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Håndplukkede meglere
Håndplukkede meglere med erfaring,  

kompetanse og verktøy til å gjennomføre det beste  
eiendomssalget for akkurat din bolig/fritidsbolig.
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Bjørn Arne 
Bersvendsen, 
tlf. 46 67 93 11

Øyvind 
Kvile, 

tlf. 90 03 20 01

Kristoffer T. 
Waage, 

tlf. 90 97 75 17

Knut Erik 
Schjøtt, 
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Daniel 
Løken, 
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http://katrinesyversen.no


• Kaker
• Småretter
• Catering
3540 Nesbyen
Tlf. 32 07 00 71

• Kaker
• Småretter

Åpningstider:

Mandag–fredag
10.00–20.00

Lørdag
11.30–18.00

Søndag
12.00–20.00

Vi har både 
kro-mat og 
à la carte

Alle rettigheter 
– Du finner oss 
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Truls Tørrisplass AS
Membran under jordtak, lafting, 

snekring og salg av  takrennekroker.

Tlf: 9508 5872 • E-post: truls@toerrisplass.no

Montér Geilo 
Tlf. 41 73 70 00
geilo@monter.no

Montér Gol
Tlf. 41 75 30 00
gol@monter.no

Montér Hemsedal
Tlf. 41 78 90 00
hemsedal@monter.no

Montér Ål
Tlf. 41 73 40 00
al@monter.no

Montér Nesbyen
Tlf. 48 24 70 00
nesbyen@monter.no

KJØP BYGGEVARENE HOS MONTÉR
Vi er leverandør av alt innen trelast og byggevarer

Alpinanlegg
 Nesbyen Alpinsenter ............................ 14 & 50/51
Bank, forsikring
 Gjensidige Hallingdal .......................................64
 Skue Sparebank .....................................baksiden
 Sparebank1 Hallingdal .....................................22
Bearbeiding/videreforedling og salg av kjøtt
 Hallingdal Lokalmat Senter/Rå Smak ...20 & 50/51
Bibliotek
 Nes folkebibliotek ............................................30
Bilforhandler, -bensin, -service, -vask, -verksted
 Bidne Auto ......................................................46
 Bilplaneten ......................................... 10 & 50/51
 Nesbyen Auto .................................................. 40
 Nesbyen Bilskadesenter ....................................54
 Nor Senteret Bromma AS ..................................44
 Sjong Traktorservice.........................................38
Boligstyling
 Aparta ............................................................. 18
Byggevare, -verktøy
 Montér Nesbyen................................................ 4
Dagligvare, matvare, landhandel
 Coop Prix .........................................................52
 Kiwi ................................................................20
 Nærbutikken Myking Kolonial .............44 & 50/51
 Rukkedalen Landhandleri ................................58
 Spar ................................................................60
Eiendomsmegler, -salg, -taksering
 DNB Eiendom Hallingdal ..................................99
 Hallingdal Eiendomstaksering .......................... 18
 Ojm Eiendom AS / Nøkkelferdige Hytter ...... 50/51
 Privatmegleren ................................................. 2
 Sparebank1 Hallingdal .....................................22
Elektriske artikler, data, telefon, TV, 
salg og reparasjon 
 Data Consult Nesbyen .......................................32
Forening, lag, institusjon
 Nes Historielag ................................................ 16
 Nesbyen Idrettslag ...........................................34
 Rotary .............................................................. 6
 Tubfrim ........................................................... 72
Frisør / hudpleie
 Bien hår- og hudpleie .......................................68
Golf
 Nesbyen Golf ....................................... 42 & 50/51
Hotell, motell, hytteutleie, camping, tomter 
 Hagaled Gjestegård ...........................................56
 Motell NorKro .................................................44
 Nystølen Hyttegrend ............................ 14 & 50/51
 Thoen Hotell ....................................................60

Håndverker - elektriker, murer, rørlegger, snekker, 
tømrer, diverse
 Brannposten ........................................ 26 & 50/51
 Eidal Bygg ...........................................46 & 50/51
 Hadding Elektro AS ..........................................56
 Hallingdal Hytteutvikling AS ...........................66
 Hallingdal Murerforretning AS .............40 & 50/51
 Hallingdal Varme & Sanitær AS (Comfort) .........38
 Nes Hus & Hyttebygg AS ....................... 16 & 50/51
 Rukkedalen Handlaft .................................. 50/51
 Søbstad Elektroengineering ..............................60
 Truls Tørrisplass AS........................................... 4
Industri
 DEFA ...............................................................38
Kino
 Nes kino ..........................................................30
Kirke
 Nes kirke, kirkekontor, fjellkirke......................48
Maskinentreprenør, bygg og anlegg
 Brødr. Rodegård ................................... 52 & 50/51
 Bygg og Maskin Helge Holm ......................... 50/51
 Løken Graveservice AS ..........................64 & 50/51
 MA Bygg AS .....................................................36
 Nesbyen Pukk & Betong ....................................56
 Olaf O. Rukke ...................................................56
Møbler, glass, interiør, kjøkken, leker, maling, 
utstyr, klær, diverse
 Eidal Møbel (Fagmøbler) .................................. 18
 Gaver og Interiør .............................................46
Regnskap, revisjon
 BDO .................................................................36
 Frodig Økonomi ...............................................20
 Sparebank1 Hallingdal .....................................22
 Østlandske Revisorer AS .................................. 40
Rengjøring/vedlikehold/tilsyn
 Klar Hytte AS ....................................... 26 & 50/51
Renovasjon
 Hallingdal Renovasjon .....................................58
 Magnus Narum ................................................36
Restaurant, kafé, kiosk
 Nesbyen Kro ..................................................... 4
 På Hjørnet Nesbyen AS ..................................... 10
Sagbruk
 Bringo Sag & Høvleri AS ...................................58
Severdighet
 Bjørneparken...................................................66
 Hallingdal Museum ..........................................62
 Langedrag ........................................... 68 & 50/51
Vaskeri
 Klype Vaskeri ....................................... 54 & 50/51

Annonsørregister
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Nesbyen

klubb

Fra Winter Camp 2016. Foto: Torstein Hanserud

Nesbyen RotaryklubbNesbyen

klubb Rotarys formål er å gagne andre og er en verdensomspennende orga-
nisasjon med ca. 2 millioner medlemmer. Nesbyen Rotaryklubb ble 
stiftet 9. mars 1968.

Rotary er et verdibasert yrkesrettet nettverk.  Nesbyen Rotaryklubb 
er en åpen og inkluderende organisasjon uten religiøs eller politisk 
tilknytning, som henvender seg til alle aldre, etnisiteter og kjønn. Vi har 
ukentlige møter med spennende og aktuelle temaer og foredrag. Vi 
arbeider for høye etiske standarder i yrke og samfunn og står for direkte 
samfunnsnyttige og humanitære prosjekter både i vårt lokalmiljø og 
internasjonalt. Personlig utvikling, nettverk, vennskap og gode samtaler 
er fellesverdier vi søker å vedlikeholde.

Medlemstallet er forholdsvis stabilt, og klubben har pr. januar 2016 27 
medlemmer, hvorav 4 er kvinner. Å rekruttere flere kvinner er et mål 
for klubben og vi gleder oss over at klubben har fått med flere unge 
medlemmer.

Det lokale engasjementet har gjennom årene bestått i skogplanting, 
rydding av turstier og vårpuss på Hallingdal Museum, frivillig tjeneste 
på Mortensløkka Ungdomshus, Rus-info rettet mot ungdom i ungdoms-
skolen, etc. Videre har klubben stått for restaurering av den gamle mølla 
på Hallingdal Museum og gitt bidrag til restaurering av alter tavlen i 
Nes Kirke. 

Som et bidrag til å utrydde nervesykdommen poliomyelitt på verdens-
basis, gjennomfører klubben årlige garasjesalg og andre arrangementer 
for å samle inn penger til dette prosjektet.

Vi prøver også årlig å sende en ungdom fra Nes på et lederutviklings-
program (RYLA), og vi deler ut stipend til lokale ungdomstalenter.
I flere år har klubben tatt i mot utvekslingsstudenter, og på samme 
måte bidratt til at ungdommer fra Nesbyen har fått tilsvarende opp-
hold i utlandet.

Hvert år arrangerer vi Winter Camp på Nystølen for alle utenlandske 
studenter med Rotarystipend som oppholder seg i Norge – rundt 30 
studenter årlig.

Høres dette interessant ut? 
Har du tid og lyst til å engasjere deg, ikke nøl med å ta kontakt med 
Nesbyen Rotaryklubb, på www.nesbyen.rotary.no og vår egen Facebook 
side, https://www.Facebook.com/ NesbyenRotaryklubb/

www.nesbyen.rotary.no
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Hilsen fra ordføreren

Tore Haraldset
Ordfører
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Vi tilbyr:
- Salg av nye Mitsubishi og Subaru
- Godt utvalg av bruktbiler
- Yamaha snøfresere
- Ski-Doo, Arctic Cat og Yamaha
   snøscootere
- 20% rabatt på service på biler 
   eldre enn 10 år
- Gode bilkunnskaper
- Lokal levering og henting av bil
- Serviceinnkalling og EU-kontroll
- Reparasjon og service på alle 
   bilmerker
- Ruteskift

Tlf: 32 07 25 00
Åpningstider: man - fre  08 - 16

Det skjer på Nes, det skjer “På Hjørnet”

- Spiseri, mikrobryggeri, pub
- Konserter med noen av Norges beste artister gjennom 
  hele året
- Underholdning og arrengementer (sport sendinger på   
  storskjerm, onsdags quiz, tema aften, osv)
- LUNSJ åpent onsdag-fredag fra 11:00-13:30
- Takeaway pizza og mulighet for å ta med seg det meste!

Vår meny er bygd opp rundt gode smaksrike retter!
Vi tilbyr bl.a. tapastallerken, kyllingspyd, hjemmelaget lasagne 
eller en sesongbasert suppe.

   WWW.PAAHJØRNET.NO    T 32 07 01 00
Nes kommune er opptatt av at du som innbygger, hytteeier eller 
 besøkende, skal kunne skaffe deg best mulig informasjon om kom munen 
på enklest mulig måte. Dette hefte er en av mulighetene du har, eller 
du kan besøke kommunens hjemmeside www.nes-bu.kommune.no.  
Du kan også besøke www.nesbyen.no som er Nesbyen Turist og 
Næringsservice sin hjemmeside.

Jeg håper du finner den informasjonen du søker i dette hefte. Her finner 
du en oversikt over de kommunale tjenestene, næringsliv, kultur, idrett, 
politisk organisering og frivillige organisasjoner mm. Servicetorget er 
kommunens viktigste kontaktpunkt med publikum, samtidig som de 
er kommunens ansikt utad. Her sitter det dyktige servicemedarbeidere 
som gjør sitt ytterste for å bistå med det du trenger hjelp til.

Som ordfører er jeg opptatt av trivsel og samarbeid. Nes kommunes 
visjon er: 

”Samhandling og engasjement for trivsel og utvikling. 
Nes kommune – sammen får vi det til”. 

For meg er det viktig å lytte. Vi er født med to ører og en munn og jeg 
tror det er en mening med det. Har du noe du ønsker å formidle til meg, 
eller noe du lurer på, er du velkommen til å stikke innom mitt kontor 
eller ta en telefon. Min dør står alltid åpen for alle.

Sammen får vi det til.

Tore Haraldset
Ordfører



Tilbakeblikk
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Nes kommune har i 2016 gitt ut informasjonsbrosjyre i 40 
år. Her gir vi et nostalgisk tilbakeblikk på første utgave som 
kom i 1976.
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Tlf +47 918 45 238  |  E-post: hytteutleie@nystolen.no  |  www.nystolen.no  |  Følg oss på Facebook

NYSTØLKROKEN KAFÈ

• 1000 m.o.h Trondrudmarka

• Hyggelige lokaler

• Hjemmelaget mat

• Flere selskapslokaler

• Catering

• Skiverksted, steinslip

• Salg av skiutstyr

• Barnevennelig 

• Flott utgangspunkt for fj ell/ski-tur

• Skiutleie

• Skiheis

Familien Holm

NYSTØLEN 
 HYTTEGREND

• Utleiehytter i fl ere størrelser

• Koselig innredet

• Vaktmestertjenester

• Ved

Velkommen

Nes kommune

Nes kommune har et aktivt og åpent servicetorg hvor du alltid er vel-
kommen uansett hvilket spørsmål du måtte ha om våre tjenester eller 
andre ting. Servicetorget kan veilede deg innen de ulike tjenestene og 
har god oversikt over organisasjonen. Kommunens nettsider blir aktivt 
benyttet til formidling av informasjon for kommunen. 

Servicetorget holder til på kommunehuset i Nesbyen sentrum. 

Nes kommune har en utstrekning på 809,67 km2. Av dette er 13 km2 

jordbruksareal i drift og ca. 350 km2 produktiv skog. 70 % av arealet i 
kommunen er fjellområder. Utmark, snaufjell og vassdrag utgjør nesten 
500 km2. 

Pr. 31.12.2015 hadde kommunen 3422 innbyggere. Det utgjør mellom 
fire og fem personer per km2. Ca. 65 % av kommunens innbyggere bor 
i kommunesenteret Nesbyen. 

Nes kommune er kjent for gode sommertemperaturer og innehar 
Norges offisielle varmerekord på 35,6 °C målt i 1970. Nesbyen stasjon 
ligger 168 moh.

Nes sin plass i Hallingdal
Nes kommune tilhører regionen Hallingdal, som består av kommunene 
Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Dalføret er omkring 150 km langt og 
strekker seg fra Gulsvik ved Krøderen til grensa mot Hordaland og Sogn 
og Fjordane fylker. Hallingdal er en av de få distriktsregionene i landet 
som har stabilt folketall. Prognosene viser også en stabil befolknings-
masse fremover. Kombinasjon av sommer- og vinteraktiviteter gjør at 
Hallingdal har turistsesong praktisk talt hele året. 

Utviklingen av turistnæringen har også positive ringvirkninger for 
handel og tjenesteytende næringer, samt håndverk- og entreprenør-
bedrifter. 

Sysselsettingen i landbruket er i løpet av de siste 25 årene halvert. Jord-
bruksareal i drift har imidlertid økt med nesten ti prosent de siste ti åra. 
Bøndene på de minste brukene avvikler driften, mens tendensen til 
større enheter gjør seg gjeldende i hele dalen. 

Flere industribedrifter er med og gir Hallingdal et variert arbeidsliv. 
I Nesbyen ligger to av de største industribedriftene i Hallingdal. DEFA, 
med ca. 80 arbeidsplasser og Protan, med ca. 50 arbeidsplasser (tall 
per 01.01.16).

Servicetorget 

Telefon.: 32 06 83 00

E-post: servicetorget@
  nes-bu.kommune.no

Nettside: 
www.nes-bu.kommune.no

Kommunenummer: 0616
Org.nr.: 964 951 640
Bankgironummer: 
2351.20.92691
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www.nesbyenalpinsenter.no

SKISTUA HAR GOD 

MAT OG DRIKKE

EN AV NORGES LENGSTETERRENGPARKER...

UTGANGSPUNKT FOR 150 KM 
LANGRENNSLØYPER
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BLI MEDLEM!

Våre hovedaktiviteter

• Innsamling av skriftlig 
og muntlig tradisjons-
stoff  i Nes

• Registrering og vern av 
faste fornminner

• Støttespiller til  museet 
på Nes

Nes Historielag
Stifta 1996

• Temakvelder

• Bli kjent i Nes 

• Steds- og kartnavn

• Bokutgivelser

• Bilde- og lydregistrering

• Bevaring av dialekt

• Rydding av gamle veier og 
stier

ER DU INTERESSERT I:

Velkommen som medlem 
i Nes Historielag

–et kulturelt nettverk 
for folk i alle aldre.

Meld deg inn.
Send navn og adresse til:

post@neshistorielag.org

Stasjonsvegen 65, 3540 Nesbyen
Alt innen tømrerarbeid

E-post: post@nhhb.no www.neshusoghytte.no

Arbeidsledigheten i dalen er lav. I moderne tid har næringsutvik lingen 
i Hallingdal opplevd tre store løft. Det første kom med byggingen av 
Bergensbanen tidlig i forrige århundre. Det neste løftet kom med 
kraftutbyggingen som startet like før andre verdenskrig. Det tredje 
løftet skjer nå med investeringene og utbyggingen av turistnæringen.

Hallingdal har satset på utbygging av bredbånd og kan i dag tilby god 
dekning i hele dalen. Det blir kontinuerlig jobbet med forbedringer 
for å møte etterspørselen. Bedring av tele- og datakommunikasjon er 
nødvendig i arbeidet med å utvikle flere kunnskapsbaserte arbeids-
plasser i regionen.

Nes kommune nyter godt av satsingen innen turisme og reiseliv. Dette 
skjer i hovedsak gjennom storstilt hyttebygging. 

Historisk er Nesbyen det gamle handelsstedet mellom Oslo og Bergen 
og bærer fortsatt preg av å være en landsby. I dag kan du oppleve denne 
historien gjennom Gamle Nes. 

Hallingdal museum formidler mye spennende historie med hus i fra 
hele Hallingdal. 

Nes kommune kan tilby gode sommertemperaturer, flotte høstdager 
i fjellet, tørr og god vinter og en eksplosiv vår. Vi har store, flotte fjell-
områder med snilt turterreng sommer og vinter.

Bygda er et attraktivt feriemål for både norske og utenlandske turister. 
Nes kommune kan tilby en rekke attraksjoner, severdigheter og begi-
venheter som du kan lese mer om litt lenger bak i dette heftet. 

For sportsinteresserte er det mange muligheter i Nes. Nesbyen alpinsen-
ter, Nesbyen GolfAlpin, et stort løypenett for langrenn, mange turstier, 
sykkelstier og et stort og moderne idrettsanlegg for å nevne noe. 

Kommunens økonomi
Kommunens driftsbudsjett er på 321 millioner kroner. (år 2015)
Nes kommune har de siste år fått redusert handlingsrom på grunn av 
redusert skatteinngang og endrede rammebetingelser for kommu-
nene. Samtidig har kravet til kommunal tjenesteyting økt, fortrinnsvis 
på grunn av statlige reformer. Nes kommunes frie inntekter dekker i 
overkant av 70 % av kommunens driftsutgifter. De resterende 30 % 
dekkes inn ved egenandeler, øremerkede tilskudd og avgifter. 

De siste årene har tiltak knyttet til Hallingdal Sjukestugu hatt stort fokus. 
For å klare å beholde ikke-lovpålagte tjenester (f.eks. kino og aktiviteter 
knyttet mot barn og unge) har kommunen hatt stor hjelp fra frivillige

Nes kommune

16
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EIDAL MØBEL
3540 Nesbyen (midt i sentrum)

ALT I MØBLER OG INTERIØR
TIL HUS OG HYTTE

Ca. 1500 m3 utstilling fordelt på to hus.

Vi kan også kjøre varene hjem til deg.

Tlf.: 32 07 10 43        eidal@fagmobler.no        www.fagmobler.no

Skal du selge hus eller hytte?
Aparta gir deg råd og veiledning for hva du bør gjøre 
før salg. 
Vi leier også ut interiør og møbler som gjør at bolig annonsen  
vekker interesse hos flere. Økt interesse før visning  bidrar til at 
du oppnår en best mulig pris!

Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Tlf. 930 03 550 / 480 92 606 
www.aparta.no

Medlem av Norges Takseringsforbund

Elvevegen 4, 3550 Gol Tlf. 32 07 44 94
E-post: hallingdal@takstmann.com www.takstmann.com

Kommunal tjenesteyting
Kommunen yter tjenester til sine innbyggere innenfor helse- og sosial 
omsorg, oppvekst, skole, kultur og kommunaltekniske anlegg, herunder 
utbygging og drift/vedlikehold av vannforsyning, avløp og vei. Tjenester
ytes gjennom etablerte institusjoner, skoler og barnehager, samt 
gjennom kommunens egen administrasjon. Mange tilbud er pålagt 
ved lov og sentrale føringer, mens andre er resultat av lokale politiske 
prioriteringer. 

Nes kommune har gjennom tiden hatt en god skole og har god barne-
hagedekning i kommunale barnehager. Kommunen har et godt utbygd 
tilbud innenfor helse og omsorgstjenester. 

Omfattende hyttebygging i fjellet har de siste årene krevd ekstra innsats 
med hensyn til kommunal tjenesteyting (F.eks. planer, tilrettelegging, 
tekniske anlegg).

Kommunevåpen
På rød bunn en liggende gullspiss vendt mot heraldisk høyre. Våpen-
figuren er valgt ut fra kommunens navn, og symboliserer et nes. Fargene 
gull og rødt er de kongelige fargene, og er valgt ut fra sagnet om Kong 
Hadding.

Samarbeid med andre kommuner
Hallingdal er én bo- og arbeidsmarkedsregion, og mange pendler 
internt i regionen til sitt arbeid. Kommunene i Hallingdal har tradisjon 
for samarbeid innenfor mange av de kommunale virksomhetsområder. 
Vi ser store gevinster i større fagmiljøer både for ansatte og publikum. 

Regionrådet for Hallingdal og Hallingtinget er sentrale aktører når det 
gjelder etablering og oppfølging av samarbeidstiltak i regionen. Det er i 
dag svært mange etablerte samarbeid mellom to eller flere kommuner 
i Hallingdal, som gir styrke i faglige samarbeid, ressursutnytting, samt 
bedre tjenester til publikum.

Nes kommune
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Regnskap
Årsoppgjør

Lønn - Fakturering
Rådgivning

Arv og skifte
Eierskifte

Vi holder til i flotte lokaler i 
Jordeshagen 7

Tlf. 32 07 03 00  sa
post@frodigokonomi.no 
www.frodigokonomi.no

Åpningstider:
7-23 Man – Fredag
9-21 Lørd/søndag

Jordeshagen 4, 3540 nesBYen
telefon: 32 07 11 00

Velkommen til en 
 hyggelig handel

HOS HALLINGDAL LOKALMATSENTER I ESPESET TILBYR VI:

BESØK OSS I SLETTEVEGEN 62, OG RING GJERNE PÅ TLF 901 79 321

- Kjøtt av elg fra Hallingdal og storfe, lam, kje og gris fra utvalgte produsenter. 
Vi har mat med adresse.

- Vi videreforedler med tanke på den rå smaksopplevelsen hvor du:
• Unngå tilsetningsstoff i mat
• Får minst mulig allergener i mat

- Vi har kjøtt til de mest utsøkte måltider samtidig som vi gir sunne  alternativ for barna.
- Vi ønsker å bruke kjøttressurser som få andre bruker. Hva med kje-boller på  tapas bordet 

eller smakfulle pølser av kje på grillen?

Kommunens høyeste politiske organ er kommunestyret. Kommunen er 
organisert i en struktur med formannskap og de fire hovedutvalgene 
Oppvekst-, Skole- og kulturutvalg, Helse- og sosialutvalg, Teknisk utvalg 
og Kommuneplanutvalget.

Politisk organisering i kommunen

Kommunens ordfører i 
 perioden 2015–2019 er 
Tore Haraldset 

Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 908 21 844
E-post: tore.haraldset@
  nes-bu.kommune.no
Nettside: 
www.nes-bu.kommune.no

Besøksadresse
Kommunehuset
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Nes Bygdeliste (NBL)
Tore Haraldset (ordfører)
Astrid Brattested
Haldis H. Bringo
Nils Rodegård
Marius B. Garnås
Audun G. Aasheim
Lars Helge Brattested

Høgre (H)
Rune Owrenn Ihle
Kristian Noreng
Endre Anton Storhaug
Kristian Høva
Wenche Sæbø Ulsaker

Arbeiderpartiet (Ap)
Knut Jakob Larsen
Liv Torill V. Ålien
Toril Thømt
Frode Aaslid

Senterpartiet (Sp)
Gerd Kristin Jorde (varaordfører)
Helge Rustand
Geir Olav Garthus
Kristin Sommer

Kristelig Folkeparti (Krf)
Rolf Strand

Medlemmer i kommunestyret 2015–2019
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Helse- og
sosialutvalg Teknisk utvalg Kommuneplan-
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Kommunestyret
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Trygghet
Vår lokalkunnskap er din

Hallingdals største lokaleide finanshus med rådgivere 
innen bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling.
Vi satser på lokale arbeidsplasser og utvikling i Hallingdal.

Kom innom et av våre kontor på Flå, Nesbyen, Gol, Ål, 
Geilo eller Hemsedal.

Formannskapet/Klagenemnd
Tore Haraldset (NBL)
Astrid Brattested (NBL)
Knut Jakob Larsen (Ap)
Gerd K. Jorde (Sp)
Endre A. Storhaug (H)

Oppvekst-, skole- og kulturutvalget
Marius Bjørnsen Garnås (NBL) – leder
Geir Olav Garthus (Sp) - nestleder
Berit Laugerud (NBL)
Arild Sjong (H)
Liv Torill V. Ålien (Ap)

Helse- og sosialutvalget
Audun G. Aasheim (NBL) – leder
Rolf Strand (Krf ) – nestleder
Kristin Sommer (Sp) 
Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H) 
Torill Thømt (Ap)

Teknisk utvalg
Nils Rodegård (NBL) – leder
Rune Owrenn Ihle (H) – nestleder
Haldis H. Bringo (NBL)
Helge Rustand (Sp)
Frode Aaslid (Ap)

Kommuneplanutvalget
Rune Owrenn Ihle (H) – leder
Nils Rodegård (NBL) – nestleder
Gerd Kristin Jorde (Sp)
Frode Aaslid (Ap)
Astrid Brattested (NBL)

Kontrollutvalget
Tor Oscar Magnussen (H) – leder
Magne Medgard (Sp) - nestleder
Lars Helge Brattested (NBL)

For øvrige utvalg kan du se kommunens nettside, eller ta kontakt med 
Servicetorget og få tilsendt oversikt over alle utvalg i kommunen. 
For telefonnummer og e-postadresser til de folkevalgte i Nes kommune, 
se kommunens nettsider www.nes-bu.kommune.no 
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Sentralbord: 32 06 83 00

E-post: postmottak@
  nes-bu.kommune.no

Nettside: 
www.nes-bu.kommune.no

Åpningstider: 08.30–15.00

Leder Fellestjenester
Telefon: 32 06 83 00

Nes kommune – administrasjonen

Nes kommunes administrasjon er organisert med flat struktur. Det 
innebærer at alle kommunale tjenester ut til innbyggere og andre, 
rapporterer direkte til rådmanns-/kommunalsjefsnivå via tre sektorer. 
Hver sektor er ansvarlig for sitt faglige resultatområde og kan derved 
ta avgjørelser nærmest mulig brukerne.

Rådmann Torbjørn Hansen
Telefon: 32 06 83 00
Mobil:  406 13 855
E-post: torbjorn.hansen@
nes-bu.kommune.no

Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administra-
sjon og har ansvar for kommunens drift, med de unntak som følger av 
lov og innenfor de rammer som kommunestyret setter. Rådmannen skal 
påse at de saker som legges fram til politisk behandling er forsvarlig 
utredet og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen 

Fellestjenester

Kommunalsjef 
(Oppvekst og kultur)
Telefon: 32 06 83 00

Kommunalsjef (Teknisk)
Telefon: 32 06 83 00

Kommunalsjef 
(Helse og omsorg)
Telefon: 32 06 83 00

Kommunalsjefer

kommunalsjefene leder hver sin sektor for henholdsvis Oppvekst og 
kultur, Teknisk, Helse og Omsorg. Kommunalsjefene rapporterer direkte 
til rådmann. 

Fellestjenestene består av stabs- og støttefunksjoner som har som pri-
mæroppgaver å yte service og tjenester til ordfører/politiske organer, 
samt rådmann. Dette er administrative tjenester som betjener hele den 
kommunale organisasjonen.

Oppgaver
• Koordinering av informasjon, 
• Sekretariat og arkiv
• IKT
• Overordnet personaladministrasjon
• Beredskap
• Økonomi og lønn
• Servicetorg
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post@klarhytte.no 

Tlf 47 60 11 25 

Trondrudmarka 56 

3540 Nesbyen 

...for at du skal få mer ut av fritiden din 

Besøk vår nettside eller ta kontakt med oss for å se hva vi kan hjelpe deg med! 

www.brannposten.no — post@brannposten.no — tlf 924 14 916 

Slokkeløsninger med og uten kommunal vannforsyning —
 for gårdstun, trehusmiljø, industri, hyttetun, med mer.

 
 

Sentralbord: 32 06 83 00

E-post: servicetorget@
  nes-bu.kommune.no

Nettside: 
www.nes-bu.kommune.no
 
Åpningstider: 08.30–15.00

Servicetorget

Avdeling for samfunnsutvikling

Servicetorget er kommunens ansikt utad og skal sørge for at publikum 
får best mulig hjelp og informasjon ved første gangs kontakt med kom-
munen. Målet er å effektivisere den kommunale kundebehandlingen, 
kunne ta imot alle publikumshenvendelser og gi informasjon, råd og 
veiledning. Servicetorget har høy kompetanse på kommunens organi-
sasjon og skal henvise videre til riktig instans ved behov. Kommunens 
nettredaktør holder til i Servicetorget og har ansvaret for kommunens 
nettside. Vi ønsker gjerne dine tilbakemeldinger både på denne og 
andre tjenester hos oss.
Velkommen til Servicetorget!

Mer informasjon om kommunens tjenester finner du på kommunens 
hjemmesider www.nes-bu.kommune.no 

All overordnet planleggingskompetanse er samlet i en avdeling som 
rapporterer direkte til rådmannen. 

Oppgaver
• Folkehelsekoordinering
• Nærings- og samfunnsutvikling
• Overordnet planarbeid/arealplanlegging
• Kommuneplan- og kommunedelplanarbeid
• Behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner
• Uttalelse til/om region- og fylkesplaner samt tilstøtende kommuners 

kommuneplaner eller kommunedelplaner
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Oppgaver
• Kommunale barnehager  
• Tilrettelagte tilbud for barn i førskolealder
• Private barnehager/park

Barnehagene gir tilbud om et trygt, trivelig og utviklende sted å være 
for alle barn fra 0–5 år. 

Kommunen har fire kommunale barnehager, hvorav tre av dem ligger i 
tettstedet Nesbyen. Nesbyen barnehage, med avdelingene Elvefaret og 
Høva, ligger i sentrum. Briskebyen og Friskussen barnehage ligger på 
Nesbyen østside. Til Friskussen er det tilknyttet en småbarnsavdeling, 
avdeling Tøllemo. Videre er det barnehage i Rukkedalen.

Rukkedalen barnehage holder til i lokalene til Rukkedalen Friskole, ca. 
6 km fra sentrum. 

Barnehagene har åpningstid fra 07.30 til 16.30. Noen barnehager åpner 
kl. 07.15.

Nesbyen barnehage, avd. Elvefaret, 32 07 19 50
Nesbyen barnehage, avd. Høva, 32 07 16 30
Styrer: Gunvor Børtnes

Briskebyen barnehage, 32 07 16 03
Styrer: Anne Kari Hanserud

Friskussen barnehage, 32 07 00 90
Friskussen barnehage, avd. Tøllemo, 32 07 17 07
Styrer: Henrik Madsen Lundekvam

Rukkedalen barnehage, 409 18 108
Styrer: Pia Irene Tørrisplass (Ida Marie Kvannefoss - vikar til høsten 2017)

Leder barnehage
Else Skogen Tandberg
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 950 43 326
E-post:  est@
  nes-bu.kommune.no

Barnehager

Opplæringslova §13-1 stiller krav til at kommunen har en skolefaglig 
ansvarlig på nivå over skolene. 

Oppgaver
• Sikre at alle elever får det skoletilbudet de har krav på i henhold til 

opplæringslova.
• Følge opp tilsyn og revisjoner i samarbeid med skolene.
• Utarbeide årlig tilstandsrapport og andre lovpålagte rapporter.
• Vedta skolerute og ha system for skoleskyss.
• Samarbeid med PPT
• Regionalt samarbeid innenfor skolesektoren.

Kommunalsjef
Hanne Brunborg
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 996 96 480
E-post: hanne.brunborg@
  nes-bu.kommune.no

Kommunalsjef
Hanne Brunborg
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 996 96 480
E-post: hanne.brunborg@
  nes-bu.kommune.no

Skolefaglig ansvarlig

Oppvekst og kultur
Oppgaver
• Grunnskoleopplæring på barnetrinnet
• Skolefritidsordning
• Fremmedspråklig grunnskoletilbud

Det er to grunnskoler på barnetrinnet i kommunen. Nes barneskole og 
Rukkedalen friskole (den siste er privat drevet). 

Nes barneskole ligger i utkanten av sentrum i Nesbyen. Skoleplassen 
fungerer som leke- og nærmiljøanlegg. Skoleåret 2006/2007 ble skolen 
renovert og utvidet – i tillegg ble skolens uteområde vesentlig utvidet. 

Opplæring på grunnskolens barnetrinn (1.–7. kl.) er for alle barn i 
alderen 5 – 12 år som er bosatt i Nes kommune. 

I tilknytning til selve skoleanlegget ligger svømmehall, idrettshall, ball-
binge, lysløype, lavvo og et friidrettsanlegg med to fotballbaner. Skolen 
benytter i tillegg skogen og friområdene rundt i sin undervisning. 

Nes barneskole har ca. 235 elever og vel 40 ansatte.

Oppgaver
• Grunnskoleopplæring på ungdomsskoletrinnet
• Musikk/kulturskole
• Voksenopplæring grunnskole

Nes ungdomsskole ligger i utkanten av sentrum i Nesbyen, rett ved 
siden av Nes Barneskole. 

Ungdomsskolen/kulturskolen har gode lokaler. 
Den eldste delen av skolen er fra 1967 er godt vedlikeholdt. Det er 
behov for oppussing slik at bygningen blir mer tidsriktig innvendig. 

Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) er for alle ungdom-
mer i alderen 13-16 år som er bosatt i Nes kommune. 
Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova, forskrift til opplæ-
ringsloven og gjeldende læreplaner.

Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte 
skolerute.

Kulturskolen gir et variert tilbud innen musikk og dans til både barn, 
ungdom og voksne (ca. 200 elever). 

Elever i grunnskolealder er prioritert, og spesielt gjennom samarbeidet 
med skolekorpset.

Rektor
Oddvar Øen
Sentralbord: 32 06 84 50
Mobil: 478 03 523
E-post: oddvar.oen@
  nes-bu.kommune.no

Rektor 
Petter Rød Knudsen
Sentralbord: 32 06 84 70
Mobil: 917 79 449
E-post:  petter.knudsen@
  nes-bu.kommune.no

Nes barneskole

Nes ungdomsskole/kulturskole
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BOOKOPEN

Grow Your

MIND

A

Skolens aula brukes bl.a. som dansestudio. 

I tilknytning til skolen ligger svømmehallen (12,5 m), idrettshallen og 
idrettsanlegget. Skolen har et flott nærområde med skog og lysløype.

Ungdomsskolen/kulturskolen har et personale på 41. Flere av lærerne 
underviser både i ungdomsskolen og i kulturskolen. 

På ungdomstrinnet er det ca. 120 elever.

Oppgaver
• Kulturhus/kino • Kulturarrangement
• Bibliotek • Tiltak for ungdom
• Støtte til frivillige organisasjoner • Idrett

Ansvarsområde favner vidt og omfatter til en viss grad både tilretteleg-
ging og gjennomføring av arrangement i egen regi og gjennom tilskudd 
til lag og foreninger. Ansvarsområdet omfatter ulike kulturformer som 
musikk, sang, teater, utstillinger og idrett, samt områder som biblio-
tek og tiltak for ungdom. Kultur er ansvarlig for driften av Kulturhuset 
Banken, Nes kino, Nes folkebibliotek, Mortensløkka ungdomshus og 
utleie av Sorenskrivergården.

Kulturleder
Tor-Even Lysfjord
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 920 35 358
E-post: tor-even.lysfjord@
  nes-bu.kommune.no

Kultur

Nes kommunale kino har profesjonelt kino-teknisk utstyr som gir gode 
bilde- og lydmessige opplevelser. Nes kommunale kino skal ha et film-
tilbud med bredde. 

Kinoen viser i hovedsak film søndag, men også på andre ukedager 
ved behov.Kinoprogrammet finner du på www.nes-bu.kommune.no 

Billettkjøp: www.hallingbillett.no   
Kan også kjøpes i billettluken innenfor 60 minutter før forestilling.

Spørsmål angående leie av kulturhuset til konserter, konferanser og 
lignende rettes til driftsleder eller kulturleder.

Driftsleder
Mobil: 481 05 115
E-post: kulturhuset@
  nes-bu. kommune.no

Kulturhuset Banken, Nes kino

Gården var embetsbolig for sorenskriveren i Hallingdal frem til 1985, da 
den ble gjort om til kommunale utleieenheter. Sorenskrivergården er 
en del av bebyggelsen i Gamle Nes. 

Huset har kjøkken, stue og spisesal, og passer godt til selskapelige 
anledninger som bryllup, fødselsdagsfeiringer, klassefester o.l. En stor, 
skjermet plen utenfor innbyr til utendørs selskap sommerstid. 

Spørsmål angående leie av Sorenskrivergården til møter, fester, utstil-
linger, konserter m.m. rettes til Servicetorget på telefon 32 06 83 00.

Sorenskrivergården
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FILM ER BEST PÅ KINO
3D-visninger på utvalgte filmer

NES KINO
Kulturhuset Banken, 3540 Nesbyen

Velkommen til 

NES FOLKEBIBLIOTEK
Kulturhuset Banken

Vi har arrangement og aktiviteter 
for store og små!

Se www.hallingdalsbiblioteka.no

Tirsdag 11–19
Onsdag 11–16
Torsdag 11–14
Fredag 11–16
Lørdag 11–15

ÅPNINGSTIDER

BILLETTKJØP / KINOPROGRAM:
www.hallingbillett.no
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 Få full nytte av IT-investeringer. 
 Vi leverer tjenester og rådgivning 
uavhengig av leverandør. 

 Vi er en langsiktig samarbeidspartner. 
 Vi utfører oppgaver for både 
bedrifter og privatpersoner. 

 Strategisk samarbeid med 
Systemitech AS på Kongsberg. 

 

 3207 1800 
 firmapost@data-consult.no 

 www.data-consult.no 

•
•

•
•

•

Mortensløkka er et gammelt spennende hus i utkanten av sentrum. 
Det er fortsatt gitter på vinduene etter den gang dette var fengsel. 

Nes kommune overtok og pusset opp bygget, og siden 1992 er bygget 
benyttet som utleielokale og ungdomshus. 

Lokalet er populært til bl.a. barnebursdager og kan leies for en liten sum. 

Mortensløkka ble bygget som distriktsfengsel for Hallingdal i 1863. 
Bygget er en staselige og solid tømmerbygning panelt i ny-klassisistisk 
stil. Mortensløkka fungerte som distriktsfengsel, seinere kretsfengsel og 
hjelpefengsel fram til moderne tid. Møtelokalet i boligdelen ble brukt 
som rettslokale fram til Tinghuset ble bygget. 

Spørsmål om leie av Mortensløkka ungdomshus til arrangement rettes 
til servicetorget på telefon 32 06 83 00. For leie av musikkverkstedet – 
kontakt kulturleder på tlf. 32 06 84 40 / 920 35 358.

Mortensløkka ungdomshus

Du finner biblioteket i kjelleren på Kulturhuset Banken. Inngang fra 
kulturhusets vestibyle.

Nes folkebibliotek tilbyr bøker, lydbøker, e-bøker og filmer til lånere 
i alle aldre. Her kan du lese aviser og tidsskrifter, du kan bruke en av 
bibliotekets PC-er eller logge deg på vårt trådløse nett. Her kan du 
gjøre lekser eller gruppearbeid. Biblioteket har en rekke aktiviteter og 
arrangement gjennom året – følg med på våre nettsider!

Visste du at
• Du kan låne på Nes folkebibliotek og levere på et hvilket som helst 

bibliotek i landet?
• Med nasjonalt lånekort kan du låne e-bøker hjemmefra?
• Nes folkebibliotek har lørdagsåpent? 

Biblioteket er åpent for alle og det er gratis å låne.

Bibliotekets åpningstider:
Tirsdag 11.00–19.00
Onsdag 11.00–16.00
Torsdag 14.00–16.00
Fredag 11.00–16.00
Lørdag 11.00–15.00

For mer informasjon om våre arrangement og tjenester, se 
www.hallingdalsbiblioteka.no eller www.nes-bu.kommune.no

Bibliotekar
Linda Sofie Øye
Telefon: 32 06 85 00
E-post: nes.folkebibliotek@
  nes-bu.kommune.no
Nettside: 
www.hallingdalsbiblioteka.no

Nes folkebibliotek
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Nesbyen Idrettssenter driftes av Nesbyen Idrettslag. Det består av 
 Nesbyen idrettshall og utendørs friidrettsanlegg m/treningsfelt, 2 fot-
ballbaner og en stor 7-er kunstgressbane.

Det er to offentlige svømmebasseng i Nes Kommune. Nes folkebad ved 
Nes ungdomsskole og varmtvannsbassenget ved Elverhøy helsetun. 
Nes folkebad har også badstue. Anleggene er tilgjengelige for grupper 
og enkeltpersoner. 

Nes folkebad
Nes folkebad har åpent 2 kvelder pr. uke, i perioden fra ca. uke 41 til 
ca. 15. mai. 

Det er felles bad for barn og voksne, torsdag og fredag kl. 17.00–21.00. 
Badstue for kvinner torsdag og menn fredag. 

Barn mellom 10–16 år, uten voksne har badetid mellom kl. 17.00–19.00.

Priser: 
• Barn under 7 år: gratis  • Barn 8–16 år: kr 20  • Voksne: kr 50 

Elverhøy varmtvannsbasseng
Elverhøy varmtvannsbasseng leies ut til grupper inntil 15 personer. En 
badetime er 90 min. 

Søknadsfrister 1. august og 20. november for hver termin. 
Søknad sendes Servicetorget.

Daglig leder
Helge Jensen
Telefon: 32 07 11 41
Mobil: 908 37 556
E-post: post@nesbyenil.no
Nettside: www.nesbyenil.no

Nesbyen idrettshall / Nesbyen idrettssenter

Svømmebasseng

Idrettshall med: 
• Klatrevegg
• Tennisbaner
• Badmintonbaner
• Håndballbane
• Basketbaner
• Volleyballbaner
• 60 m innendørs løpebaner  
• Styrketreningsrom
• Spinningrom med 22 sykler

Utendørsanlegg med: 
• Stor 7-er kunstgressbane 
• 2 stk. fotballbaner 
• Friidrettsanlegg med kunststoff-

dekke

Idrettshallen kan leies av private, virksomheter, lag og foreninger. 

Vi gir pristilbud og hjelper gjerne med å arrangere: 
• Treningsleir sommer og vinter
• Treningskamper
• Overnatting
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BYGG AS
3540 NESBYEN Tlf. 922 53 318
GRUNNMUR  -  TILBYGG  -  HYTTER  -  HUS

KORREKTUR

Containerutleie i Hallingdal
for fjerning av bygg og rivningsavfall

Vrakbilmottak • Åpent: 07.00 - 15.30 mandag - fredag
Tlf.: 32 07 47 50 
E-post: post@mnarum.no 
www.mnarum.no
Eiklesvegen 86, 3550 Gol

BDO kjenner godt til de muligheter og utfordringer det lokale næringsliv møter. Mange har 
derfor valgt oss – og derfor er vi lokalmiljøets revisjons- og rådgivningsselskap.

Revisjon  |  Skatt og avgift  |  Rådgivning  |  Regnskap

For mer informasjon kontakt oss på tlf.: 32 02 82 80 eller hallingdal@bdo.no

DET LOKALE NÆRINGSLIV VELGER OSS

Teknisk sjef
Svein Magne Bråten
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 416 59 308
E-post:  smb@
  nes-bu.kommune.no

Teknisk

• Byggesaksbehandling - behandling av søknader av alle tiltak som 
omfattes av plan- og bygningsloven, samt tilsyn. 

• Utslipp – gjelder utslipp fra hus, hytter og andre typer bygninger 
som ikke kan knyttes til offentlig avløpsnett. 

• Kart/oppmåling - vedlikehold av kartverket i kommunen. 
 Behandling av fradelingssøknader og utførelse av kartforretninger, 
oppmåling og utarbeidelse av matrikkelbrev.

• I miljø- og utmarksforvaltning inngår alle jord- og skogbruks-
relaterte saker, vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, samt forvaltning 
av forurensingsloven. 

• Enheten er sekretariat for kommunens vilt- og innlandsfiskenemnd. 
• Samferdselssaker – overordnede saker som bl.a. rammetillatelser 

og byggegrenser langs det kommunale vegnettet. 

Avdelingsleder
Anders Halland
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 412 70 540
E-post: anders.halland@
  nes-bu.kommune.no

Avdeling for miljø og byggesak

* Drift og vedlikehold av:Avdelingsleder
Tor Dalevold
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 976 41 934
E-post: tor.dalevold@
  nes-bu.kommune.no

* Kunderegister og fakturering av slam- og renovasjonsavgifter til 
   Hallingdal Renovasjon IKS

• Kommunal vannforsyning   • Kommunalt avløp   • Kommunale veger
• Kommunale parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Avdeling for kommunalteknikk

Avdeling for kommunale bygg

Avdelingsleder
Roar Grøtjorden
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 409 06 717
E-post: roar.grotjorden@
  nes-bu.kommune.no

* Bygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer

Brann og redning

Avdelingsleder
John Bjella
Telefon: 959 36 408
E-post: john@
hallingdal-brannvesen.no

Alarmnummer: 110

Lokal brannvakt: 907 21 233

Oppgaver: 
* tilsyn    * feiing    * brann- og redningstjeneste

Lokal brannvakt skal kontaktes ved bål/bråtebrenning. 
Åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september.
Les mer i lokal forskrift om ”åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner” for Nes kommune fra 2009, på www.lovdata.no
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Enhet Helse og Omsorg ledes av en kommunalsjef og er organisert i 
fem avdelinger. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. 

Søknader om  tjenester og boliger behandles i tildelingskontoret som 
fatter vedtak etter en individuell vurdering. Vedtakene fattes i tråd med 
gjeldende lover, forskrifter og kommunale kriterier. 

Kommunalsjef
Randi Karin Rustand
Telefon: 32 06 83 00
Mobil: 947 83 738
E-post: randi-karin.rustand@
  nes-bu.kommune.no

Tildelingskontoret
Mobil: 456 06 996

Helse og omsorg

Avdeling demensomsorg

Avdelingsleder 
Borghild Høva
Telefon: 32 06 83 00 
E-post: borghild.hova@
  nes-bu.kommune.no

Demensomsorgen yter tjenester i 26 døgnbemannede boliger fordelt 
på 3 bokollektiv, 8 + 8 boliger i Rudvegen + 10 boliger i Stasjonsvegen. 
Pasientene mottar hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, 
praktisk bistand, kost/fullpensjon og vaskeritjenester. Avdelingen har  
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende  personer med demens og 
arrangerer pårørendeskole. Avdelingsleder er ansvarlig for lokalt og 
interkommunalt demensteam.

Avdeling hjemmebasert omsorg

Avdelingsleder 
Margit Tvedt
Telefon: 32 06 83 00 
E-post: margit.tvedt@
  nes-bu.kommune.no 

Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende pasienter/brukere i opp-
rinnelig hjem, trygdeboliger, trygghetsplasser/overgangsboliger og 
omsorgsboliger. Pasientene mottar tjenester som helsehjelp i hjemmet, 
praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, støttekontakt 
og matombringing. Avdelingen har ansvar for omsorgslønn og kom-
munalt lager for teknisk hjelpemidler.
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• Alt innen inn- og utvendige sanitæranlegg

• Varmeanlegg, vannbåren varme, gulvvarme og varmepumper

• Godkjenning for utslipp fra avløpsanlegg overfor kommuner

• Brønnboring, pumpe og montasje

• Jets vakumtoalett for hus og hytter

• Utstyr til hytter uten strøm og innlagt vann

firmapost@hallingdalvvs.no
www.hallingdalvvs.no

Geilo: 32 09 18 41 • Nes: 32 07 12 54

HALLINGDAL VARME OG SANITÆR AS

Med DEFA Link får du full 
kontroll. Du kan fjernstyre og 
regulere varmen, samt overvåke 
både hytta og bilen med mobilen

Les mer på defa.com

FJERNSTYR 
HYTTA OG BILEN 
MED MOBILEN

DEFA Link  

3540 Nesbyen • Mob: 414 21 051 
thorsjon@online.no

www.sjongtraktorservice.no

Sjong
Traktorservice

• SALG

• SERVICE

• TRAKTORER

• Landbruksredskap

• Hageredskap

Dekk – Deler – Rekvisita



Det er hos Nesbyen Auto det skjer 
– din VW-forhandler

Åpningstider
07.30 – 16.30

Lørdag etter avtale
Besøk oss på: www.nesbyen-auto.no

• Nye VW
• Bruktbiler

• Verksted
• Delelager

Telefon 32 07 03 60

Revisjon
Skatterådgivning
Årsoppgjør
Konsulenttjenester

Tlf.: 32 75 52 00
Faks: 32 75 49 18 | E-post:andreas@ostrev.no 

Medlem av Den norske Revisorforening

 Østlandske
Revisorer AS

Torben Wall-Andersen Tlf 9084 8996

Trond Meaas Tlf 9503 7742

Per Meaas Tlf 9161 7787

Hallingdal 
Murerforretning AS
ALT I MUR-, SKIFER- OG FLISARBEID

Avdelingen har ansvar for helsetjenester, praktisk bistand for 14 døgn-
bemannede boliger og en bolig med tilbud om avlastning. Avdelingen 
har flere vedtak regulert etter kapitel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven 
«rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer 
med psykisk utviklingshemning». Tjenestene følger et livslangt pasi-
entforløp, fra barnehage til voksenlivet. Tjenesteområdet har både 
interne og eksterne samarbeidspartnere, for koordinering av tjenestene 
til brukerne. 

Tjenesten er underlagt lover og forskrifter som stiller strenge krav til 
kompetanse.

For informasjon om omsorgslønn, støttekontakt, ledsagerbevis og  
T.T.-kort; Se kommunens nettsider www.nes-bu.kommune.no

Avdeling tjenester til utviklingshemmede

Avdelingsleder 
Solveig Nørstebø
Telefon: 32 06 83 00 
E-post: solveig.norstebo@
  nes-bu.kommune.no 

Avdeling institusjon og bolig Elverhøy

Avdelingsleder 
Signe Lise Merødningen
Telefon: 32 06 83 00 
E-post: 
signe-lise.merodningen@
nes-bu.kommune.no 

Korttids/rehabiliteringsavdelingen administrerer 13 plasser hvor det i 
gjennomsnitt er 4000 liggedøgn pr. år. To av plassene er definert som 
ø-hjelps plasser (KAD- kommunale akuttplasser). Vi har etter oppstart 
ved samhandlingsreformen i 2012, utviklet det medisinske behandlings-
tilbudet ved høy helsefaglig kompetanse ved kvalifiserte sykepleiere, 
vernepleier og helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Vi ønsker å kunne gi et 
godt behandlingstilbud til Nes kommune sine innbyggere uavhengig 
av alder. 

Bolig Elverhøy administrerer 21 døgnbemannede boliger. 

Nattjenestene er felles med avdeling demensomsorg og hjemmebasert 
omsorg
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Velkommen til
NESBYEN GOLF

Kontakt grunneier Hans Tandberg for kjøp av hytte eller tomt i 

tilknytning til golfbanen, alpinbakken og langrennsløypene. 

Tlf. 922 53 365.

fi nn oss også på Facebook

www.nesbyengolfbane.no

NESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLFNESBYEN GOLF

Avdeling Helse og forebygging

Avdelingsleder 
Telefon: 32 06 83 00 

Helsestasjonen
Avdelingen har en stor bredde i oppgaver og fagområder. Helsesta-
sjonen driver forebyggende helsearbeid for barn, unge og gravide. 
Helsestasjonen, skolehelse tjenesten og helsestasjon for ungdom har 
økt fokus på psykososiale problemstillinger og har ansvaret for psykisk 
helse for barn og unge under 18 år. Helsestasjonen utfører også vaksi-
nasjoner blant annet i forbindelse med utenlandsreiser.

Jordmortjenesten
Nes kommune har inngått en samarbeidsavtale for jordmødre med 
øvrige kommuner i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak. Denne 
avtalen skal sikre faglig forsvarlig følgetjeneste og beredskap for følge-
tjenesten for gravide. Med følgetjeneste menes en vurdering av kvin-
ner i fødsel/gravide av kvalifisert helsepersonell, og at den gravide/
fødende får følge av jordmor eller annet kvalifisert helsepersonell til 
fødestedet. Med beredskap i sammenheng med følgetjenesten menes 
forsvarlig organisering av vaktberedskap for kvalifisert helsepersonell 
i forbindelse med en fødsel. 

I tillegg til beredskap/følgetjeneste inngår det i jordmortjenesten kon-
sultasjoner av gravide, tilbud om svangerskapskurs for blivende foreldre 
og hjemmebesøk til nyfødte.

Legetjenesten
Det er to legekontorer i kommunen. Fire fastleger har kontorfellesskap 
på Helse og servicesenteret og en lege har egen praksis på Trivind Helse-
senter. På dagtid hverdager, er det variert alminnelig legepraksis. Det 
er daglegevakt og legevakt på kveld i egen kommune. 

Etter kl. 23.00 og til kl. 08.00 er det felles nattlegevakt i Hallingdal på Ål. 
Legetjenesten samarbeider med ambulanse, luftambulanse og sykehus 
for å sikre befolkningen og andre som oppholder seg i kommunen en 
god tjeneste.

Fysioterapi/ergoterapitjenesten
På fysikalsk institutt på helse og servicesenteret arbeider det 2 fysio-
terapeuter med driftsavtale. I tillegg kommer kommunefysioterapeuten 
som har ansvaret for kommunale oppgaver på korttid/rehabiliterings-
avdelingen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Vi har en ergotera-
peut hvor stillingen er delt mellom korttid/rehabiliteringsavdelingen, 
og ved formidling og tilpasning av hjelpemidler for hjemmeboende.  
Det er også friskliv tilknyttet tjenesten.

Legetjenesten:
Telefon: 32 06 83 80

Øyeblikkelig hjelp dagtid: 
mand. – fred. 
Telefon: 116117

Legevakt etter kl. 15.30 
samt helg/helligdager:
Telefon: 116117
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Bromma, 3540 Nesbyen 

Tlf. 32 06 73 40     www.norkro.no

• Kr�, �jen� ��� �od �at
• Overnatting
• S�ls�a�slo�a�e�
• Cate rin�

La Myking Kolonial hjelpe deg med en hyggelig ferie. 

Nærbutikk med stort utvalg. Medisinutsalg. 

Vi fører det beste og skaffer det meste.

La Myking Kolonial hjelpe deg med en hyggelig ferie. MATVARER
SUVENIRER
FISKEUTSTYR 
FISKEKORT
SKISMØREUTSTYR

Velkommen

GROCERIES
SOUVENIRS
FISHING EQUIPMENT 
FISHING LICENSE
SKI WAX   

Welcome

Tlf. 32 06 94 33 | E-post: narbutikken.myking@narbutikken.no | Innehaver Anne M. Syversen

ÅPNINGSTIDER:
Man~Tor 09–17      Fre 09–20      Lør 09–17

Tlf. 32 06 73 19
www.nor-senteret.no
nor-sent@online.no

Hallingdals forhandler av kvalitets produkter for 
Hytte, Skog og Hage

Vakt-telefon psykisk helse 
og rusomsorg: 
409 09 296 
(betjent alle hver dager 
kl. 08.00–15.30)

Psykisk helse og rusomsorg
Avdelingen yter tjenester til personer med utfordringer innen psykisk 
helse og/eller rus. Det gis samtaler og miljøarbeid i egen bolig, beman-
net botiltak og på dagsenter.

For informasjon om omsorgslønn, støttekontakt og avlastning. 
Se kommunens nettsider www.nes-bu.kommune.no

Husbankordninger, lån og tilskudd
Kommunen gir tilskudd eller lån fra husbanken til etablering eller utbed-
ring av bolig. Ordningen er behovsprøvd til vanskeligstilte grupper 
som har lav inntekt, unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 
forsørgere, flyktninger og andre som har problemer med å få tilstrek-
kelig privat finansiering. Bostøtte fra husbanken gis til husstander med 
høye boutgifter i forhold til inntekt. Kommunen gir informasjon og 
veiledning om de ulike låne- og støtteordningene.

Alkohol- og serveringsbevilling
Dagligvareforretninger kan søke om salgsbevilling for alkohol. 
Serveringssteder kan søke om serveringsbevilling og alminnelig skjen-
kebevilling. Det kan også søkes om bevilling for bestemte anledninger 
eller ambulerende bevilling for lukka selskap. Avdelingen arrangerer 
kunnskapsprøver i alkoholloven og serveringsloven.

Tildeling av bolig for vanskeligstilte
Kommunen kan medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte personer. 
For å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv, kan 
også NAV kontaktes.
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Bruktbiler til alle, 
skaffer det meste av bil
Biler kjøpes - tas i kommisjon

CONSUMER BANK
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Din neste bil 
kjøper du hos

Rukkedalsvegen 45, 3540 Nesbyen
Vis á vis kjøpesenteret

Tlf. 911 24 853
Finans

Garanti

Innbytte

terje.bidne@bidneauto.no - www.bidneauto.no

Eidal Bygg AS
Kjell Bård

917 70 096 414 21 061

NYBYGG – TILBYGG – REHABILITERING
eidalbygg@gmail.com

RUKKEDALSVEGEN 41 ~ NESBYEN ~ TLF. 32 07 02 07 

Velkommen til en trivelig handel

• Dameklær 
• Sko 
• Vesker

• Kaff ebar 
• Gardinstenger 

og persienner

• Dyner og puter 
• Sengetøy 
• Garn

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderings-
departementet.  Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene 
følger arbeidsmiljølovens krav. 

Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, 
hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. 
Arbeidstilsynet har også tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø 
ved fagskoler, universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenn-
gjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn 
med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. 

Arbeidstilsynet har som målsetting å sikre et arbeidsmiljø som gir 
arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 
Det kan gis veiledning om tiltak til bedring av arbeidsmiljøet. 

Arbeidstilsynet Indre Østland
Telefon: 815 48 222
E-post: 
post@arbeidstilsynet.no
Nettside: 
www.arbeidstilsynet.no

Postadresse: 
Pb 4720, Sluppen
7468 Trondheim

Tilsynskontor Drammen
(dekker Buskerud fylke)

Besøksadresse: 
Grønland 51
3045 Drammen 

Åpningstider: 
Mandag – fredag 08.00–15.45

Arbeidstilsynet
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DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

VI GÅR I KIRKEN
NES KIRKE

Gudstjenester

Barnedåp, vielser  
og begravelser

Stor og fin kirkegård 
i Nesbyen sentrum 

NES KIRKEKONTOR

Jordeshagen 13 
3540 Nesbyen

Telefon 32 06 85 10

E-post:  
post.nes.menighet@ 
nes-bu.kommune.no

NES FJELLKIRKE

Gudstjenester

Barnedåp

Leirsted til 30 personer

Naturskjønne omgivelser 
ved Ranten

www.neskirke.no

Nes menighet (sokn) er geografisk det samme som Nes kommune. 
Menigheten hører til Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme, som 
omfatter fylkene Buskerud og Vestfold.
Nes menighetsråd har sin oppmerksomhet rettet mot alt som kan 
gjøres for å vekke og nære det kristelige livet i soknet, i nært samar-
beid med soknepresten. Menighetsrådet har også ansvar for at kirkelig 
undervisning, kirkemusikk, diakoni og trosopplæring innarbeides og 
utvikles i menigheten.

Som ett-soknskommune har Nes menighetsråd også fellesrådsfunksjo-
ner, supplert med en representant oppnevnt av kommunen. Fellesrådet 
har ansvaret for driften av kirkene og gravplassen i Nes. Fellesrådet 
ivaretar administrative og økonomiske oppgaver, utarbeider mål og 
planer for den kirkelige virksomhet og har ansvaret for kontakten med 
kommunen. Fellesrådet foretar tilsettinger og har arbeidsgiveransvaret 
for de ansatte. Kirkevergen er daglig leder.

Nes kirke fra 1862 tilbyr gudstjenester, barnedåp, vielser og begra-
velser, og brukes mye til konserter. Kirkebygningen, som også kalles 
Hallingdomen, ligger vakkert til på en høyde midt i Nesbyen sentrum. 
En omfattende utvendig restaurering sluttføres i 2016.

Nes kapell fra 1954 brukes mest som gravkapell, og ligger på samme 
område som kirken. Kapellet og kirken har felles gravplass.

Nes fjellkirke fra 1993 tilbyr gudstjenester, vielse og barnedåp. Det 
er faste gudstjenester i påsken, i september, på jul- og nyttårsaften 
og også noen ganger på sommeren. Med sengeplass til 30 personer 
og naturskjønne omgivelser er Nes fjellkirke ideell for konfirmanter, 
speidere, familier og andre som vil tilbringe noen dager sammen på 
fjellet. Nes fjellkirke ligger vegg i vegg med Ranten Hotel på Myking. 
For utleie: Kontakt kirkekontoret.

Informasjon om ansatte, medlemmer i menighetsrådet m.m. finner du 
på kirkens nettsider: www.neskirke.no

Nes kirkekontor 
Telefon: 32 06 85 10
E-post: post.nes.menighet@
  nes-bu.kommune.no
Nettsted: www.neskirke.no  
Facebook: Nes kirke

Adresse: 
Jordeshagen 13
3540 Nesbyen

Åpningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag 
09.00–15.00

Beredskapsvakt prest nedre 
Hallingdal: 954 71 334

Den norske kirkeDEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd
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Rukke

Saupeset

Eidal

Espeset

Til Oslo

Til Gol

Nesbyen 
Alpinsenter

Trondrud

Myking

1
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10

5

7

2

3

6

16

15

17

18

19

Nesbyen

Lyseren 

1413

12118

Nystølen

Trondrudmarka

Til Tunhovd og Langedrag

7

50 51

HANDVERKERE 
4 Rukkedalen Handlaft
 Frank Syversrud
 tlf 918 07 953

5 Hallingdal Murerforretning AS
 Se annonse s.  40

MASKINENTREPRENØRER
1 Brødrene Rodegård
 Se annonse s.  52

2 Bygg og Maskin AS
 Helge Holm
 tlf 414 21 056

3 Løken Graveservice AS
 Se annonse s.  64

BYGNINGSSNEKKER
6 Nes Hus & Hyttebygg
 Se annonse s.  16

7 Eidal Bygg AS
 Se annonse s.  46

VASKERI
8 Klype Vaskeri
 Se annonse s.  54

MATVARE
9 Hallingdal Lokalmat Senter AS/
 Rå Smak
 Se annonse s.  20

10 Myking Kolonial
 Se annonse s.  44

11 Rukkedalen Landhandleri
 Se annonse s.  58

BILFORHANDLER / VERKSTED 
12 Bilplaneten
 Se annonse s.  10

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD 
13 Klar Hytte AS
 Se annonse s.  26

DIVERSE BRANSJER
14 Brannposten AS
 Se annonse s.  26

15 Langedrag
 Se annonse s.  68

16 Nesbyen Alpinsenter AS
 Se annonse s.  14

17 Nesbyen Golf 
 Se annonse s.  42

18 Nystølen Hyttegrend
 Se annonse s.  14

19 Nøkkelferdige Hytter/
 Ojm Eiendom AS v/ Ole J. Moen
 tlf 913 54 015
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SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL

COOP PRIX NESBYEN
Å PNING S T IDER: M A N - FRE 7-2 2 L ØR 8 -2 0 S ØN 9-19

A DRE S SE: QV I S T EN    |     T L F.NR 32 0 7 0 4 2 8    |     P O S T I  BU T IK K    |     T IPPING    |     FACEBOOK : C OOP PRI X NE SBY EN

164340 Prix Nesbyen Annonse a5 liggende.indd   1 12.02.16   08.51

•	Grunnarbeid
•	Sprengning
•	Transport

www.rodegaard.no
Tlf. 970 09 750 / 959 22 408 / 911 09 678   E-post: s-rodega@frisurf.no

Alt innen grunn- og terrengarbeid
•	Levering	av	

pukk,		singel,	
grus	og		matjord

Familievernkontoret Hallingdal tilbyr samtaler for dem som ønsker 
bedre kommunikasjon, konfliktløsning, generasjonsmotsetninger, sorg 
og tap, seksualitet, samværsavtaler, foreldremekling mm. Alle kan ta 
direkte kontakt med kontoret (trenger ikke henvisning). 

Les mer om hva vi har å tilby, våre kurs og ansatte på våre nettsider 
www.familievern.no 

- stiftelsen kirkens familievern

Familievernkontoret 
Hallingdal – stiftelsen  kirkens 
familievern
Telefon: 32 08 11 75
For hørselshemmede: 
  SMS 414 88 126
E-post:
kf.hallingdal@bufetat.no
Nettsted: 
www. familievern.no

Postadresse: 
Pb. 119, 3571 ÅL

Besøksadresse: 
Torget 5, 3.etg. i Ål Sentrum

Åpningstider: 
mandag–torsdag 09.00–15.00
fredag 09.00–13.30

Familievernkontoret i Hallingdal

Hallingdal barneverntjeneste er et interkommunalt samarbeid mellom 
barnevernstjenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå som startet 
1. januar 2011.

Ål kommune er vertskommune og Hallingdal barneverntjeneste har 
flyttet inn i felles lokaler på Ål. 

Kontoret er bemannet hver dag mellom kl. 09.00 og 15.30.

I tillegg har vi lokalkontor i hver kommune.

Mer informasjon om Hallingdal barneverntjeneste finner du på kom-
munens hjemmesider under ”Barnevern”.

Mer informasjon om barnevern generelt, finner du på: 
http://www.barnevernet.no

Hovedkontor Ål
Telefon: 32 08 53 10
Faks: 32 08 42 02
E-post: 
barnevern@aal.kommune.no
Nettside: www.barnevernet.no

Postadresse: 
Torget 1, 3570 Ål

Besøksadresse: 
Sundrevegen 95-97, 3570 Ål

Lokalkontor på Nes
Tinghuset
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Hallingdal barneverntjeneste
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Alle merker:
✔ Oppretting
✔  Billakkering
✔  Ruteskift
✔  Rutereparasjon
✔  Polering

Nesmoen, 3540 Nesbyen 

Tlf 32 07 04 20

Lang erfaring av vask
Alle typer klær, dyner, 
 gardiner, mopper, fi lleryer.

Vask og utleie av
sengetøy, håndklær duker 
og servietter.

”Vi sprer ren glede”
Tlf: 977 31 445

edvar.klype@gmail.com
Klype, Rukkedalen

Klype Vaskeri Hallingdal Etablerersenter
E-post: post@hallingdal- 
etablerersenter.no
Nettside: www.hallingdal- 
etablerersenter.no

Trond Ask-Henriksen 
Mobil 907 21 810

Sigvat Morken
Mobil 913 83 425

Hallingdal Etablerersenter

5554

Hallingdal Etablerersenter er et samarbeid mellom alle kommunene 
i Hallingdal, Innovasjon Norge i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune 
og de lokale sparebankene i Hallingdal.

Produkt/tjenester:
Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til 
personer i Hallingdal som:
 - vil starte egen forretningsvirksomhet

- søker veiledning i oppstartfasen

- søker råd om finansiering ved etablering 

- ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside

- søker kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)

- ønsker etablererkurs

- trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Etablerersenteret gir:
- veiledning og hjelp til utarbeiding av forretningsplaner og budsjett

- kvalitetsvurdering av forretningsidé

- finansieringstips om tilskudds muligheter, lån og krav til egenkapital

- veiledning om offentlige lover og regler tilknyttet næringsvirksomhet

- generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal

- oppfølging av nystarta virksomheter

Etablerersenteret gir også råd og veiledning til bedrifter i omstil-
ling/utviklingsprosjekter, og vil være:
- samtale- og veiledningspartner

- koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse

- rådgiver innen finansieringsmuligheter og -søknader. 
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NESBYEN PUKK  BETONG&

&

GravinG - TransporT - KraninG
Levering av subus - pukk - sand - Jord

Tlf: 32 07 11 94 - Epost: nesbyenpukk@hotmail.com

NESMOEN, 3540 NESBYEN
TLF: 32 07 00 02
www.rukke.no

e-post: firmapost@rukke.no

Vi BYggEr Og 
prOSjEkTErEr

•Nybygg	 •Ombygging

•Rehab	 •Næringsbygg

•Bolighus	 •Hytter

Jordeshagen 4, 3540 Nesbyen

Vi utfører elektro, tele og data
installasjoner for bolig, landbruk og 

næring.

Vi har utstilling av materiell i vår
butikk. Kom gjerne innom for en 
prat og se hvilke muligheter som 

finnes for din installasjon.

•  Overnatting m/frokost
• Selskap opp til 30 personer 
•  Velkommen til en god opplevelse   
 i tradisjonsrikt miljø

Alfarvegen, 3540 Nesbyen
mob. +47 41 41 92 16
post@hagaled.no 
www.hagaled.no

Hallingdal Kraftnett AS
Hallingdal Kraftnett er et aksjeselskap, eid av hallingdals-kommunene.  
Det er vi som har ansvaret for linje/kabelnettet for strøm i Hol, Ål, Gol, 
Nes og Flå. 

Vi er stolte over å ha montørstab lokalisert spredt i forsyningsom rådet, 
noe som sikrer lokal kjennskap til området og bidrar til rask f eilretting 
om noe skulle skje.

Et av våre avdelingskontorer ligger på Nesbyen og ledes av avdelings-
ingeniør Ragnar Øye

Strømbrudd:
Ved strømbrudd bør det undersøkes om evt. naboer har strøm. 
Se over inntaks- og hovedsikringer, sjekk at jordfeilbryter ikke har løst ut.

Dersom feilen er utenfor huset /hytta kontakter du Hallingdal Kraftnett 
på tlf. 32 08 71 00.

Gjør deg kjent med vår nettside www.hallingdal-kraftnett.no. 
Her finner du mye nyttig informasjon. Vi publiserer feilmeldinger på 
nettsiden og via Twitter.

Hallingdal Kraftnett AS
Telefon: 32 08 71 00
E-post: firmapost
@hallingdal-kraftnett.no

Hallingdal Kraftnett AS

Hallingdal Krisesenter er et døgnåpent tilbud til barn, kvinner og menn, 
som lever med vold i nære relasjoner. Vi gir et beskytta botilbud i ei 
akutt krise, og i tillegg tilbyr vi dagsamtaler, både til beboere og andre 
som trenger hjelp i en vanskelig situasjon. Vi gir råd og rettledning, og 
formidler kontakt med andre deler av hjelpeapparatet når det trengs. 

Vi arbeider etter prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Vi vil hjelpe deg i den 
vanskelige prosessen det er å gå ut av en relasjon preget av vold.  Vi 
har et klart barnefokus, og jobber målretta for å forebygge og minske 
de skader vold i nære relasjoner påfører barna.

Hallingdal Krisesenter
Telefon: 32 07 52 50
E-post: 
post@hallingdalkrisesenter.no
Nettside: 
www.hallingdalkrisesenter.no

Hallingdal Krisesenter
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Hallingdal Renovasjon IKS har ansvaret for håndtering av avfall fra hus-
stander og fritidsboliger i Hallingdal og Krødsherad. Ukentlig henter 
vi avfall hjemme hos ca. 9500 fastboende og fra ca. 150 returpunkt 
samler vi inn avfall fra fritidsboliger og fastboende med container-
renovasjon. Vi driver også det lokale avfallsmottaket i Nes som ligger 
på Gunnbjørndokk.

Containerrenovasjon
Tilbudet er kun for fritidsboliger og fastboende som betaler for con-
tainerrenovasjon. Fastboende som får avfallet hentet hjemme (sekke-
renovasjon) kan ikke benytte dette tilbudet. Det kan heller ikke nærings-
drivende som skal ha egne ordninger for avfall.

For de som skal bruke dette tilbudet er det viktig å følge noen få enkle 
regler;

• Det er kun mindre mengder restavfall som kan leveres, altså avfall 
som oppstår ved kjøkkenbenken eller på badet.

• Emballasje fra møbler, byggevarer og hvitevarer etc. må leveres 
lokalt avfallsmottak.

• Bygningsavfall, hageavfall og møbler etc. leveres også lokalt avfalls-
mottak.

• Elektriske produkter leveres faghandel eller lokalt avfallsmottak.
• Annet farlig avfall som maling, lakk, lim, batterier, lysrør etc. leveres 

lokalt avfallsmottak.
• Se skilt på returpunktene for mer informasjon, eller vår hjemmeside.

Sekkerenovasjon
Abonnenter med sekkerenovasjon får avfallet hentet hjemme hver 
mandag. Restavfall hentes ukentlig sammen med papir, glass og metall-
emballasje eller husholdningsplast i henhold til Tømmekalender som 
sendes til husstandene to ganger årlig (Hallingrusken) eller som finnes 
på vår hjemmeside. Sekkestativ skal plasseres maks 20 meter fra bilens 
stoppested, fortrinnsvis på offentlig veg. For trilledunker er kravet 10 
meter. Det er kun sekker merket Hallingdal Renovasjon IKS som kan set-
tes frem av abonnenten. Den blanke sekken er kun til husholdningsplast 
og tas ikke med om den er fylt med restavfall. Se Hallingrusken eller 
vår hjemmeside for nærmere informasjon.

Kildesortering
Abonnenter med sekkerenovasjon får hentet papir, glass og metall-
emballasje og emballasjeplast hjemme. Abonnenter med container-
renovasjon kan levere papir og glass og metallemballasje på mange 
returpunkt. Disse fraksjonene kan også leveres på lokalt avfallsmottak 
og abonnenter med containerrenovasjon kan kostnadsfritt få sekker 
til plastsortering ved henvendelse til lokalt avfallsmottak som også tar 
imot sortert plast uten kostnad.

Hallingdal Renovasjon IKS
Telefon: 32 08 61 10
Nettside: 
www.hallingdalrenovasjon.no

Miljøservice AS
(tømming av avløpsanlegg)
Telefon: 57 87 46 66

Teknisk avdeling 
Nes Kommune
Telefon: 32 06 83 00

Hallingdal Renovasjon IKS
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Rukkedalen Landhandleri
Lokalmat
Heimebakst
Kaffe/Te
Interiør

Åpner 3. juni 2016  
I de gamle lokalene til Handel’n i Eidal 

www.facebook.com/rukkedalenlandhandleri 
 

Marianne Østdahl - telefon: 94881963 
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SPAR NESBYEN     Tlf 32 07 18 50

• Nesbyens største utvalg i dagligvarer
• Stor betjent ferskvareavdeling med varmeskap,
 delikatesse, fisk og ost
• Nystekte bakevarer 
• Stor frukt/grøntavdeling
	 Åpent	man-fredag	08–21		lørdag	09–20

Velkommen	til	SPAR

alt til hus, hytter og bedrift

Vi er en autorisert elektroentreprenør 
og utfører alle elektrikeroppdrag i 
private hjem og næring

• Salg av elektriske installasjonsartikler, 
lys, ovner, varmekabler, brytere og stikk, 
ringe klokker, kabler, rør og vifter mm. 

• Vi tilbyr sjekk av ditt elektriske anlegg

Ta kontakt 
for en prat!

Søbstad Elektroengineering AS
Stasjonsvegen 15, 3540 Nesbyen 
Tlf.: 32 07 22 70, Fax: 32 07 22 71 
www.s-elektro.no

SØBSTAD
ELEKTRO
engineering as

3540 NESBYEN 
Tlf./fax: 32 07 11 19  Mobil: 481 33 565

THOEN HOTEL
• Sentrumshotellet
• God hjemmelaget mat
• Møterom, kurs og 
 selskapslokaler

•	 Viktig	om	glass-	og	metallemballasje!

Abonnentene er svært flinke til å kildesortere glass- og metallembal-
lasje men mange misforstår ordningen. GLASS- OG METALLEMBAL-
LASJE har hovedsakelig vært brukt til oppbevaring av matvarer og 
drikkevarer. Typiske eksempler er syltetøyglass, vinflasker og makrell-
bokser. Det blir levert store mengder av andre metaller som kokekar, 
steikepanner, termoser, kniver. Annet feil-levert metall er bremseskiver 
og deler av takplater og takrenner etc. Alt dette kan leveres på lokalt 
avfallsmottak. Når dette leveres sammen med glass- og metallem-
ballasje medfører det problemer for mottaksapparatet og reduserte 
inntekter for renovasjonsselskapet, og på sikt medvirker dette til økte 
renovasjonsgebyrer.

Heller ikke rester av glassruter eller speil skal leveres sammen med 
glass- og metallemballasje. Det samme gjelder porselen, lyspærer, 
keramikk og steintøy. Alt dette leveres lokalt avfallsmottak.

•	 Viktig	om	plastemballasje!

Mange er svært flinke til å kildesortere emballasjeplast, men fortsatt 
er det bare ca. 15 % av abonnentene som deltar i ordningen. I til-
legg til miljøgevinsten opplever de som sorterer ut plasten at det 
blir langt bedre plass til restavfallet i sekken eller trilledunken. Se vår 
hjemmeside for mer informasjon om kildesortering og levering av 
emballasjeplast.

Private avløpsanlegg
Det er også Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for tømming 
av private avløpsanlegg. Kommunen står for utsleppsløyve, fastsetting 
av avgifter og fakturering. Arbeidet med tømming av tanker er utkon-
traktert til Miljøservice AS. Tømming blir utført hvert 2. år for boliger 
og hvert 4. år for fritidsboliger. Tette tanker skal tømmes hvert år.  Ved 
behov for ekstratømming bør Miljøservice AS kontaktes direkte, sær-
skilt regning for tømminga går til kunden etter gitte priser i anbudet.

Lokalt avfallsmottak Gunnbjørndokk

Ligger langs Fv. 213, ca. 7,5 km. fra Nes stasjon retning Gol.  
Levering av avfall hit er inkludert i renovasjonsgebyret.

Åpningstider:

Tirsdager (f.o.m. april t.o.m. oktober) Kl. 12.00–19.00

Torsdager Kl. 12.00–19.00 

Lørdager Kl. 10.00–14.00

Stengt på bevegelige helligdager, julaften og nyttårsaften. 
Åpent Påskeaften og Pinseaften.
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Tingrett kalles domstoler i første instans. Det betyr at alle saker i hoved-
regelen starter her. 

Tingrettene har både dømmende oppgaver og forvaltnings- og regis-
treringsoppgaver. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre 
straffesaker og å løse private rettstvister. Forvaltnings- og registrerings-
oppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteat-
test, notarialforretninger, vigsler og registrering av partnerskap. 

Straffesaker i tingretten
Straffesaker i tingretten avgjøres enten som enedommersaker eller i 
meddomsrett. I en meddomsrett deltar det alltid minst to meddom-
mere i tillegg til fagdommeren. 

Sivile saker
De sivile sakene i tingrettene omfatter alle sakstyper, familiesaker, nabo-
tvister, erstatningssaker, overprøving av forvaltningsvedtak og tvister i 
arbeids- og forretningsforhold m.m. 

Namssaker
Namsmyndighetene består av namsmannen (som regel lensmannen) 
og tingretten. 

Konkursbehandling
En person som ikke greier å betale renter og avdrag på gjeld, og som 
heller ikke eier verdier som dekker gjelden, kan bli slått konkurs av 
sine kreditorer. Han kan også selv begjære seg konkurs. Det samme 
gjelder virksomheter uten personlig ansvar for gjelden, for eksempel 
aksjeselskaper, eller andre selskap med begrenset eller delt ansvar. Det 
er tingretten som avgjør om vilkårene er til stede for å åpne konkurs.

Skifte av dødsbo/skifteattest
Når en person dør, skal det han/hun etterlater seg fordeles mellom de 
som er arvinger. Også gjeld må registreres og gjøres opp.

Som oftest kan arvingene velge å ordne dette selv. Det kalles å skifte 
privat. Skifteretten utsteder en skifteattest til arvinger som skifter privat.

Skifteattesten gir en oversikt over hvem som har meldt seg som avdødes 
arvinger, og hvem som har overtatt ansvaret for gjeldsforpliktelsene. 
Skifteattesten er arvingenes legitimasjon under booppgjøret. Den er 
blant annet nødvendig for å få tilgang til avdødes bankkonti.

Hvis arvingene ikke ønsker å skifte privat, eller ikke blir enige seg imel-
lom, begjæres offentlig skifte. 

Hallingdal tingrett
Telefon: 32 07 28 50
Faks: 32 07 28 51
E-post: 
hallingdal.tingrett@domstol.no 
Nettside: 
www.domstol.no/hallingdal

Adresse: 
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Embetsleder/Sorenskriver 
Stein Arne Vedde
Lagdømme: 
Borgarting lagdømme

Hallingdal tingrett
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GRAVING  –  SPRENGNING  –  TRANSPORT 
 –  MURING  –  PUSSING  –  BRØYTING

Tlf. 958 33 700 • E-post: loken@mail.com

Løken
Graveservice AS

Aut. Maskinentreprenør
3540 Nesbyen

Vi gir deg trygghet  
på hjemmebane
De vanligste skadene på hytter og  
boliger er brann-, vann- og tyveriskader. 
Gjennomfører du sikringstiltakene vi anbefaler, 
kan du oppnå betydelig rabatt på 
forsikringsprisen og få tilskudd til tiltakene. 

Kontakt oss for mer informasjon! 
Kom innom kontoret vårt i Gol, Rødberg, 
Geilo, Ål, Hemsedal eller Nesbyen. 
Du kan også ringe oss på telefon 
32 07 90 00 eller sende en e-post 
til hallingdal@gjensidige.no

Tingretten vil da ta boet til offentlig skiftebehandling hvis vilkårene for 
dette er til stede. Da vil tingretten vanligvis oppnevne en bostyrer, som 
regel en advokat til å gjøre det praktiske arbeidet med arveoppgjøret.

Notarialforretninger
Firmaer og privatpersoner trenger av og til en bestemt type offentlig 
bekreftelse. Dette kalles notarialbekreftelse og foretas av tingretten. 
Det er særlig fullmakter til bruk i utlandet som er aktuelt å bekrefte.

Lensmannen har begrenset notarialfullmakt slik at også han kan 
bekrefte underskrifter.

Borgerlig vigsel
Seremonien ved borgerlig vigsel foretas ved tingretten. prøving av 
ekteskapsvilkårene skal skje ved folkeregisteret, før vigsel kan finne sted.

For skjema og mer informasjon, se www.skatteetaten.no

Tog
Togrute 41 på Bergensbanen, mellom Oslo og Bergen stopper på 
Nesbyen. 

Nesbyen stasjon ligger på 168,8 m.o.h. og ble åpnet i 1907 da 
 Bergensbanen ble åpnet mellom Bergen – Gulsvik.

Stasjonen er ubetjent, men har åpent venterom alle dager fra: 
01.45 – 03.45, 10.10 – 14.45 og 17.45 – 20.15.
Se rutetabell på www.nsb.no

Buss
Sogn og fjordane-ekspressen (170) går fra Førde til Oslo via Hallingdal. 
Se rutetabell på www.nettbuss.no

Hallingbussen (175) går fra Geilo til Oslo via Drammen eller Hønefoss. 
Se rutetabell på www.nettbuss.no
Disse rutene har stoppested på Shellstasjonen ved avkjøringen til 
Nesbyen fra rv.7. 

Det går også skolebusser mellom Nesbyen og Myking, samt mellom 
Flå, Nes og Gol. 

301 Flå, Bromma, Nes, Gol

303 Garnåsbakken – Svenkerud – Thoen Hotell – Protan – Nes Barne-
skole – Eidal

310 Nes – Rukke (Tunhovd på torsdager)

Se rutetabell på www.brakar.no

NSB
Telefon: 815 00 888
Nettside: www.nsb.no

Nettbuss AS
Telefon: 05070
Nettside: www.nettbuss.no

Brakar AS
Telefon: 177
Nettside: www.brakar.no

Kollektivtransport
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Norges STØRSTE 
krokodilleutstilling!

Se vårt fôringsprogram på facebook!

ROVDYR
på nært hold!

www. bjorneparken.no
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Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid mel-
lom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Gol kommune er 
vertskommune.

Vi deler lokaler med Mattilsynet distriktskontor Hallingdal.

Våre arbeidsområder:

• Godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler etter bestemmelsene 
i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

• Veiledning og tilsyn av offentlige bassenger, hotellbassenger, boble-
bad, tyrkisk bad og spa 

• Klage- og saksbehandling knyttet til støy, luftforurensning, skadedyr 
og dyrehold 

• Rådgivning knyttet til radon og inneklima 

• Forebygging av ulykker, særlig med tanke på barn og unge 

• Rådgivning/tilsyn for å hindre forurensning av drikkevann 

• Oppfølging av røykeloven 

• Tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og 
hulltakingvirksomheter 

• Også tilsyn med campingplasser 

• Uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer

I 2015 ble alle badebasseng i Hallingdal sjekket og godkjent. 
Det ble også utført tilsyn på alle skolene i dalen, og skolene i Nes ble 
godkjent.

Miljøretta helsevern 
Hallingdal
Telefon: 32 02 90 08
E-post: post@mhvh.no
Nettside: www.mhvh.no

Adresse: 
DBC Næringshage
Gamlevegen 6
3550 Gol

Miljøretta helsevern
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HALLINGDAL HYTTEUTVIKLING AS PROSJEKTERER, 
BYGGER OG LEVERER HYTTA DU HAR DRØMT OM

• Graving av tomter, vei, vann og kloakk
• Betongarbeider som ringmur

og støpt plate
• Prosjektering av hus og hytter

Ta kontakt med Kristian Sjong mob 908 64 341 / 450 33 450
Mail: hallingutvikling@hotmail.com

VI UTFØRER FØLGENDE:
• Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering
• Torvtak og vedlikehold
• Vaktmestertjenester 
• Brøyting og grusing
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LANGEDRAG
ligger som et Soria Moria slott 1000 m.o.h.  

Tlf: 32 74 25 50. www.langedrag.no

Ulv, gaupe, fjellrev, elg, rein, moskus, yak og rådyr. 
Et mangfold av husdyr, 25 arter, ca 350 individer 
gir opplevelser som setter spor.  Flott turterreng
sommer som vinter.

• Dagsbesøk
• Overnatting hele året
• Omvisninger
• Et mangfold av aktiviteter
• Vinter-, påske-, sommerferie
• Hundekjøring 
• Rideturer
• Rideleir, familieleir
• Klatrepark, fjellrevcamp
• Kurs, teambuilding
• Bryllup, fødselsdager mmCH/visitnorway.com

BIEN
HÅR- OG HUDPLEIE

NESBYEN ~ STASJONSVEIEN ~ TLF. 32 07 01 90

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til 
arbeidsgiver, arbeidstakere og arbeidssøkere. NAV har også ansvar 
for en rekke ytelser, som kompenserer for bortfall av inntekt eller for 
særskilte utgifter.

Ditt kontaktpunkt i forhold til disse tjenestene vil i all hovedsak være 
NAV Nes. Du kan komme i kontakt med oss på telefon eller ved person-
lig henvendelse til kontoret. Ønsker du nærmere informasjon om de 
ulike tjenestene og ytelser fra NAV, kan du besøke våre nettsider på 
www.nav.no. En rekke søknadsskjema er tilgjengelig for elektronisk 
utfylling og innsendelse.

NAV Nes utfører oppgaver på vegne av kommunen og staten. Det lokale 
NAV-kontoret har ansvaret for følgende sosiale tjenester:

• Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)

• Generelle råd og veiledning

• Kvalifiseringsprogrammet

• Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

• Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

NAV
Telefon: 55 55 33 33
E-post: 
nav.nes-buskerud@nav.no
Nettside: www.nav.no

Åpningstid Nav kontakt-
senter (tlf.):
Mandag – fredag 08.00–15.30

Adresse: 
Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Åpningstider ekspedisjon: 
Mandag, onsdag og fredag 
09.00–15.00

NAV

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som 
har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ 
og samfunn. 

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven.

Konfliktrådet i Buskerud tilbyr mekling i alle kommunene i Buskerud 
samt Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland.

Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for råd og veiledning. Saker kan 
fremmes ved direkte henvendelse til konfliktrådet, f.eks. fra privatper-
soner, skoler, barnevernet, bedrifter og organisasjoner.

Selv om man velger å anmelde en sak til politiet, kan partene be om 
at politiet overfører saken til konfliktrådet for behandling der, dersom 
politiet finner den egnet.

For at en sak skal kunne behandles i konfliktrådet, må begge parter ha 
gitt sitt samtykke til det.

Konfliktrådet i Buskerud
Telefon: 22 77 70 90
E-post: 
buskerud@konfliktraadet.no
Nettside: 
www.konfliktraadet.no

Postadresse:
Pb 87, Bragernes
3001 Drammen 

Besøksadresse:
Bragernes torg 2 A
3017 Drammen

Konfliktrådet
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        Jfr.§3 i Forskrift om hundehold i Nes kommune i Hallingdal er det 
 

BÅNDTVANG 
 

i områder av hensyn til mennesker. 
 

Det er båndtvang hele året i tettsteder, 
boligområder, område regulert til offentlig formål, på 

kirkegård og tilrettelagte friluftsområder. 
Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunden 

legger igjen i tettbebygde strøk, langs offentlig veg, 
idrettsanlegg, skiløyper og tilrettelagt 

friluftsområder. 

 
 

       BÅNDTVANG betyr at hunden alltid      
            skal holdes i bånd eller være forsvarlig          

inngjerdet eller innestengt.  
  Dersom hund medtas skal denne ikke    
 være til hinder for andre brukere. 
                                        

 

VIS HENSYN 
LA IKKE HUNDEN LØPE LØS 

UTEN TILSYN! 

Det er båndtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i 
juleferie (24. desember - 1. januar),  
vinterferie (20. februar - 5. mars) og  

påske (lørdag før palmesøndag til 2. påskedag).  
 

2016/01/01 

Lensmannsetaten er en av de eldste offentlige etater i kongeriket. 
Skrifter hvor «lærdsmænd» og deres gjøremål omtales går over 800 år 
tilbake i tid. Her følger noen av våre mange gjøremål: 

Politioppgaver
• Beredskap og vakttjeneste i Nes og samarbeidende distrikter
• Redningstjeneste, skadestedsledelse
• Straffesaksbehandling, etterforskning
• Miljø- og fauna-, jakt- og fiskeoppsyn
• Trafikktjeneste, kontrollvirksomhet

Sivile oppgaver
• Namsmannsfunksjoner, herunder utpanting, tvangssalg, gjelds-

ordning m.m. 
• Stevnevitne
• Skjønn
• Stedlig representant for Naturskadefondet
• Dødsfall, arv og skifte, innledende behandling for Tingretten 

 (Skifteretten)
• Forliksråd

Forvaltning
• Søknader om kjøreseddel, lotterier m.m.
• Våpensøknader

For søknad om politiattester og annen informasjon, gå inn på 
www.politi.no

Nes lensmannskontor
Telefon: 32 07 26 50
Faks: 32 07 26 69
Nettside: www.politi.no

Postadresse: 
Pb 114 
3541 Nesbyen 

Besøksadresse:
Jordeshagen 15A
3540 Nesbyen

Nødtelefon: 112

Åpningstid: 
mandag–fredag 09.00–14.00

Nes lensmannskontor

Forliksrådet er første ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både 
meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av 
gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning 
eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Sivile tvister skal som 
hovedregel behandles av forliksrådet først, før de evt. kan fremmes 
for Tingretten. En sak kommer i gang ved at det inngis forliksklage. En 
forliksklage skal vanligvis behandles i den kommunen hvor innklagede 
bor eller har forretningssted. De fleste sakene som blir behandlet i 
forliksrådet gjelder økonomiske krav, men tvister i mange forskjel-
lige saker kan løses i forliksrådet. Den som ønsker en sak behandlet i 
forliksrådet må betale et gebyr tilsvarende ett rettsgebyr.

Sekretariat
Nes Lensmannskontor
Telefon: 32 07 26 50

Postadresse: 
Postboks 114
3541 Nesbyen

Besøksadresse: 
Jordeshagen 15A
3540 Nesbyen

Nes Forliksråd
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Overskuddet går til funksjonsfriske og funksjonshemmede 
barn og unge og til bekjempelse av tuberkulose.

Velkommen innom i
Stasjonsvegen 27, 3540 Nesbyen
Åpent mandag – fredag
Tlf: +47 32 07 10 94
E-post: tubfrim@tubfrim.no
www.tubfrim.no

Finn oss på

IKKE KAST FRIMERKER

Frivilligsentral – Hva er det?
•  En møteplass

•	  Koordinator for frivillig arbeid.

•	  Bindeledd mellom de som ønsker å yte frivillig innsats og de som 
 ønsker frivillige tjenester.

•	  Brobygger mellom lag og foreninger og det offentlige.

Aktiviteter som tilbys:
•	 Åpen dag / Torsdagstreff, hver torsdag kl. 11–13. 

Underholdning, sang, spill, aktiviteter, salg av mat, kaffe og kaker. 
Ta gjerne med deg ting, fortelling eller noe du har lyst til å dele 
med andre.

•	 Steinklubb / Hobbyklubb hver mandag kl. 14–15.30. 
Ta gjerne med deg barn, barnebarn eller oldebarn. 
Vi har forskjellige aktiviteter . Veldig hyggelig og lærerikt å lære av 
hverandre.

•	 Trekkspillklubb annen hver uke (oddetall) kl 18–21

•	 Spinning onsdag og fredag kl 10–11

•	 Utlån av minibuss (16 passasjerer, utstyr og tilrettelagt for 2 rul-
lestoler)

•	 Nyhetsbrev for Nes

•	 Matservering til skoleelever  

•	 Matombringing fra Elverhøy

•	 Kurs med mer.

Er det aktiviteter du syns vi burde starte med, eller du har lyst til å starte 
opp med – ta kontakt.

Nesbyen Frivilligsentral har behov for flere frivillige som kan yte hjelp 
til personer som trenger litt bistand i hverdagen. Det kan være alt fra 
snømåking, plenklipping, følge til lege, handling, sosial kontakt, hente 
og bringe, etc.

På Frivilligsentralen har vi også behov for frivillige til kjøkken, matser-
vering, baking og medhjelper på kurs for å nevne noe.

Som frivillig trenger du ikke å binde deg til faste dager eller timer. Du 
bestemmer selv hva du vil bidra med og hvor mye tid du har anled-
ning til å bruke.

Til deg som trenger hjelp; ta kontakt med Nesbyen Frivilligsentral så 
prøver vi å hjelpe så langt vi kan.

For mer utfyllende informasjon, se våre nettsider 
www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen Frivilligsentral
Telefon: 32 07 16 10
E-post: frivillig.nes@
  tubfrim.no
Nettside: 
www.nesbyen.frivilligsentral.no

Adresse: 
Sorenskrivergården – Gamle Nes
Møllevegen 5
3540 Nesbyen

Daglig leder: 
Hanna Smette 

Nesbyen Frivilligsentral
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PPT og OT i nedre Hallingdal er et interkommunalt selskap.

Kontoret betjener kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå på barne-
hage-/grunnskolenivå og voksenopplæring, og hele dalen for videregå-
ende opplæring (skole og fagopplæring). 
Vi har taushetsplikt.
Tjenestene våre er gratis.

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
PPT skal gi hjelp til hjem, barnehage og skole for å legge til rette for 
barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.
• store lærevansker/fagvansker
• syns/hørselshemming
• språk/kommunikasjonsvansker
• atferds/samspillsvansker 
• forsinket utvikling/skjevutvikling 
• sykdom/funksjonshemming som krever spesiell tilrettelegging.

PPT arbeider også med kompetanseutvikling og nettverksbygging for 
personale i barnehage og skole/SFO.

OT (Oppfølgingstjenesten)
Oppfølgingstjenesten skal gi råd og veiledning til ungdom 
 mellom 16–21 år.
• som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass 
• som avbryter slik opplæring 
• som ikke er i arbeid

PPT og OT 
nedre Hallingdal IKS
Telefon: 32 02 95 20
E-post: ppt@gol.kommune.no
Nettside: www.pptogot.no

Adresse: 
Skysstasjonen Gol (2.etg.)
Sentrumsvegen 93
3550 Gol

Åpningstider: 
Mandag–fredag 08.00–15.30

PPT og OT Nedre Hallingdal 

Skatt sør har eget veiledningskontor i kommunehuset på Gol. 
De kan gi nærmere opplysninger om bl.a.:

• hvordan du bestiller nytt skattekort
• utfylling og innsending av selvangivelse
• søknad om bosteds- og fødselsattest mm. 

I tillegg utfører kontoret Id-kontroll i forbindelse med registrering av 
utenlandske arbeidstakere.

For øvrig finner du relevant informasjon på www.skatteetaten.no og 
ved å ringe 800 80 000.

Skatt sør Gol

Skatt Sør Gol
Telefon: 800 800 00
E-post: skattsor@
  skatteetaten.no
Nettside: www.skatteetaten.no

Postadresse:
Pb 2412, 3104 Tønsberg

Besøksadresse:
Gol kommunehus
Gamlevegen 4, 3550 Gol

Åpningstider:
Mandag–fredag 09.00–15.00

Fra 1. januar 2009 er Tinglysingen organisert som egen divisjon i Statens 
kartverk. All tinglysing for hallingdals-kommunene skjer ved Statens 
Kartverks hovedkontor i Hønefoss. 

Statens Kartverk – 
Tinglysingen
Telefon: 08700
Faks: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@
  kartverket.no
Nettside: www.kartverket.no

Postadresse: 
Statens Kartverk, tinglysingen
Pb 600 Sentrum 
3507 Hønefoss

Besøksadresse: 
Kartverksveien 21
3511 Hønefoss

Åpningstider: 
Mandag–fredag 09.00–15.00 
(telefontid)
Mandag–fredag 08.00–15.45 
(resepsjonen Hønefoss)

Statens kartverk/Tinglysingen

Utsiktspunkt på Postvegen Garnås

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF tilbyr gratis tannbehandling til 
barn og unge fra 0 til 18 år, psykisk utviklingshemmede og til eldre og 
langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie, innen psykisk helse 
og rus omsorgen.

19 - og 20-åringer har tilbud om tannbehandling til 25 % av offentlige 
takster.

Tannhelsetjenesten tilbyr også behandling etter fylkeskommunale 
takster til voksne pasienter.

Tannhelsetjenesten i Buskerud har tannlegevaktordning i helgene i 
Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal.

I Hallingdal er denne åpen på røde dager og lørdager mellom kl. 
16.00 – 18.00.

Tjenesten betales som hovedregel kontant eller med kort!

Nes tannklinikk
Telefon: 32 07 17 40

Besøksadresse: 
Beiavegen 17, 3540 Nesbyen

Åpningstider: 
Mand., onsd., torsd. og fred 
08.00–15.00 for avtale. 

Privat tannlegepraksis 
på Nesbyen
Tannlege Daae 
Telefon: 32 07 14 90
Tannlege Barstad 
Telefon: 32 07 17 35

Akutt hjelp
Telefon: 993 51 555 
Tannlegevakta i Hallingdal holder 
til hos den tannlegen som har vakt.

Åpningstid: 
Lørdager og bevegelige 
 hellig dager. Ekstraberedskap i 
 påsken kl. 16.00–18.00
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Overformynderiet ble historie fra 1. juli 2013, da Fylkesmannen overtok 
som førsteinstans på vergemål.

Fylkesmannen i Buskerud er førsteinstans i vergemålssaker for alle 
kommunene i Buskerud. Vi oppnevner verger og representanter (for 
enslige mindreårige asylsøkere), kontrollerer vergeregnskap og fører 
tilsyn med vergene. Vi behandler også søknader fra verger om bruk av 
kapital, som vi forvalter for personer med verge. 

Du vil finne litt info om sentral og lokal vergemålsmyndighet på 
www.vergemal.no. 

Der finnes det også informasjon om bl.a. hva vergemål innebærer.

Fylkesmannen i Buskerud
Telefon: 32 26 66 00
E-post:  fmbupost@
  fylkes mannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.
  no/ buskerud

Postadresse: 
Helse-, Sosial- og 
 Vergemåls avdelingen
Postboks 1604
3007 Drammen

Besøksadresse: 
Statens Hus
Grønland 32
3000 Drammen

Vergemål
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Tubfrim
Telefon: 32 07 10 94
E-post: tubfrim@tubfrim.no
Nettside: www.tubfrim.no
Facebook: Tubfrim

Adresse: 
Stasjonsvegen 27
3540 Nesbyen

Tubfrim er en organisasjon som i snart 90 år har samlet inn brukte 
 frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerke-
handlere,  privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (senere forkortet til TUB-
FRIM) ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok 
initiativet, og formålet var å samle inn og omsette brukte frimerker til 
tuberkulosearbeid blant barn i Norge. I dag går overskuddet til helse- og 
trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn 
og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.   

Beløp til utdeling fordeles av vår eier, Nasjonalforeningen for folke-
helsen, og var for driftsåret 2015 kr 650.000,- .

Hjelp oss å hjelpe andre!

TUBFRIM tar imot alle slags frimerker, prospektkort og telekort, både 
norske og utenlandske. Alt som 
ikke er defekt kan brukes, også 
de nye selvklebende frimerkene.

Vi håper at du tar vare på alle 
frimerkene du får på brev du 
mottar og sender til oss. 

Tubfrim

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Nesbyen Turist-og Næringsservice AS

NTN (Nesbyen Turist-og Næringsservice AS) er destinasjonsselskapet 
og næringsselskapet for Nes i Hallingdal.

NTN holder til i Berggården i Gamle Nes i ærverdige og historiske lokaler 
og har 2 fast ansatte, daglig leder og markedssekretær.

NTN er et aksjeselskap og et forum for næringsdrivende og er bindeled-
det mellom kommunen og næringslivet. NTN arbeider i tråd med egne 
vedtekter, samt overordna planer i kommunen.

Selskapet eies av aksjonærer og medlemmer fra ulike bransjer i nærings-
livet i Nes. Nes kommune er en betydelig aksjonær. Næringsdrivende, 
lag og organisasjoner og andre som er interesserte i å utvikle Nes-
samfunnet og ønsker å bidra til fellesskapet, er velkommen som med-
lem i selskapet. 

Hvert medlem betaler et årlig markedsføringsbidrag utfra bransje og 
omsetning og kan også bli aksjonær i selskapet, som gir stemmerett 
og inngangsbillett til den årlige Generalforsamlingen.

Selskapets styre er sammensatt av 5 medlemmer; èn representant fra 
kommunen, én fra handelsnæringen, én fra turistnæringen, samt to 
fritt fra aksjonærer og to varamedlemmer.

NTN er et “nonprofit”-selskap og skal nytte alle disponible midler til 
markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement 
og aktiviteter som gangner Nes-samfunnet, aksjonærer og medlemmer, 
innbyggere, hyttefolk og tilreisende.

NTN arbeider målrettet og kontinuerlig med økt synlighet, bedre 
profilering og videreutvikling av merkevaren “Nesbyen”. Nesbyen blir 
markedsført på ulike vis i inn-og utland og NTN drifter Nesbyen sitt 
offisielle nettsted www.nesbyen.no, samt andre sosiale plattformer og 
deriblant Nesbyen App. I tillegg drifter NTN Nesbyen Turistkontor som 
gir generell turistinformasjon og Nesbyen booking med utleieformidling 
og lett tilgjengelig og brukervennlig online-booking. 

NTN er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn og ønsker også å sikre en bære-
kraftig reisemålsutvikling for Nes i framtida.

Turisme
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Nesbyen Turistkontor holder til i Berggården, i Gamle Nes. 

Turistkontoret skiller seg ut med sitt spennende design og det 
 ærverdige preget av fortiden. Her finner du også en liten landhandel 
med RåSmak og økologiske varer. 

På turistkontoret får du turtips, brosjyrer og informasjon om aktiviteter 
på Nes. I tillegg drifter turistkontoret Nesbyen booking og hjelper deg 
gjerne med å bestille overnatting i Nes Kommune. Vi har et stort utvalg 
av hytter, hotell, motell og campinger.

Nesbyen Turistkontor/Nesbyen Booking

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.
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Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Handel i sentrum

I Nesbyen finner du sentrale møteplasser og flere butikker. Her har 
du bl.a. dagligvarekjeder, klesbutikker, jernvare, sportsbutikk, møbel-
forretninger, Apotek og Vinmonopol. Flotte frisør, helse-og velvære-
salonger. I tillegg til butikker har du hyttetjenester som Klar Hytte som 
tilbyr hytteservice og Aparta som styler boliger og fritidsboliger til 
eiendomsmeglere, utbyggere og privatpersoner ifbm. eiendomssalg.

Spennende er det også å gå på museumsbutikken på Hallingdal 
Museum.

Nesmoen Næringspark ligger en kilometer sør for sentrum. 
Her finner du byggmarkeder, bilskadesenter og bilfirmaer.
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Hallingdal Museum består av seks flotte kulturperler: Hallingdal 
Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Ål Bygdamuseum, Hemsedal 
Bygdatun, Hol Bygdemuseum og Dagali Museum.

Hallingdal Museum Nesbyen ligger ved elva Rukkedøla og viser byg-
ninger, innbo, klær, redskap, folkekunst og emigranthistorie fra hele 
Hallingdal. Her er blant annet husmannsplass, seter og bolighus. Spesielt 
kan nevnes Staveloftet fra Ål bygd tidlig på 1300 tallet, Villandstugu 
fra Hol bygd ca. 1750 med interiør rosemalt av Embrik Bæra og Knut 
Luraas, Trøymstugu fra Hemsedal bygd som gjestehus for presten ca. 
1650, emigranthus fra Nord Dakota bygd i l882 av ålingen Ole Skrat-
tegard, Nes Mølle - siste rest av industri langs Rukkedøla, og Høvahuset 
fra Nesbyen som føyer seg fint inn i miljøet ”Gamle Nes”.

Hovedbygningen har utstillingshall med skiftende utstillinger, rikholdig 
museumsbutikk, magasin, verksted og kontorer.

Omvisninger
Museet tilbyr omvisninger på bestilling hele året. I sommersesongen 
har museumsverter løpende omvisninger.

Aktiviteter
Om sommeren er det aktivitetsdager hver onsdag, en trivelig møteplass 
for fastboende og hyttefolk. Da vises «Jenta i Staveloftet», fortellerteater 
om jenta som overlevde Svartedauden på garden Stave i Ål. Andre faste 
arrangement er Vinterdag, Markens Grøde og Jul på Museet.

Aktivitetsområdet har ”Energikilder i det gamle bondesamfunnet” som 
tema. Her kan barn og voksne prøve seg på installasjoner som viser 
ulike former for energibruk i praksis. Den gamle Skåterudmoen skole 
fungerer som aktivitetshus for voksne og barn med mulighet for blant 
annet tradisjonell mattilberedning og gamle leker.
I en liten sideelv til Rukkedøla kan man prøve seg som tømmerfløter.

Festlokaler til utleie
Tandbergsalen leies ut hele året til festlige samvær, konserter, kurs og 
lignende. Kjøkkenet er moderne utstyrt. Kapasitet ca. 90 personer. Egen 
inngang for rullestolbrukere. Kombiner gjerne et festlig samvær med 
en omvisning på museet.

Høvahuset leies ut til mindre selskap og møter. 
Kapasitet 20–25 personer.
Periode 1. april – 1. november.

Kontakt museet for nærmere informasjon.

Nes museumslag
Museumslaget er en forening for alle som ønsker å støtte Hallingdal 
Museum, Nesbyen. Laget bidrar med praktisk og økonomisk hjelp.
Kontakt Hallingdal Museum for nærmere informasjon.

Stiftelsen Buskerudmuseet, 
avd. Hallingdal Museum
Telefon: 32 07 14 85
E-post: firmapost@
  hallingdal-museum.no
Nettside: 
www.hallingdal-museum.no

Adresse: 
Møllevegen 18, 3540 Nesbyen

Åpningstider: 
1/6–31/8 
tirsdag-søndag 11.00–16.00
1/9–31/5
tirsdag–fredag 09.00–15.00

Hallingdal Museum

www.nes-bu.kommune.no

Meteorittparken GARDNOS

Et gigantisk smell!
Vi befinner oss på jordkloden i den kambriske perioden for ca.546 mill-
lioner år siden. Planeten vår er øde og består av ørken og vann. Samtidig 
som evolusjonen sniker seg frem i form av små organismer, suser en 
meteoritt gjennom universet i høy hastighet. Den er på vei mot jorden, 
nærmere bestemt Gardnos i Hallingdal.
 Med en diameter på 300 meter og en fart som måler 72.000 km/t, 
treffer meteoritten jordoverflaten med et enormt smell. De store krefter 
danner et krater på 5 kilometer i diameter. Bergmasser blir pulverisert, 
det oppstår gigantiske tsunamier og ringvirkningene av sammenstøtet 
strekker seg langt nedover det europeiske kontinene.

Oppdag din plass i universet
Gardnoskrateret er et av verdens lettest tilgjengelige meteorittkratere, 
spesielt på grunn av at selve krateret og sporene etter nedslaget er lett 
å finne langs naturstien. Bilveien går helt inn til sentrum av krateret hvor 
guidene står klare til å gi deg hele historien. Å høre bakgrunnen om det 
store krateret og utforske naturen ved hjelp av naturstien er spennende 
for både voksne og barn. En tur innom Gardnos meteorittkrater vil gi 
deg en bedre forståelse av hvilke krefter som området ble utsatt for. 
 I servicehuset er det en utstilling som viser hva som skjedde. 
Besøkende vil få en full innføring i historien bak krateret, samt noe om 
verdensrommet, geologi og naturen i nærområdet.

Lær med Dr. G.
Dr.G bor på Gardnos, hvor han forsker og graver i verdensrommets og 
Gardnoskraterets mysterier. Bli med på en reise inn i Meteoritt parkens 
forunderlige verden. Oppdag store historier i små stein, driv rom-
forskning fra bakken, og oppdag din plass i universet!

Besøk Meteorittparken GARDNOS
Lær mer om universet rundt oss. Hvordan så det ut på jorden da meteo-
ritten traff, hvilke ringvirkninger hadde nedslaget og hvordan kan vi 
forstå andre planeter med utgangspunkt i Meteorittparken på Gardnos?
 
Oppdag sammen henger som gir herlige frysninger og pirrer nysgjer-
righeten. Bli med å utforsk, opplev og oppdag. Bli fasinert, målløs og 
ikke minst litt svimmel. 

Velkommen til 
Gardnos!

Meteorittparken GARDNOS
Ligger 10 km nord for Nesbyen.

Åpningstider:
15. juni–15. august kl. 10–18

Guiding hver time

Kaféen er åpen i sesongen.

Lekepark ved kaféen.

Gapahuk i naturstien

Universelt utformet fra 
parkerings plassen og ned til 
elveleiet hvor guidingen starter.

Driftsansvarlig:
Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

www.nes-bu.kommune.no
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Langedrag Naturpark

Langedrag Naturpark
Telefon: 32 74 25 50
E-post: post@langedrag.no
Nettside: www.langedrag.no

Besøksadresse:
Langedrag Naturpark AS
3544 Tunhovd

Foto: Odd Arild Gundersveen og Janne Høiland Berger

I spesielt naturskjønne omgivelser ligger Langedragshusene som et 
Soria Moria slott 1000 m.o.h. med utsikt over vann og fjell mellom 
Hallingdal og Numedal. Byggingen av gården startet i 1978. Sammen 
med sin familie ønsket Eva og Edvin K. Thorson å virkeliggjøre sin 
drøm om en gård der besøkende kan få unike opplevelser med nær-
het til dyr og natur. 

Langedrag er en naturpark med rundt 300 dyr fordelt på 20 forskjellige 
arter. Stedet er en fjellgård med eget ysteri og geitemelk produksjon 
samt leirskole som kan huse over 80 elever hver uke. Vi tar imot gjester 
for dagsbesøk, dåp, konfirmasjon, bryllup og andre selskaper. På som-
meren arrangerer vi rideleir, familieleir, seterdager og mange andre 
aktiviteter. I helgene kan man overnatte på Langedrag og få ta del i 
livet på gården sammen med oss!

På tunet kan besøkende få oppleve nærkontakt og kos med våre 
mange husdyr. I naturparken kan du på nært hold studere ville dyr, 
som ulver, gauper, fjellrev, villsvin, elg og reinsdyr. «Ærefrykt for livet» 
betyr mye for oss.

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Ottofigurene i Nesbyen

Garnås Statuene

Ottofigurene er 14 jernskrapobjekter som er 
satt ut i Nesbyen sentrum. Figurene er av men-
nesker eller dyr som har levd eller er observert 
i Nesbyen, alle i identisk eller overdreven stør-
relse. 

En figurvandring, etter kart og beskrivelse, 
fører deg gjennom bykjernen i Nesbyen og 
Gamle Nes. Her får du med deg historien om 
Gamle Nes, bygningene og menneskene som 
bodde her på 1800-1900 tallet. 

Med sin humoristiske snert bringer Otto  Skaret 
fram smilet hos både voksne og barn på hver 
sin måte.

Brosjyre og kart finner du på turistkontoret. 

”Dansende par fra Nes” er navnet på èn av fem statuer som er kopier 
laget av Jørgen Garnaas. Skulpturene viser folk med drakttradisjon fra 
Nes. Originalene finnes i Nordmandsdalen i Fredensborg slottshave. 
Statuene ble høytidelig åpnet av kronprins Harald og kronprinsesse 
Sonja i 1990. 

Originalene finnes i Nordmandsdalen ble påbegynt i 1764 som et av 
mange anlegg i den fransk-inspirerte slottshage. Kong Fredrik V av 
Danmark var trolig idémannen bak anlegget. Opprinnelsen til Nord-
mandsdalen kan føres tilbake til midten av 1700-tallet, da Danmark og 
Norge var ett og samme rike.

I Bergen bodde ”postrider” Jørgen Christensen Garnaas, født 1723 på 
Garnås i Nes. I sin fritid skar han ut små tredokker og kledde dem i 
drakter som han så på sine postruter. Deretter sendte han dukkene til 
Det Kongelige Kunstkammer i København. Etter noen år fikk Garnaas 
audiens hos kong Fredrik V og fikk en bestilling på å lage dokkene i 
elfenben. Disse figurene dannet så grunnlag for en serie skulpturer 
i sandstein i naturlig størrelse. Skulpturene forestiller norske bønder, 
fiskere og andre og ble utført av hoffbilledhugger Johann Godtfried 
Grund.

www.nes-bu.kommune.no
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Handel og forretningsliv

G

amle Nes

Handel har vært en svært viktig næring i Hallingdal helt fra eldgam-
mel tid.

Det sies at handelsånden ligger hallingen i blodet, men før 1857 var det 
ikke tillatt å drive butikkhandel på landsbygda, og bøndene i  Hallingdal 
måtte reise til byen for å handle. På denne tiden var Nes sete for den 
offentlige virksomhet og dermed “hovedstad” i Hallingdal og fkk imid-
lertid sitt handelssted mange år før de andre bygdene i Hallingdal.

Ved siden av hovedbygget på nedre Bruvollen ble Hallingdals første, 
og den gang eneste landhandel, åpnet i 1828 etter kongelig bevilling. 

I samme bygget etablerte Jacob G.Meidell i 1897 Hallingdals første 
bokhandel. 

I Møllevegen i Gamle Nes kan du 
også se Halling dals første fortau, 
eller trottoir, som de yndet å kalle 
det den gangen. 

“På Hjørnet” mellom Alfarvegen 
og Mølle vegen hvor Berggår-
den står i dag, var det også fra 
1900-tallet en landhandel i ei lita 
tømra stue. 

Historien fra landhandelen kan 
du frem deles se på turistkontoret 
som nå holder til i disse erværdige 
lokalene.

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum og er et idyllisk 
og historisk sted. Nesbyen var administrasjonssentrum og bosted for 
embetsmenn i Hallingdal og her finnes mange staselige bygninger 
som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de 
noe mer beskjedne hallingstuene som også finnes i samme område. 
Her kan man se Hallingdals første fortau, eller trottoir, som de yndet å 
kalle det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og 
her kom også Hallingdals første butikk.

Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra ca. 1750 til 
1900. Geografisk strekker området seg fra Hallingdal museum, langs 
Rukke dalselva til Hallingdalselva og Alfarvegen i sentrum av Nesbyen. 
Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor 
dette området, for eksempel Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og 
 Mortensløkka fengsel.

Gamle Nes er i dag et levende bomiljø, samtidig som særprega og de 
gamle husene er tatt vare på. Fra sentrum kan du gå en tur i dette 
historiske kvartalet og følge elva og Hallingdals første fortau videre til 
Hallingdal Museum. Stopper du på turistkontoret i Berggården i Gamle 
Nes, kan du låne en ”Audioguide” som kan gi deg en digital historiefor-
telling. Du får også med et informasjonshefte som trygt viser hvor du 
skal gå og i ditt eget tempo lytter du til fortellingene om gamlebyen. 

En vandring i gamlebyen er hyggelig for alle, familier, enkeltpersoner 
eller grupper.

Gamle NesG
amle Nes

www.nes-bu.kommune.no
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Flomsikringsparken
G

amle Nes

Flomsikringsparken ble offisielt åpnet med vaiende flagg, hornmusikk 
og taler i august 2014. 

Nesbyen er den mest flomutsatte kommunen i Hallingdal og flom-
sikringsparken ble derfor bygget for å sikre at elva Rukkedøla tar nye 
veier for å unngå storflom inn i sentrumsgatene.

Nes kommune, i samarbeid med NVE og E-CO, realiserte dette ene-
stående flomsikringsanlegget som også ble en flott steinpark og et 
spennende smykke i Gamle Nes.

Nes har flotte historiske tradisjoner knyttet til dette området og elva 
Rukkedøla er en viktig del av dette miljøet. Store steinblokker ligger som 
ei ramme rundt anlegget som ble formet av profesjonelle steinhoggere. 

Anlegget ble kostnadsrammet til åtte millioner og i den summen ligger 
også bidraget fra E-CO på bygging av ei fisketrapp.

Flomsikringsparken er bygget av en blanding av fornuft og lidenskap 
og er idyllisk lyssett om kvelden, alt fra flommende til sildrende vann 
renner gjennom parken og her kan folk bade, grille og slappe av.

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Sorenskrivergården

G

amle Nes

Olsgård har vært kjent siden 1500-tallet. Sannsynlig var dette en del 
av den opprinnelige Nes-gården. Hovedhuset ble bygget 1808-10 i 
empire stil. Hallingdal sorenskriverembete ble opprettet i 1825 med 
base i Nesbyen. 

Sorenskriver Lunde – den første sorenskriver som bosatte seg på Nes 
– kjøpte gården i 1927. Gården ble deretter valgt til sorenskriverbolig. 
I 1828-29 ble det bygget egen kontorbygning med drengestue i samme 
empire stil som hovedbygget den gang hadde.

Hovedbygget fikk dagens form ved ombygging i 1877. Det er sannsyn-
lig at de små tømmerbygningene på gården er eldre enn hovedhuset 
og kontorbygget. 

Gården eies i dag av Nes kommune og er kontor og fast aktivitetssted 
for Nesbyen Frivilligsentral. 

Nasjonalromantisk senter

Høsten 2014 startet planleggingen av et kunstsenter i bygningene i 
Sorenskrivergården. Et temasenter for kunsthistoriske opplevelser hvor 
historien om nasjonalromantikken i malerkunsten med nasjonalroman-
tikken som stilretning som det sentrale.

Etter planen skal Kunstlandskap Nesbyen bli ei historisk vandring i 
fotspora til Hans Gude og andre kunstnere. På stiene og i gutuene kan 
man oppleve stedene der de stod og malte. Det er planlagt 40 punkt 
hvor det skal settes ut staffeli med bilder der maleren har stått og malt 
gjennom tidene.

Nasjonalromantisk senter som skal etableres på Sorenskrivergården 
kan bli et fyrtårn og en møteplass innen forskjellige gener for kunst på 
vegen mellom øst og vest der historia om nasjonalromantikken i Nes, 
Hallingdal – og Norge blir fortalt. Hele historien skal tuftes på egenart 
og særpreg i dette miljøet.   

Sorenskrivergården
Nasjonalromantisk senter

Besøksadresse:
Sorenskrivergården i Gamle Nes

Nesbyen Frivilligsentral
Telefon: 32 07 16 10
E-post: frivillig.nes@
  tubfrim.no 
Nettside: 
www.nesbyen.frivilligsentral.no 
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Stavkirketomta
G

amle Nes

Stavkirken ble revet i 1864 både fordi den var for liten og for dårlig. 
Utgravingene har vist at det har vært tidligere kirker på samme sted. 
Den siste antagelig bygget i siste del av 1200-tallet og hadde utpre-
gede gotiske detaljer. Senere ble bygningen utvidet og forandret. 
Deler av bygningen finnes i dag rundt om på gårdene på Nes, på 
museet og hos oldsaksamlingen. Stavkirketomten er i dag fredet med 
kirkens grunnriss avmerket med en lav mur. Det finnes også enkelte 
gravminner på området. 

Nesbyen Turist-og 
 Næringsservice AS
Telefon: 32 07 01 70
E-post: info@nesbyen.no 
Nettside: www.nesbyen.no
 Facebook

Besøksadresse:
Berggården i Gamle Nes

Postadresse:
Alfarvegen 139 
3540 Nesbyen

Åpningstiden til turist-
kontoret varierer etter 
sesong, se nettsider.

Fra 1843 til 1852 var Ove Gude sorenskriver i Hallingdal.
Bedre kjent er nok sønnen hans, Hans Fredrik Gude (1825 - 1903).

Hans Fredrik Gude var den store mester i den nasjonalromantiske bøl-
gen i tiden 1840 til ca. 1860. Norge skulle etter 1814 utvikle sin egen 
identitet som nasjon. Naturen og landsbygda var hoved inspirasjonen 
for dette. 

Hans Fredrik var ”vidunderbarn”. Allerede som 12 åring begynte han 
på tegneskole. Som 16 åring reiste han til Düsseldorf i Tyskland for å 
studere malerkunsten. Han ble senere professor.

Hans Fredrik Gude er mest berømt for sitt samarbeide med Adolph 
Tidemand. Sammen malte de flere bilder med tittelen ”Brudeferden i 
Hardanger”. Her malte Gude naturen og Tidemand menneskene. Disse 
bildene fremstår i dag som de største ikoner for nasjonalromantikken 
i Norge. 

Det som er mindre kjent er at Hans Fredrik Gude ofte var på besøk hos 
sine foreldre på Nes. Han fikk venner blandt lokalbefolkningen, var på 
livlige fester i Bjerringgården og gav bokgaver til skolen i Nes. Mange 
ganger hadde han sine kunstnervenner med seg, de malte og diktet.
Hallingdal var sett på som noe av det ”Norskeste Norge”.

Hans Fredrik var mye omkring i nærområdet, spesielt langs Rukkedals-
elva og malte mange bilder. Noen av disse er blant de mest kjente han 
laga. Hans Gude hadde mange kontakter blant kultureliten. Vi kan nevne 
målarkollegaene Flintoe, Tidemand, Eckersberg, Frich og en tysk måler 
som het August Becker. Komponisten Halvdan Kjerulf og Jørgen Moe 
var her i slutten på 1840-talet. Moe hadde då besøk av gamle nesninger 
som satt i skrivergården og fortale sagn og eventyr til han.

I gamle Nes kan du i dag vandre i fotsporene til disse store kunstnere. 
På utvalgte steder er det satt opp store kopier av de bilder som ble malt 
og som viser det landskap de ble inspirert av. 

Merket løype fra sorenskriver gården i Gamle Nes til  Hallingdal 
Museum tar deg med i en  romantisk  vandring 

«I Gudes  fotspor».

I Gudes fotspor

www.nes-bu.kommune.no

Arrangement

JANUAR: 
Nyttårskonsert i januar
Siden 1991 har Nesbyen Hornmusikklag hvert år arrangert nyttårskonsert 
en søndag i siste halvdel av januar. Korpset satser stort på disse konsertene 
og har opp gjennom årene samarbeidet med mange kjente solister/artister. 
 Av solister kan nevnes: Ole Edvard Antonsen, Frode Thingnæs, Kari 
Gjærum, Bjørn Eidsvåg, Åge Kvalbein og solodansere fra Den Norske 
 Operaballetten. Repertoaret på konsertene har delvis vært lagt opp rundt 
solistene, men det har også vært flere temakonserter, f.eks. Engelsk konsert, 
Tsjekkisk konsert og Konsert i ekte Wiener-stil. 
 Nesbyen Hornmusikklag er et aktivt amatørkorps med medlemmer fra 
Nes og Gol. Korpset har ca. 25 medlemmer som stiller opp og spiller på 
ulike arrangementer i bygda og i nabobygdene. De kan også leies for å 
spille i ulike sammenhenger, enten som tyrolerorkester, liten gruppe eller 
hele korpset. Korpset fylte 125 år i 2016 og er et av landets eldste korps, 
så ”Hornmusikken” har lange og gode tradisjoner i bygda.

Hallingløpet (hundeløp), Ranten
Sledehundeløp som arrangeres i slutten av januar hvert år. Det går i områ-
det mellom Tunhovd, Myking og Rødungen, der start og målgang er ved 
Ranten Hotell på Myking. Arrangør er Hallingen Hundekøyrarlag. 
 I 1999 ble løpet arrangert som NM i Mellomdistanse sledehundkjøring, 
og siden 2003 er løpet arrangert årlig unntatt 2006, da det ble avlyst på 
grunn av uvær.
 Dette er et løp for alle klasser, enten du er rekrutt eller elite. Publikum 
er hjertelig velkommen. 
Kontaktperson: Siri Goberg, tlf. 930 18 721. Nettside: www.hallingen.org

FEBRUAR: 
Måneskinnstur
Inviter din kjære på måneskinnstur i februar!
 Forhåpentligvis får vi måneskinn og vi starter kl.1700 ved Nystølkroken 
Kafè, og går på ski i romantiske omgivelser med fakler og overraskelse ute 
i sporet.
 Etter en liten skitur på ca.5km, får du romantisk 3-retters middag på 
Nystølkroken Kafé. 
Følg med på www.nesbyen.no eller kontakt Nesbyen turistkontor på tlf. 
32 07 01 70.  

Vinterdagen
Første lørdag i skolenes vinterferie arrangeres vinterdagen på Hallingdal 
Museum avd Nesbyen. 
 Skogsdrift på gammelmåten med hest. Bål og kruttsterk kaffe. Uteak-
tiviteter og konkurranser for hele familien.  
Arrangør er Hallingdal Museum.  Tlf. 32 07 14 85
www.hallingdal-museum.no  



MARS: 
Påskelunsj for eldre og pensjonister
Nesbyen Røde Kors Omsorg inviterer eldre og pensjonister til påskelunsj, 
Skjærtorsdag hvert år. Lunsjen holdes i Sorenskrivergården. Et hyggelig 
påskearrangement. Følg med i Hallingdølen eller på Nesbyen Frivillig-
sentral sine nettsider for tidspunkt. 
www.nesbyen.frivilligsentral.no 

Vintersleppet
Skitur for glade kjerringer som arrangeres i mars hvert år. Ingen tidtaking, 
bare start- og målregistrering. 

Bli med på årets vakreste, gladeste og mest sprudlende naturopplevelse!
Vi går i flotte skispor i vakre vinteromgivelser. Deretter koser vi oss på 
AFTERSLEPP i lavvo med godt drikke og god musikk. Så slepper vi ut håret 
og trår til med en 3-retters fantastisk fjellinspirert bankett. Ta med hele 
venninnegjengen og få en uforglemmelig vinteropplevelse i Nesfjellet 
som du sent vil glemme. Turene kan variere fra år til år så følg med på 
www.kjerringsleppet.no eller tlf. 32 07 01 70.

APRIL/MAI: 
Nesbyen Trail Camp
Sykkelfestivalen TrailCamp blir årlig, i månedsskifte april/mai, arrangert i 
det ubestridelig best utbygde stinettverket langs Bergensbanen. 
Nesbyen er omkranset av fjell og er velkjent for tørt klima som betyr tidlig 
sesongstart for stisykling. At fjellene er strødd med stier og at stiene ned til 
dalbunnen og sentrum er finjustert for utfor og stisyklister, møblert med 
doseringer, dropp og tømmerelementer fra ende til annen, gir ytterligere 
grunn til besøk.
 Arrangementet tilbyr shuttling, guiding, filmkonkurranse, konsert, fest, 
demosykler m.m. 
 Samlingsplassen er i bunn av de fleste løypene. Her vil det være demo-
sykler, pumptrack, sykkelvask og hangout. 

Følg med på www.trailhead.no.  Kontakt: ridenesbyen@gmail.com eller 
mobil 917 17 190

MAI: 
Enduro
Enduro er en konkurranse i stisykling. Her må tekniske ferdigheter ned-
over, kombineres med utholdenheten som kreves i stisykling. Det er flere 
fartsetapper og transportetapper. Vinneren er den som har brukt minst 
tid på alle fartsetappene til sammen. 

Nesbyen er med i 80/20 serien som er blitt en uoffisiell norgescup. I 2016 
arrangeres første del av Enduroserien på Nesbyen i mai. Det er fem runder 
i serien og det kan variere hvilken måned Nesbyen har arrangementet. 
Følg med på www.8020es.no 

Schäferhundutstilling i pinsehelga
Norsk Schäferhundklubb avd. Hallingdal er en raseklubb for schäferhunder 
og har ca. 30 medlemmer. Selv om vi er små, har vi det største arrange-
mentet av samtlige avdelinger innenfor Norsk Schäferhundklubb. 

Pinseutstillingen på Markedsplassen i Nesbyen er blitt en tradisjon for 
mange hundefolk fra store deler av Norge.

Vanlig program på denne utstillingen:
• Valpeskue fra 4 til 12 mnd.
• Karaktertest (mentaltest) for alle raser.
• Brukshundkåring for alle raser.
• Avlskåring for Schäferhunder.
• Schäferhundutstilling etter tysk mønster med skuddprøve i alle klasser. 

Sosialt samvær på lørdag kveld. Gratis inngang for alle. Vi har kiosk, kafe-
teria og grillmat. Salg av hundeutstyr.
www.norskschaeferhund.com

MAI/JUNI: 
Festspillene i Nesbyen 
– månedsskiftet mai/juni
Festspillene i Nesbyen har vært arrangert siden 1989. Målsettingen med 
arrangementet er å fremme ulike kulturelle uttrykksformer med hovedvekt 
på musikk, skape aktivitet og være med på å presentere Nesbyen på en 
positiv måte. Vi har lagt vekt på å formidle variert musikk til alle aldersgrup-
per. Vi har derfor hatt en sjangerblanding med klassisk, rock, pop, jazz og 
viser/folkemusikk i skjønn forening, og det har vi tenkt å holde fast ved. 
Program, kart og artistpresentasjoner finnes på Festspillenes nettsider 
og i Festspillavisen. Ta en tur til Nesbyen under Festspillene og opplev et 
yrende folkeliv og mye god musikk.
www.festspilleneinesbyen.no

Hallingdal Hesteutstilling
Hesteutstillinger har lange tradisjoner i Hallingdal og utstillingen på 
 Nesbyen er en offisiell hesteutstilling, arrangert av Hallingdal Hesteut-
stilling i samarbeid med Norsk Hestesenter.

Fra hele Sør-Norge kommer vallaker, unghester, hopper og føll fra et utall 
raser og mønstres for dommere fra inn- og utland. Spente hesteeiere og 
utstillere har pusset og striglet sine hester og forberedt seg i lang tid foran 
utstillingen. Her gjelder det å vise fram det ypperste av norsk hesteavl!

Det blir kafé, bruktmarked med salg av hesteutstyr, ridning for barna, og 
oppvisninger med sentrale aktører i hestemiljøet i regionen. Vi kan love 
publikum en helg fullstappet av flotte hester, imponerende rytter- og 
kuskeferdigheter, knallgode vafler og god stemning
http://hallingdalhesteutstilling.com/
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Hallingmarken
Gubbetorget
Nes Husflidslag inviterer menn i alle aldere, med og uten snus, til å selge 
sine egenproduserte varer på plassen mellom kommunehuset og ting-
huset en lørdag i månedsskifte mai/juni. Arrangementet vil arrangeres 
samme helg som festspillene så her vil det bli liv og moro. 
 Det kan dreie seg om treprodukter, møbler, kniver, bilder, tradisjonsmat 
osv. Kun fantasien din setter grenser. 
 Arrangementet blir gjennomført uansett vær! Hver enkelt må sørge 
for sin egen bod med utstyr.
Kontakt: Tonje Tærum Bentehaugen, tonje.tb@hotmail.com eller Bjarne 
Bentehaugen, tlf. 481 13 491 

JUNI: 
NIL’s fotballskole 
Første uken etter skoleslutt i juni, arrangerer Nesbyen Idrettslag fotball-
skole for barn mellom 8–14 år. Arrangementet går hele uken, mandag–
fredag  og varer hele dagene, fra ca. kl. 9–15. Det spilles mye fotball, men 
det blir også tid til lek og hvis været spiller på lag, litt bading. Barna får 
lunsj i hallen.     www.nesbyenil.no

Aktivitetsdager på Hallingdal Museum
Hver onsdag fra siste uke i juni til og med første uke i august, er det aktivi-
tetsdager på Hallingdal museum hvor det vises fram gamle håndverks-
tradisjoner i husene og på museumsområdet. 
Arrangør er Hallingdal Museum. Tlf. 32 07 14 85
www.hallingdal-museum.no

Hallingdalsløpet
Dette er et veteranbilløp som går gjennom Hallingdal med varierende 
start og sluttpunkt ifra år til år. I 2016 vil løpet gå av stabelen 5. juni, 
og vil blant annet gå igjennom Nesbyen som samme helg arrangerer 
Gubbetorget. Det kan være et flott skue og bidra til en helg med mange 
opplevelser og inntrykk. 

JUNI/JULI: 
Hallingmarken
Hallingmarken er en åpen varemesse hvor det er representert et vidt 
spekter av varer og tjenester, både fra lokale utstillere og fra produsenter 
og selgere fra hele landet. Varespekteret er stort og omfatter det meste; 
nye biler, håndverksprodukter, elektro-varer, hudpleie og ballonger. Altså 
noe for enhver smak. 
 Vi er kjent for å ha svært god underholdning alle dager, og prøver å bli 
bedre for hvert år. Det er ikke lett når vi tidligere har hatt artister som A1, 
D.D.E, Morten Abel, Kurt Nilsen, Ravi og Dj Løv o.s.v. 
 Et stort og variert tivoli sørger for at de som ønsker det, kommer både 
fort rundt og høyt opp. 
 Utstillinger og stands er åpne hver kveld til kl. 24.00, søndag til kl. 18.00. 
www.hallingmarken.no
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Orgel-lunsj i Nes Kirke 
I sommermånedene arrangerer Nes Kirke orgel-lunsj.
Følg med i Hallingdølen og kirkens nettsider for informasjon om datoer 
og tider. 
www.neskirke.no

Norges raskeste 5 km
Vil du sette ny pers på 5 km? Ja, da er Nesbyen stedet å ta turen i juli. Det 
tyder nemlig på at løypa på Nesbyen holder det den lover. Nettopp å være 
landets raskeste. E-CO Norges Raskeste 5 km hadde sin debut i løpssirkuset 
i 2010 og har vært arrangert med suksess hvert år etter det. 
www.nesbyenil.no

Trondrudmarka Sprint Triathlon
Bjørnerud Fjellgård har siden 2013 arrangert Trondrudmarka Sprint 
Traithlon. Dette er en konkurranse for alle som består av 300 m svøm-
ming, 14 km sykling og 3,6 km løping i vakre omgivelser.
www.trondrudmarka.no
Kontakt: Halvard Haraldseth, tlf: 456 02 792, halrar@gmail.com

AUGUST: 
Nasjonal hundeutstilling
”Hallingdalsutstillinga” er blitt et vel innarbeidet arrangement med over 
20 års erfaring. Den er en av de største nasjonale hundeutstillingene i 
Norge, og blir avholdt hvert år den første helgen i august her på Nesbyen. 
 Grunnet omorganiseringer blir det ingen utstilling i 2016, men Norsk 
Myndeklubb og Hallingdals Hundeklubb gjør jobben som arrangør og 
holder utstilling i 2017 med et ønske om fortsettelse. 
 Hallingdalsutstillinga er kjent for en variert og spennende dommerliste 
– og mange nye og gamle hundeentusiaster møtes her for en trivelig helg.
www.myndeklubben.no www.hallingdal-hundeklubb.net

Rockabilly Rumble
Rockabilly Rumble ble opprettet av jentene på Sjå Te Å Klypp De AS i 2012 
og har siden det vært et årlig arrangement som er blitt større og større.   
 Arrangementet består av en stor veteranparade med mange flotte biler 
og modeller med hår og klesstil ifra 50-60 tallet i alle aldre. Utenfor Sjå 
Te Å Klypp De AS er veteranbilene utstilt før og etter paraden. Der vil det 
også være salg av mat og drikke. Dette er en dag med mye liv og røre, og 
avsluttes av to band som spiller På Hjørnet. 
www.rockabillyrumble.no 

Caravantreff ”Hallingtreffet”
Siste helgen i august er det duket for Hallingtreffet, som arrangeres sam-
tidig med Kjerringtorget. Dette har blitt et av Norges største og mest 
populære treff. Hallingtreffet har i 2016 20 års-jubileum. 
 Norsk caravan Club er landets største interesseorganisasjon for cam-
ping- og bobileiere med over 26 000 medlemsfamilier. 
Hvert år finner de veien til Nesbyen og markedsplassen. 
www.nocc.no

Kjerringtorget
Kjerringtorget ble arrangert første gang i 1994 og har siden den gang 
vært et stort og kjent arrangement på Nesbyen med en enorm utvikling 
og økning. Antall boder har derfor de senere årene blitt begrenset til 175 
på grunn av kapasitet
 Torgdagene arrangeres siste hele helgen i august hvert år. Det er et 
gratis arrangement til interesse for folk i alle aldre. 
Disse dagene stiller kvinner i alle aldre ut egenproduserte varer som tra-
disjonell husflid, håndverk og tradisjonsmat.
 Produktene som stilles ut blir også vurdert av en jury, der vinneren får 
tildelt Solsikkeprisen, og mottar 10 000 til videreutvikling av sitt produkt. 
www.kjerringtorget.no 

Veterankjøretøytreff
Veteranvogntreffet på Nesbyen ble arrangert første gang i 2011 og har i 
2016 5års jubileum. 
 Arrangementet er gratis for både utstillere og publikum og har vokst 
stort i antall deltakere og publikum de siste årene.
 Treffet blir avholdt nest siste helgen i august og her finner du alt av 
gamle kjøretøy som biler, motorsykler, scootere, traktorer, lastebiler, sta-
sjonærmotorer og m.m. Det er de siste årene også åpnet for å stille ut 
særegne kjøretøy som er nyere enn 30 år. I 2015 var det 530 kjøretøy 
tilstede, noe som tyder på stor utvikling. 
 Ta turen til markedsplassen der arrangementet finner sted, for mye 
flott å skue, samt godt utvalg og flere steder for kiosksalg.  
http://www.veterantreff.net/

SEPTEMBER:  
Høstsleppet
I september arrangeres Høstsleppet i regi av Nesbyen Turist- og Nærings-
service AS. Dette er en flott fjelltur i Nes Nordmark for alle blide damer 
over 18 år. Turene varierer i lengde i fra 10 – 20km. Som regel er det lagt 
opp til både en lang og en kort runde slik at det kan passe enhver dame. 
 Det tilbys vardeyoga, skrepper med spennende og nyttige overraskelser, 
edelt kjerringvatn og 3 retters bankettmiddag på Ranten Hotell. Det blir 
satt opp buss t/r Gol.

OKTOBER: 
Markens Grøde
Et annerledes matarrangement med aktiviteter for folk i alle aldere. 
 Lørdagen i høstferien blir det muligheter for opplevelser, aktiviteter, 
smaksprøver, utstillinger, kafe og landhandel for enhver. Tema for dagen 
endrer seg, år for år. 

Arrangør er Hallingdal Museum.   
Tlf. 32 07 14 85
www.hallingdal-museum.no
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Bringenatten opp
Bringenatten opp ble første gang arrangert høsten 2015 med stor suksess.
Arrangementet er derfor planlagt til å bli et årlig arrangement om høsten 
og vil bli arrangert 30.oktober i 2016. 
 Bringenatten opp er en skogsbilveg som snirkler seg 425 høydemeter 
opp på 4,2 km, og er mulig å melde seg på for alle da det vil bli delt inn 
i klasser. Noen vil opp på best mulig tid, mens andre bare ønsker å gjen-
nomføre. 
 Når sistemann i aktiv klasse er i mål blir det premieutdeling på toppen.  
www.nesbyenil.no

NOVEMBER: 
Julemarked
For å åpne arrangementet JuleNesbyen har vi julemarked på Indre Torg i 
november, arrangert av handelsstanden. Der blir det boder med mat og 
drikke, skinnprodukter, julenek og juletrær etc. 
 Senteret holder åpent med mange gode tilbud, og juletreet vil være 
pyntet slik at det blir mulighet for å legge gaver under treet til de treng-
ende i Hallingdal. 
 I tillegg vil det bli diverse andre aktiviteter for voksne og barn, som 
blant annet gratis kino for alle. 

NOVEMBER/DESEMBER: 
Jul på museet og julegrantenning
Lørdag i den første adventshelgen arrangeres Jul på museet.
 Dette er et arrangement for hele familien med aktiviteter som blant 
annet spikking, baking, veving og klippe-klistring. Det er åpen landhandel 
med flotte produkter og salg av diverse. Det blir julemusikk, juleeventyr 
og julekafé. 
 Når kvelden renner på går det fakkeltog ifra museet og ned til Indre 
Torg for julegrantenning. 
 Ta med hele familien og bli med på en innholdsrik dag. Kanskje kommer 
også Nissen med noe godt til barna?
www.hallingdal-museum.no eller tlf. 32 07 14 85

Julekonsert i kirken
Midt i desember arrangeres den årlige julekonserten i Nes kirke, med 
lokale aktører. Møt opp og få en god førjulsopplevelse. www.neskirke.no

Julecup fotball
2. juledag, hvert år, er det duket for innendørs fotballcup. Det er delt opp i 
både mosjons- og proffklasser, så dette er et arrangement for hele familien. 
Bli med på moro og fair play i Idrettshallen. Det vil være åpen kiosk. 
www.nesbyenil.no

Konserter i Nes Kirke
I gjennom året arrangeres diverse konserter i Nes Kirke. 
Følg med på kirkens nettsider. www.neskirke.no

DNB Eiendom Hallingdal
Tlf: 48 04 22 00

DNB Eiendom Hallingdal, Jordeshagen 7, 3540 Nesbyen  |  Tlf: 48 04 22 00

Hos DNB Eiendom Hallingdal finner du meglere som kjenner det lokale hytte-
markedet og kan gi verdifulle råd, både til deg som skal selge og til deg som ønsker 
å kjøpe fritidsbolig. DNB Eiendom har Norges største boligsøkerregister, og her 
finnes det mange som ønsker seg et sted i Hallingdal. Kanskje har vi allerede en 
kjøper til din hytte?

Flytte!

Flytte!

Flytte!

DNB Eiendom setter fart på hyttesalget

med erfarne meglere som kjenner Hallingdal

og treffer kjøperne gjennom synlig markedsføring

og Norges største kjøperregister
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Få gode råd og bedre vilkår hos en bank 
som strekker seg litt lenger for deg!

Vi støtter opp om lokale aktiviteter og det lokale næringslivet.
Hos oss får du gode og fornuftige løsninger innen:

    • Bank
    • Sparing og plassering
    • Forsikring
    • Leasing

NESBYEN
Tlf. 07583

post@skuesparebank.no
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