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DETTE SKJER I PÅSKA
KONSERTER, TEATER, QUIZ, PÅSKE-
SKIRENN, PÅSKEVERKSTED, AFTERSKI, 
OG MYE MER...

KO SKJER I
GRATISMAGASIN
APRIL - MAI 2019 

GUIDE TIL DE NYE
GAPAHUKENEGAPAHUKENE

NESBYEN
TRAIL CAMPTRAIL CAMP

HVORFOR ER 
STISYKLINGSTISYKLING
SÅ POPULÆRT?
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Velkommen til oss!

Stikk innom oss for en hyggelig prat om dine 
bank- og forsikringsbehov. 

Du finner oss i Jordeshagen 5 på Nesbyen. 

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
Sunn og deilig middag - hver dag

Helårs overnatting i rimelige  
og komfortable hytter
 
Kontakt oss på Facebook 
eller tlf. 995 92 020

Sutøya 
ligger ved Rv7, 

rett nord for 
Nesbyen
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Herlig – endelig begynner vi å kjenne sola varme 
og nattetemperaturene kommer atter på plus-
sida. De lange og kalde månedene er over - påska 
markerer slutten på vintersesongen. Det er mange 
som ser fram til hyttepåske med ski og friluftsliv, 
pølsegrilling, kvikklunsj og familiesammenkomster. 
For de fleste av oss er det utenkelig å gjøre noe 
annet enn å dra til fjells med familie og venner i 
denne høytiden. Barna har store forventninger til 
påskeharen og andre påskeaktiviteter. 

Tradisjonen tro har Hallingdal Museum i Nesbyen 
påskeverksted på palmelørdag. Her kan barna bli 
med å lage påskeegg, påskekyllinger, påskeharer
og annen pynt. Også Nesfjellet Alpinsenter, 
Nystølkroken, Langedrag Naturpark og Nesbyen 
Kjøpesenter frister med påskeaktiviteter for store 
og små. I tillegg arrangeres tradisjonelle påske-
skirenn i utallige hyttegrender. 

De siste restene av snø i den solrike østsida over 
Nesbyen sentrum smelter fort. Mange har allere-
de testet både formen og terrengsykkelen. Våren 
kommer tidlig til Nesbyen og Trailhead Nesbyen 
forbereder i disse dager Nesbyen Trail Camp som 
arrangeres første helga etter påske. Det er utvil-
somt spennende tider for syklistene i Nesbyen. 
«Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse» 
bekreftet 22. mars at Nesbyen får “en nasjonal
attraksjon”; en 15km lang sykkel-og tursti til 
11MNOK fra 1100moh til sentrum. De mener det 
er muligheter for byggestart allerede til høsten.

De fleste har fått med seg de 
spennende gondol-planene i 
Nesbyen og mange er nysgjerrig 
på statusen. Gondolen kommer 
hvis alt går etter planen! Men 
en vesentlig utfordring, som det 
jobbes intenst med å løse, er 
avkjøringen fra Rv7 til Nesbyen. 
Det utarbeides i disse dager 
en plan for et framtidig planfritt 
kryss. Dette må være på plass 
hvis vi skal få tillatelse fra Statens 
Vegvesen til å bygge en gondol på Nesbyen. Vi 
håper og tror at myndighetene er samarbeids-
villige og at drømmen for Nesbyen endelig kan 
realiseres.Vi vil også i løpet av de to første ukene 
i mai bli presentert en Markedsundersøkelse og 
en Ringvirkningsanalyse, som vil gi oss svaret på 
om dette er kommersielt gjennomførbart. Vi står 
og tripper - det er så mye som står og faller på 
denne spennende utviklingen og Nesbyen trenger 
virkelig et fyrtårn for å kunne møte framtida som 
en innovativ opplevelsesbasert reiselivskommune 
i Norges største reiselivsregion.

Det ble stor oppstandelse rundt NSBs navnebytte 
til VY. Diskusjonen går nå om også kommunen vår 
skal skifte navn for å unngå to Nes kommuner i 
nye Viken. Uansett utfall så vil destinasjonsnavnet  
fremdeles være Nesbyen.

Til slutt vil jeg få ønske alle nesninger, hyttefolk 
og besøkende en riktig flott påske. Nyt de små 
verdifulle øyeblikkene i påskesola med de aller 
kjæreste rundt deg.

Kjære leser

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

Solveig Hjallen

Forsidefoto: “Utsikten” ligger kun en kort rusletur unna Trytetjern. Herfra starter
de fleste sykkelstiene i østsida over Nesbyen. Foto Lars Storheim

Ko skjer i Nesbyen 
kommer ut fem 
ganger i året.

UTG. 2 2019
 
OPPLAG: 
11 000
 
UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 
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FRIHET MED FJELLSKI
Med fjellski kan man legge sporet akkurat der man 
vil. På våren, når snøen er fast, er det enda enklere 
å bevege seg utenfor skiløypene. Den vesle varden 
på Sjåfunatten ligger en kort tur fra toppen av 
Nesfjellet Alpinsenter og byr på herlig utsikt i alle 
retninger.
Foto Lars Storheim
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Ko skjer i Nesbyen? 

Opplev gamle påsketradisjoner fra Hallingdal. Påske-
verksted for barna. Kafe i Tandbergbygget og grilling 
av pølser ute. Fyll opp påskeegget i den koselige 
landhandelen. Åpen museumsbutikk. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Quiz, Afterski, Natten Grand Prix! Som vanlig byr 
Nesfjellet på et gedigent påskeprogram med spen-
nende aktiviteter gjennom hele påska. Sjekk ut pro-
grammet deres her i magasinet og følg “Nesfjellet” 
på Facebook. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Påska er magisk på Nystølen. Tradisjonen tro blir det 
både gudstjeneste og påskeskirenn. I tillegg kan du 
bli med på herlig biffaften, eller avslutte skituren på 
Afterski med live-musikk.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Legg turen til idylliske Langedrag Naturpark i påska for 
en helt unik naturopplevelser. Kos med dyrene  på tunet, 
møt yak, moskus, gaupe og ulv. Prøv hundekjøring eller 
hesteridning. Gudstjeneste og grilling på terassen 
palmesøndag. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Lørdag 13 april kl 12 - 16
Påske på Hallingdal Museum

Hele påska  
Påske på Nesfjellet

Hele påska  
Påske på Nystølen

Hele påska  
Påske på Langedrag Naturpark

Kom i påskestemning på Nesbyen Kjøpesenter 
med pølsegrilling, påskeverksted, ablegøyer fra 
klovnen Mortinini og “Barnas handledag”. Se 
eget program i dette magasinet. 
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Hele påska  
Påske på Nesbyen Kjøpesenter

SE EGET 
PROGRAM I 
MAGASINET

SE EGET 
PROGRAM I 
MAGASINET

SE EGET 
PROGRAM I 
MAGASINET

SE EGET 
PROGRAM I 
MAGASINET

VISITNESBYEN.NO
10% RABATT PÅ BILLETTENE PÅ

Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen 
(Apple Store / Google Play)

Programmet for Nes Kino
finner du på Hallingbillett.no/kinones
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Kl. 16 - 19: Bandet FRY spiller opp på 
Nystølkroken. Her blir det trøkk!

Det tradisjonsrike påskerennet starter 
kl. 13. Premier til alle, i alle aldre. 
Husk forhåndspåmelding til Nystølen.

Fra kl. 17: Vi byr på indrefilet av 
reinsdyr m fløtegratinerte poteter og 
ferske grønnsaker. Fjelldessert. Husk 
bordbestilling (åpen til kl 22).

Kl. 11: Gudstjensete med Janne Sukka. 
Kaffe og noe å bite i kl 11.45.

SKJÆRTORSDAG: AFTERSKI

PÅSKEAFTEN: PÅSKESKIRENN

LANGFREDAG: BIFFAFTEN

SKJÆRTORSDAG: GUDSTJENESTE

PÅSKEPROGRAM

Tlf: 918 45 238  
E-post: hytteutleie@nystolen.no
www.nystolen.no og Facebook

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN: 
10 - 20 (22)

Hele påsken: Utstilling av kunstmaler Ole Anders Bottolfs.

35 % på alt nytt skiutstyr, Lever skiene dine til rensing, 
slip av ny struktur, prepping/gliding. Klare til neste sesong.

Vi fyrer opp grillen alle dager med fint vær.
* Gode middager hver dag.

* Lørdager : Dagens suppe med nydelig brød.
* 1. og 2. påskedag: Dagens rett m/dessert og kaffe

Kontakt oss
Tlf. 414 21 056 / 911 75 259
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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

The Black Sorrows leverer blues, soul og rock ‘n’ 
roll i en egen klasse. Joe Camilleri har legende-
status i hjemlandet Australia, og omtales gjerne 
som The Aussie King of blues & rock.  
Mer info/billetter: visitnesbyen.no

Fotoutstilling med gamle bilder fra Nesbyen, 
samt nye bilder av lokale fotografer. 
Utstillingen står fram til 20. desember 2019.  
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

Torsdag 25 april kl 19:00  
Torsdagsquiz
Sted: På Hjørnet

Tirsdag 30 april kl 21:00  
Konsert med The Black Sorrows
Sted: På Hjørnet

Lørdag 11 mai kl 12:00  
Utstillingsåpning “Natur gjennom linsen”
Sted: Hallingdal Museum

Kom og start sykkelsesongen med oss! 
Organisert shuttling til topps, trailchallenge, 
konsert, filmkonkurranse og mye moro. 
En ultimat helg for sykkelinteresserte. 
Mer info/billetter: trailhead.no  / visitnesbyen.no

Det norske rockebandet med Kristopher Schau 
bak mikrofonen kommer til å løfte taket På Hjør-
net denne lørdagskvelden.  
Mer info/billetter: visitnesbyen.no

Fre - søn 26 - 28 april  
Nesbyen Trail Camp
Sted: Nesbyen

Lørdag 27 april kl 22:00  
Konsert med The Dogs
Sted: På Hjørnet, Nesbyen

VISITNESBYEN.NO
KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO
KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO
KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO
KJØP BILLETTER PÅ

Tirsdag 30 april kl 17:00
Sjakk på biblioteket
Sted: Nes Folkebibliotek

Tirsdag 14 mai kl 18:00
Strikkekafé
Sted: Nes Folkebibliotek

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

Du finner full oversikt i 
Nesbyen-appen 
(Apple Store / Google Play)Ko skjer i Nesbyen? 
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Dagsbesøk 
Overnatting 
Aktiviteter 
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h. 
venter unike naturopplevelser for 
voksne og barn. Her finner du et  
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 årets kje. 

Stor solrik terrasse og gapahuk. 
I kaféen vår finner du middag, vafler, 
kaffe, kakao og mye annet godt. Kjøp 
med deg ferske Langedragsbrød fra 
vårt nyåpnede bakeri. Palmesøndag 
tilbyr vi grillunsj på terrassen.

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 påskeferien
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Derfor leser 
vi påskekrim
Et kreativt reklamestunt for over 
80 år siden var alt som skulle til for 
å gjøre den norske påsken blodig og 
kriminell. Det sier i alle fall myten.

Året var 1923. De unge bergensforfatterne 
Nordahl Grieg og Nils Lie hadde dårlig råd 
og bestemte seg for å skrive en kriminal-
roman for å dra inn litt penger. Under 
pseudonymet Jonathan Jerv forfattet de 
hvert sitt kapittel og fikk boken utgitt.

Palmelørdag kjørte Gyldendal en større 
reklamekampanje med bokens tittel 
«Bergenstoget plyndret i natt» i store 

bokstaver. Stuntet var så vellykket at mange 
ikke skjønte at dette faktisk var tittelen på 
en kriminalroman. De trodde at toget var 
robbet.

– Det er mange som mener at dette er 
opptakten til tradisjonen med påskekrim
i Norge. Etter denne utgivelsen ble det 
vanlig å lansere kriminalbøker til påsken, 
sier informasjonssjef i Gyldendal, Bjarne 
Budal.

TV-krim
Påskeferie er også grøssende stunder foran 
TV-skjermen. NRK startet sin tradisjon i 
1976 med lord Peter Wimsey. I 1984 kom 
Dalgliesh, så fulgte Miss Marple i 1990, 
Poirot i 2000 og Foyle i 2003.

Kilde: Aftenposten
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Derfor har
vi påskeegg

Vet du hvorfor egget har
en sentral plass i påsken?

I nesten hele verden dekoreres egg i påsken, og i 
Norge har egg vært en del av påskefeiringen i mange år. 
I gamle dager la ikke hønene egg på vinteren. At høna 

satte i gang igjen med verpingen, falt ofte sammen med 
påsketiden, og påsken ble derfor en eggefest.

Egget er et symbol for fruktbarhet. 
Egget symboliserer nemlig nytt liv og vår.

Tradisjonen med godteri i eggene er forøvrig ny.
Tidligere fikk barna vanlige, kokte egg til påske.

Kilde: NRK
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Intersport Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.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

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

Frodig Økonomi www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal www.gjensidige.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

www.privatmegleren.no

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

INDUSTRI
Protan avd.Nesbyen www.protan.no

IT-TJENESTER
Booking Technology AS www.booktech.no

Data-Consult Nesbyen AS www.data-consult.no

LOKAL MAT OG DRIKKE
Gøtt-Øl AS 
Mikrobryggeri

www.gottmikrobryggeri.no 

Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Vinmonopolet www.vinmonopolet.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 Facebook

OVERNATTING
www.visitnesbyen.no

Fagerhøy Fjellstue AS www.fagerhoy.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Liodden Camping www.lioddencamping.no

Motell Nor-Kro www.norkro.no

Nesbyen Event www.nesbyenevent.no 

MEDLEMMER AV 

NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

AKTIVITETER
Hallingdal Museum www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Nesfjellet Alpinsenter www.nesfjellet.no

Nesfjellet 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 

Kjerringsleppet www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget www.kjerringtorget.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Årstiderne Arkitekter AS www.aarstiderne.dk

Brødr. Rodegård AS www.rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

Bt Brannteknikk www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær

www.comfort.no

Heilt Bygg www.norgeshus.no/heilt-bygg

Holm Bygg og Maskin AS www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS Facebook

MA Bygg Buskerud AS www.mabyggas.no

Maxbo Nesbyen www.maxbo.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

www.monter.no

Nes Hus & Hyttebygg www.neshusoghytte.no

Nes Nordmark 
Utbyggingslag

www.nesbyenutbygging.no

Olaf O.Rukke www.rukke.no

Rørservice Nesbyen AS www.facebook.com

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BILFORHANDLERE / 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 Facebook

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
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Ranten Hotell www.rantenhotel.no

Sjåheimtunet www.visitnesbyen.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel www.thoenhotel.no

Nesbyen Hytteutleie www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Haraldset Hytter www.visitnesbyen.no

Tollefsgard Hallingstuer www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie  www.visitnesbyen.no

SPISESTEDER
Kafé&Le www.nesbyenkjøpesenter.no

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

Facebook

Nesbyen Kro www.nesbyenkro.no

Nor-Kro www.norkro.no

Nystølkroken Kafè www.nystolen.no

Golfkafèen www.nesfjellet.no

På Hjørnet www.paahjørnet.no

VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

VEL, LAG OG FORENINGER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Hjørnet Live www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i  
Buskerud

www.husflid.no

Nes Nordmark Friluftslag www.nesnordmark.no

Nesbyen Frivilligsentral www.nesbyen.frivilligsentral.no

VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong www.facebook.com

Boots apotek www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen   
Behandlingssenter AS

Facebook

Sjå te å klypp de www.klyppde.no

   Nes kommune www.nes-bu.kommune.no

ANDRE MEDLEMMER
Vestheim Eiendomsutvikling

Bjørnsenhuset

Nesbyen Foto

Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård

DITT MEDLEMSSKAP  
ER GULL VERDT
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) 
er destinasjons- og næringsselskapet for Nes 
i Hallingdal. NTN finansieres med tilskudd fra 
kommunen og med bidrag fra medlemmene. 
Hovedformålet er å videreutvikle Nesbyen 
som en attraktiv sommer- og vinterdestinas-
jon, profilere medlemsbedriftene, øke handel 
og antall overnattinger.

Det er en tverrpolitisk enighet om at Nes 
skal satse på reiselivet. Som medlem er du 
først og fremst med på å støtte utviklingen 
av destinasjonen Nesbyen. Din bedrift viser 
samfunnsansvar og engasjement ved å være 
medlem.

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. 

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!

VI STÅR

SAMMEN FOR NESBYEN
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Tak over hodet
Ly for regn, snø og vind. Det perfekte stedet å legge 
lunsjpausen. De siste årene har det dukket opp flere flotte 
gapahuker i Nes. De er alle bygget på dugnad, står åpne for 
alle året rundt og ligger flott plassert med utsikt til både 
skog og vann. 

TRYTETJERN
Ved det idylliske Trytetjern, rett ovenfor 
Nesbyen sentrum, har Nesbyen Rotaryklubb 
satt opp en gapahuk med et originalt 
utseende. Det tar mindre enn 10 minutter til 
fots fra bilen før du kan slå deg ned under 
taket i gapahuken som ligger rett ved den nye 
turvegen rundt vannet. Perfekt sted å ta 
middagen en ettermiddag. 

Ved Trytetjern finner du forøvrig badebrygge 
og sandstrand, sandvolleyballbane (åpner til 
sommeren), skytebane, fiskebrygge og utleiebåt.
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      BUVASSTØLAN
Hytteeierne ved Buvasstølan i Nes 
Østmark er driftige. I 2018 satte 
de opp en flott gapahuk rett ved 
Vassfarstien / Eventyrløypa. I vinter 
bygget de ennå en gapahuk, denne 
gangen i nordenden av det pop-
ulære fiskevannet Andersentjern, 
et par km nord for Buvasstølan. 
Den nye gapahuken har fått navnet 
Vassfarhuken.

HOLMEVATN
Ved Holmevatn i Nes Nordmark finner 
vi «Håkonbue», oppkalt etter Håkon 
Næss. Næss var apoteker i Nesbyen og 
ein fargerik og kjent person i bygda. 
Han brukte denne delen av fjellet både 
sommar og vinter. Holmevatn har rykte 
på seg for godt fiske, så hvorfor ikke 
tilbringe ettermiddagen her, og ta natta 
i sovepose under tak i gapahuken?
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MORGEN-MAGI
Det er noe eget å oppleve soloppgangen. 
Om det er fra kjøkkenvinduet på hytta eller 
på en fjern fjelltopp. Hva med å slå opp 
teltet i påska og våkne opp til dette?
Foto Solveig Hjallen
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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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NESBYEN KJØPESENTER GIR

25 000 TIL SKILØYPER

SKUE SPAREBANK GIR STORE GAVER TIL 

SYKLISTENE OG 
SKYTTERLAGET

Etter kommunen, er  
Nesbyen Kjøpesenter den 
største enkeltgiveren til 
skiløyper i Nes. 

- Vi setter stor pris på den 
flotte jobben som legges 
ned, og gleder oss over 

mulighetene dette gir både 
lokale og turister. Vi håper 
flere bedrifter blir med å 
støtte løypene, slik at vi kan 
opprettholde det flotte 
tilbudet, sier senterleder
Inger Helen Pedersen 
Jacobsen.

Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS 
oppfordrer alle som bruker 
skiløypene våre til å bidra 
i spleiselaget. Det kan 
gjøres til Vipps-nr 35403.

Asfaltering av den nybygde 
pump track-banen i Nesbyen 
og store oppgraderinger 
av skytebanen ved 
Trytetjern. 
Dette er noen av tiltakene 
Skue Sparebank har valgt 
å støtte i årets gaverunde. 
Nes- og Bromma Skytterlag 
og Sykkelgruppa i Nesbyen 
IL mottar 100 000 kr
hver fra lokalbanken. Nes 
Ungdomslag får 30 000 kr. 
I tillegg kommer flere mindre 
tildelinger. 
- Ett av hovedmålene er å 
støtte gode alternativer 
til de store idrettene. Barn 
og unge står i fokus, forteller 
Vera Magnussen i Skue 
Sparebank. 

35403

Foto Solveig Hjallen

Foto Booking Technology
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Få med deg hva som skjer
 Last ned appen Nesbyen

For både iPhone og Android

Aktiviteter
Arrangementer
Spisesteder og butikker
Webkameraer
Skiløypestatus
Turtips og mer...

Søk etter 
“Nesbyen” i  

App Store eller 
Google Play
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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 
ferske bakevarer?

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

HENG SKILØYPENE PÅ VEGGEN

TILBUD PÅ VEGGKART
Flotte og detaljerte veggkart i 5mm PVC. Bestill på WWW.VISITNESBYEN.NO.

PÅSKETILBUDET gjelder fra 11. - 22. april!

80 x 60 cm
Nesbyen Vest

Førpris 1300,-

Nå 1050,-

50 x 65 cm
Nesbyen Øst

Førpris 1200,-

Nå 950,-
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Nesbyen

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.
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VÅRLØYSINGA
Når vinterens snømasser smelter og raser mot 
Hallingdalselva kan det bruse godt på varme 
dager. Her fra de ellers rolige “Føssan” ved 
Hallingdal Museum i Nesbyen, mai 2018.
Foto Lars Storheim
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Hva er det med stiene i  

NESBYEN?

SKOGSFLYT
Nesbyen er kjent for stier som innbyr 
til god fart og flyt. Gry Svantesvold 
og Oda Neerby slipper på.
Foto Lars Storheim
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Hvorfor reiser stisyklister fra både 
inn- og utland til lille Nesbyen? 
Vi har tatt en prat med en av de 
ivrigste syklistene i bygda for å 
finne ut hva som er så unikt med 
stiene våre - og for å få gode tips til 
deg som er nysgjerrig på sporten. 

- En danske fra København har vært her 
mange ganger på helgetur. Drar etter jobb 
på fredag, og er hjemme på søndagsnatta. 
Kortere hit enn til alpene sier han. Vi har 
blitt en favoritt og fast reisemål for en del 
svensker også, forteller Knut Lønnqvist. 

Selv flyttet Knut fra Oslo til Nesbyen på 
grunn av sykkelinteressen. Han jobber nå 
som sykkelguide, stibygger og ritt-arrangør 
i firmaet Trailhead Nesbyen sammen med 
kompisen Ove.

Har du noen spesielle forventninger til 
denne sesongen?
Ikke så spesielle kanskje, men alltid moro 
å bygge eller oppdage nye stier i løpet av 

sesongen. Splitter ny sykkel står og venter 
på å taes i bruk. Våren kommer sjelden fort 
nok. 

Det var den innflytta Gudbrandsdølen 
Ove Grøndal som oppdaget stisykkel-
potensialet i Nesbyen for rundt ti år siden. 
Da var det få eller ingen sykkelspor i 
skogene her. Sammen med kompiser brukte 
han ettermiddager og helger på å rydde 
gjengrodde tømmersleper og bygge 
doserte svinger for hånd. Knut tok helge-
turer fra Oslo for å hjelpe kompisen. Siden 
har de lagt ned utallige timer i skogene. 
I dag har de fleste ivrige stisyklister i Norge 
hørt om Nesbyen - mange har vært her. 

KNUT LØNNQVIST
ALDER:  36
FRA:  Folldal i Hedmark
HVA:  Jobber i Trailhead  
 Nesbyen og i 80/20  
 Enduroserien 

TILREISENDE
Det går ikke lang tid fra snøen smelter 

til syklistene er på plass i Nesbyen. 
Her fra Nesbyen Trail Camp 2018.

Foto Lars Storheim

PÅ JOBB
Ove Grøndal jobber med den nye 
pumptrack-banen i Nesbyen. 
Foto Trailhead Nesbyen
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Både Norgescupen i Endurosykling og NM 
i Utforsykling har blitt arrangert en rekke 
ganger på de bratte stiene.

Hvorfor har Nesbyen blitt så kjent i miljøet?
- I sitt slag er Nesbyen unikt, sier Knut. Det 
er mange fine steder i Norge, men ingen 
slår Nesbyen på antall stier på et kompakt 
område og enkel veg opp. At det er lang 
sesong hjelper også. Og ikke minst at 
kommunen etterhvert er med å legger til 
rette for nye stier, både for erfarne og  nyb-
egynnere.

Den enkle adkomstveien opp til Trytetjern 
trekkes frem som en viktig brikke i suksessen.
4 minutter i bil (eller 30 - 40 min tråkking) 
fra sentrum, så kan du nyte 400 høyde-
meter fartsfylt moro ned igjen. Også stiene 
på vestsiden, og ikke minst på høyfjellet, 
har et godt rykte. 

Hvem passer stisykling for?
- Stisykling passer for nesten alle. Mange 
sammenligner syklingen her med å kjøre 

alpinski. Så liker du å stå på ski, er sjansen 
god for at du vil like syklinga i Nesbyen.

Mot slutten av april har snøen vanligvis 
smeltet i de sydvendte åssidene over 
Nesbyen. For Knut og Ove er dette tiden 
for en mangeårig tradisjon, Nesbyen Trail 
Camp. Mens det ennå kan være bra skiføre 
på høyfjellet, samles hundrevis av stisyklister 
fra hele landet for ei helg på to hjul.
- Nesbyen Trail Camp er aller mest en sosial 
samling for de som liker å sykle nedover, 
forklarer Knut. Fokus er sykling, men det blir 
også digg mat, konsert, fest, konkurranser 
og mye mer. Passer for de som har prøvd 
stisykling litt fra før, eller de som vil trene til 
enduro eller utfor-sesongen.

Hvordan begynner man med stisykling?
Den enkleste måten er nok å bli med en 
erfaren venn eller en sykkelklubb. Da kan du 
plukke opp gode tips som du ellers bruker
lang tid på å finne ut selv. Lei eller lån 
gjerne en skikkelig sykkel før du kjøper en.

BÆREKRAFTIG STIBYGGING
Stibygging er blitt business i Hallingdal. Her er Knut Lønnqvist (t.v.)
 og Per-Anders Myre Ulsaker i sving under byggingen av “Traversen” 
sommeren 2018, i regi av Tråkk ’n’ Roll. Sykkelstien i Nesbyen er 
blant de mest forseggjorte og bærekraftige sykkelstiene i landet.
Foto Tråkk ’n’ Roll/Paul A. Lockhart
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sykkelbygda
>> På nettsiden www.trailguide.net finner du 
en god oversikt over stiene i Nesbyen.

>> Hos Intersport Nesbyen kan du leie solide 
sykler, tilpasset stiene i Nesbyen.

>> Nes kommune og private bedrifter  
har finansiert flere sykkelsti-prosjekter  
de siste årene. Trailhead Nesbyen har 
gjennomført mange av de lokale bygge-
prosjektene. Hallingdal-prosjektet 
Tråkk‘n’Roll har stått for byggingen av 
stiene TryteTrøkket og Traversen.  

>> Stiftelsen Norges Flotteste Sykkel-
opplevelse jobber for å realisere en familie-
vennlig  og spektakulær sykkelsti på 15 km 
og 1000 høydemeter fra høyfjellet til 
Nesbyen sentrum. Stien vil bli en stor 
nasjonal attraksjon. 

>> Nesbyen Trail Camp har blitt arrangert årlig 
siden 2011. Årets arrangement går av stabelen 
26 - 28 april. Se www.trailhead.no.

>> 14 - 15 september i år arrangeres 
sykkelrittet “Nesbyenduro”. Se www.8020es.no.

Som fersk stisyklist, hvor begynner man i 
Nesbyen?
Er du helt fersk, anbefaler jeg noen runder i 
pumptracken faktisk (bak kommune-
huset i Nesbyen). Utrolig god trening for 
å finne balansen på sykkelen. Så videre i 
TryteTrøkket. Når den blir kjedelig, kan du ta 
turen i Enduroløypa eller Traversen. Steget 
er litt stort, men ta det med ro, så går det fint.

Mange av stiene benyttes av både gående 
og syklister. Har du noen tips for å unngå 
skumle situasjoner?
Alltid sykle med kontroll. Se langt fremover 
(som er lurt uansett), og ro ned om svingen 
er uoversiktlig. Ser du en fotgjenger, så 
brems ned til samme fart som de har. Ingen 
av dere har forkjørsrett. 

Hva slags utstyr trenger man?
Man trenger naturligvis en god sykkel. 
Skikkelig dekk og bremser er det aller 
viktigste på sykkelen. Du trenger en solid 
hjelm, og knebeskyttere og hansker er også 
lurt. Ta med verktøy til det du klarer å fikse 
selv. Intersport Nesbyen har det du trenger. 

SYKKELGUTTA
Ove Grøndal (t.v.) og Knut Lønnqvist har logget 
flere mil enn de fleste gjennom skogene i Nesbyen.
Foto Thomas Svendsen

“Det er mange fine steder 
i Norge, men ingen slår 
Nesbyen på antall stier på 
et kompakt område”
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BYGGET FOR Å VARE
Tråkk ‘n’ Roll har stått for de første 
byggetrinnene på “Traversen”. 
Sykkelstien i Nesbyen er dimensjonert 
for fremtiden og en forlengelse er 
planlagt. 
Foto Lars Storheim

TRÅKK ‘N’ ROLL
Hvem: Lars Wraae Jensen 
Hva: Leder av Tråkk ‘n’ Roll, stibyggings-
prosjekt som eies av destinasjons-
selskapene i Nesbyen, Gol, Ål, Geilo og 
Hemsedal.

Vi lar Lars gi en kort statusoppdatering: 

- Det har vært profesjonell byggeaktivitet i 
Hallingdal siden 2016 i regi av Tråkk ‘n’ Roll. 
I fjor sommer ble det alene lagt 6 MNOK i 
terrengsykkelanlegg. Det er mest i landet. 
Vi snakker 6800 profesjonelle stibygger-
timer.

Satsingen er langsiktig, men resultatene 
begynner så smått å synes. Geilo har 
etablert et flott familievennlig løype-
tilbud, med asfaltert pumptrack, hopplinjer, 
og familievennlige stirunder – i tillegg til 
eksisterende utforsykling i heisen. Det er 
utviklet sykkelpark ved Hallingdal Feriepark, 
asfaltert pumptrack i Gol sentrum, og 

familievennlig mini-stisenter i Tottenskogen 
i Hemsedal.

For sommeren er det planlagt mye ny-
utvikling, bla. med etablering av flowtrail i 
Hemsedal og mer sti på Geilo. Både Gol og 
Ål barsler med ambisiøse masterplaner. 

I tillegg til alt dette, er det bare å zoome litt 
ut i Trailguide.net-kartet, så åpner det seg 
en verden av naturlige stier i hele dalen. 
Jeg tror vi er den regionen i Trailguide 
som har flest kilometer med tradisjonell sti 
registrert.
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AKTIVITETER
ARRANGEMENTER
OVERNATTING

info@nesbyen.no 
tlf. 32 07 01 70

VISITNESBYEN.NO

Hallingdal Museum
10% rabatt på inngang
Priser fra 54,- pr. person

Trailhead Nesbyen
Shuttling
Priser fra 400,- pr. person

Trailhead Nesbyen
Guiding inkl. shuttling
Priser fra 950,- pr. person

Langedrag Naturpark
Fjellrev-camp
Priser fra 150,- pr. person

Langedrag Naturpark
Hundekjøring
Priser fra 250,- pr. person

Langedrag Naturpark
Hesteriding
Priser fra 285,- pr. person

Book og betal online. Du finner flere aktiviteter på www.visitnesbyen.no.
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Baksideannonse 
PrivatMegleren

PrivatMegleren Hallingdal • Tlf. 32 07 29 00 • hallingdal@privatmegleren.no


