBRIGTSEN  
OG GAUTE ORMÅSEN

KJERRINGSLEPPET

MÅNESKINNSTUREN 2019

22 FEBRUAR 23 FEBRUAR

Les mer om arrangementene
og kjøp billetter på

Kommende arrangementer

VISITNESBYEN.NO
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Nytt gratis  

SKIKART
 
Skiparadiset Nesbyen samlet 
i ett felles løypekart. 

Her finner du mer enn 450 km skiløyper - i et terreng 
som skapt for langrennski. Nesbyen Turistkontor står 
bak det nye kartet, som blir et supplement til det 
digitale kartet på skisporet.no. Kartet er gratis og du 
finner det en rekke steder i Nesbyen, blant annet på 
Nesbyen Kjøpesenter og på Turistkontoret. 

En stor takk til sponsorene av kartet: Nystølen Hytte-
grend og Nystølkroken Kafé, Nesbyen Kjøpesenter, 
Nesfjellet, SpareBank 1 Regnskapshuset, Langedrag 
Naturpark og Kjerringsleppet.

Nesbyen øst
Preparert skiløype. Ski tracks.
Avstand mellom løypekryss. Distance between ski track crossings.
Gapahuk. Open shelter.

Oppdatert informasjon om skiløyper finner du på skisporet.no.

Målestokk:   1 : 60 000
Ekvidistanse:          20m

Til Golsfjellet 

Langturer gjennom Hallingdal
Hallingdalsløypa Sør er en spektakulær skiløype på ca. 130 km, fra 
Ustaoset i vest til Norefjell i øst. Underveis passerer du flere  
overnattingssteder, så du kan dele opp turen i så mange etapper  
du selv ønsker. Les mer på www.ut.no (søk “Hallingdalsløypa Sør”).

Eventyrløypa er ei langløype på ca. 120 km som strekker seg fra 
Hemsedal til Flå. Deler av denne løypa passerer gjennom  
Nes Østmark. Les mer på www.ut.no (søk “Eventyrløypa”).

Long routes through Hallingdal 
“Hallingdalsløypa Sør” is a spectacular ski route, taking you 
about 130 km from west to east, from Ustaoset to Norefjell.  
Read more at www.ut.no (search for “Hallingdalsløypa Sør”).

“Eventyrløypa” is another long ski route of about 120 km, from  
Hemsedal to Flå. Parts of this route pass through Nes Østmark.  
Read more at www.ut.no (search for “Eventyrløypa”).

Velkommen til skiparadiset Nesbyen
De vakre og snille fjellområdene rundt Nesbyen er som skapt 
for langrennsløpere. I høysesongen venter mer enn 450 km 
velpreparerte skiløyper på deg i vårt vakre vinterlandskap. 

Skiløypene i Nesbyen blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden 
Skisporet.no. Løypemaskinene og de fleste snøscooterne kjører med 
GPS slik at du til enhver tid kan se når løypene ble kjørt opp sist. 
“Skisporet.no” kan også lastes ned som en applikasjon til telefonen.

Noen skiløyper kjøres opp daglig, andre kjøres kun opp sent på 
sesongen, så ta alltid en titt innom Skisporet.no før du legger ut 
på tur.

Nesbyen - a cross-country skiers paradise 
In the high season, more than 450 km of well-groomed ski tracks are 
waiting for you in our beautiful winter landscape. The ski tracks are 
continuously updated on the website www.skisporet.no. “Skisporet.no” 
can also be downloaded as an application to your smartphone.

Some tracks are groomed daily, while others are only groomed late 
in the season, so take a look at Skisporet.no before heading out.

Skiløyper i Nesbyen
XC Skiing in Nesbyen

Åpent for dagsbesøk (10 - 18) 
og overnatting hele året

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN

Påmelding og mer info på: 
www.kjerringsleppet.no

www.sb1regnskap.no    tlf. 32 07 25 50

Mai Britt og  
Helge Holm
Tlf. 918 45 238 
/ 414 21 056

www.nystolen.no

Ta med venninnegjengen og bli med på en 
uforglemmelig naturopplevelse i Nesfjellet!  

nesbyenkjøpesenter.no

Forsidebilde fra Kjerringsleppet i Nes Sørmark. Fotograf Solveig Hjallen

Nesbyens høyeste fjell,  
Hallingnatten (1314 m.o.h.),  
er et populært skimål.  
Fotograf Lars Storheim

Skiløpere på vei mot 
Såtenatten i Nes Nordmark 

Foto: Lars Storheim«DET SNØR 
IKKJI SKISPOR»
Løypekjørerne våre gjør en fantastisk jobb 
for at vi skal kunne nyte ferske skispor hele 
vinteren. Kostnadene til løypekjøring er 
store og vi er avhengig av økonomisk hjelp 
for å kunne opprettholde det gode nivået. 
Dersom du ikke allerede betaler årlig 
løypeavgift, men har glede av skisporene 
allikevel, så oppfordrer vi deg til å bidra litt 
i spleiselaget.

Du velger selv beløpet, men her er et 
forslag. Overfør ditt bidrag via Vipps-nr 
35403 eller til kontonr 2351.72.34214. 
Merk betalingen med “Løypestøtte”. 
Vi fordeler midlene til alle løype-
laga i vår kommune.

kr. 40,-
Forslag til engangsavgift pr. tur.

kr. 400,-
Forslag til årsavgift for de som 
bruker løypene mye.

35403
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• Pynt og interiør 
• Tepper, tapeter og skinn
• Gulvbelegg og klikkgulv
• Beis og maling
• Solskjerming (m/ befaring)
• Nøkkelsliping

En del av kjeden

Stuveseth 
Farge & Interiør

Rett ved Rv7, 2,5 km sør for  
Nesbyen ligger familiebedriften 
Stuveseth Farge og Interiør. 

VELKOMMEN TIL EN 
HYGGELIG HANDEL HOS OSS. 
VI BYR PÅ GODE RÅD OG TIPS 
TIL DITT NESTE PROSJEKT.

HHAAPPPPYY  HHOOMMEESS  
SSTTUUVVEESSEETTHH  

Vi har kvalitetsmaling fra Tjæralin!

KKoomm  iinnnnoomm  bbuuttiikkkkeenn  vvåårr  ii  HHaalllliinnggddaallssvveeggeenn  55005555,,  33554400  NNeessbbyyeenn,,  mmeedd  ddeettttee  hheefftteett  oogg  ffåå  
2200%%  rraabbaatttt  ppåå  11xx1100  lliitteerr  mmeedd  TTjjæærraalliinn  BBeeiiss  eelllleerr  TTjjæærraalliinn  DDeekkkkeennddee..  GGjjeellddeerr  ttiill  oogg  mmeedd  uukkee  4422..  

ÅPNINGSTIDER
MAN - FRE:  09:00 - 16:30
LØRDAG:  10:00 - 14:00 
Tlf. 32 07 11 18 / 975 26 266
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Dagsbesøk 
Overnatting 
Aktiviteter 
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h. 
venter unike naturopplevelser for 
voksne og barn. Her finner du ett 
mangfold av dyr og aktiviteter.   
Fullpensjon, hjemmelaget mat. 
Flotte skiløyper fra tunet. 

Hundekjøring, ridning, fjell-
rev-camp, snørekjøring, 
kanefart, omvisning, kos med 
dyrene  på tunet, møt yak og 
moskus, møt nyfødte kje. 

Stor solrik terrasse og gapahuk. 
I kaféen vår finner du vafler, kaffe, 
kakao og mye annet godt. Kjøp med 
deg ferske Langedragsbrød hjem.

Bli med inn til  ulv, 
gaupe, elg, fjellrev 
og reinsdyr

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

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Velkommen til Langedrag i vinterferien
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23.-25.08
KJERRINGTORGET

Påmelding til Kjerringtorget 
på eget skjema på Kjerringtorget.no. 

Påmelding til Gubbetorget 
via deres Facebook-side.

VI ØNSKER
FLERE DELTAKERE 
SOM SELV 
PRODUSERER OG/
ELLER DESIGNER 
EGNE PRODUKTER 

Kjerringtorget og Gubbetorget blir i år arrangert 
fra 23. til 25. august. Velkommen til et fantastisk marked 

med stort publikum og mange spennende aktiviteter.

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

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK
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Baksideannonse 
PrivatMegleren

Skal du selge din 
fritidseiendom?

Det er for tiden et meget bra hyttemarked
og vi søker hytteselgere.

Våre håndplukkede meglere har erfaringen,
kompetansen og verktøyene til å gjennomføre
det beste eiendomssalget for din fritidsbolig.

Kontakt en av våre lokale meglere for
en uforpliktende verdivurdering.

privatmegleren.no/hallingdal

June Merete Langeland, tlf. 91 12 27 71 • Øyvind Kvile, tlf. 90 03 20 01 
Knut Erik Schjøtt, tlf. 46 83 26 69 • Bjørn Arne Bersvendsen, tlf. 46 67 93 11 

Kristoffer T. Waage, tlf. 90 97 75 17 • Daniel Løken, tlf. 90 99 07 33
Johan Slåtten, tlf. 90 47 43 89   

Geiloveien 48, 3580 Geilo • privatmegleren.no/hallingdal
Alfarvegen 126, 3540 Nesbyen • privatmegleren.no/hallingdal 
Sentrumsvegen 130, 3550 Gol • privatmegleren.no/hallingdal

Bjørn Arne Bersvendsen

Daniel Løken

Knut Erik Schjøtt   

June Merete Langeland

Øyvind Kvile

Johan Slåtten

Kristoffer T. Waage


