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Nye skilter over hele fjellet
Når du tar skiene fatt i vinter,
vil du møte helt nye skilter
og skilttavler på fjellet!
Takket være bidrag fra
Gjensidige-stiftelsen,
Flesberg og Kongsberg
kommuner og Buskerud
Fylkeskommune har det vært
mulig å gjennomføre dette
store prosjektet for Blefjell
løypeforening.
Styremedlem i løypeforeningen, Per Jarle
Nyrud, har i mer enn ett år trålet fjellet og
snakket med grunneiere og planlagt
skiltprosjektet. Det er snakk om hundrevis av timer med dugnad bak et slikt
prosjekt.
– Det kan nok hende jeg hadde tenkt
meg om, hvis jeg visste hvor mye arbeid
dette egentlig innebar, forteller Per Jarle
med et glimt i øyet. – Dette har virkelig
vært et kjempeprosjekt. Det er jo også
dugnad som er løypeforeningens innsats,
mens vi har vært så heldige å få økonomisk
støtte, hovedsakelig fra Gjensidigestiftelsen.
Vi snakker om en total kostnadsramme

på 450 000 kroner, og prosjektet innebærer nær 350 skilter over hele fjellet!
Mer på side 2

Primus motor for det nye skiltprosjektet til Blefjell
løypeforening, Per Jarle Nyrud, foran en av de
store karttavlene som er satt opp på fjellet foran
denne sesongen.

Oppdater din informasjon
Flesberg kommune har som andre kommuner tatt i bruk systemet Varling 24.
Gjennom dette systemet sendes det ut SMS eller e-post til folk om aktuelle saker.
Folk kan selv sørge for å oppdatere informasjonen sin, og dette kan gjøres ved å
gå inn på www.norge.no og klikke på menypunktet: Oppdater din kontaktinformasjon. Kommunen henter ut informasjonen fra denne offentlige databasen, og
kan ved behov varsle om ulike saker.
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350 nye skilter og en
mengde dugnadstimer
Per Jarle Nyrud, primus
motor for skiltprosjektet,
poengterer at han ikke har
vært alene om prosjektet.
Med i planleggingsgruppa
har vært Steinar Lund fra
Blefjell løypeforening og Hans
Fossan fra Nordre Ble løypeforening som har hatt ansvaret for nord på fjellet.

Dette skiltet vil du møte flere steder på fjellet, logoen til
Blefjell løypeforening og skiløperen.
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– Det er viktig å merke seg at vi snakker
om skiløypeskilt som dekker fjellet fra sør
til nord. For å kunne gjennomføre dette
måtte vi ha skriftlige grunneieravtaler på
de eiendommene hvor våre løyper går.
Bare det å få dette til har tatt sin tid. Det
er kjørt ut og satt opp staur over hele
fjellet, og skiltene ble skrudd på i løpet av
høsten og fram mot jul. Det har blitt
mange turer innover til fots eller på
scooter.
– Hvordan er dette skiltprosjektet
bygget opp?

Europeisk standard
– Skiltene er av ny europeiske standard,
og vi har satt opp 12 store karttavler som er
plassert i nærheten av de store parkeringsplassene/utfartsstedene, mens det er
plassert tre tavler inne på fjellet. Verdt å
merke seg er at alle kryss har fått hvert sitt
nummer, og nesten alle har fått et navn.
Videre er det 25 små karter i de mest
trafikkerte løypekryssene og som dekker
det område du befinner deg i, forteller Per
Jarle Nyrud.
Skiltene som viser løypetraseer har fått
tre forskjellige farger som angir vanskelighetsgrader. Grønn løype betyr en enkel
løype, blå løype betyr medium løype og rød
løype er krevende. Noe av poenget her,
er at løypeforeningen står ansvarlig for
skiløypene og at det skal være trygt å gå i
dem.

Slik vil du som skiløper møte de nye karttavlene og
på dette stedet finnes det både medium og krevende
løyper å velge mellom.

– Jeg mener at de nye skiltene er
positivt nytt for fjellet. Nå har det blitt
lettere å planlegge skiturene, og vi må vel
kunne si at fjellet har fått et lite løft med de
fine skiltene. Du kan faktisk stå på parkeringsplassen og planlegge skiturene dine
og blant annet ta hensyn til dem som skal
gå. Ikke alle er i like god form, og da kan
det for eksempel være greit å velge en
enkel løype, påpeker
Per Jarle Nyrud som helt klar har vært
pådriveren for skiltprosjektet.
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Nytt løypekart
Blefjell løypeforening har i forbindelse
med skiltprosjektet, også fått
utarbeidet et eget kart over skiløypene på Blefjell. Dette er et løypekart
for skiløyper som dekker hele fjellet,
og som ikke viser sommerstier.
Kartet vil bli lagt ut til salgs på utsalgsstedene på Blefjell og vil koste
70 kroner i utsalg.

Ansvarlig redaktør for informasjonsavisa: Vidar H. Grønli
I redaksjonen for øvrig: Knut Olav Bakkene, Steinar Lund og Kjetil Gjellerud
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Vil ha løype nordover til Veggli
Terje Døviken (57) er
nyvalgt leder av Nordre
Ble Løypeforening, og hans
visjon for framtida er et
sammenhengende løypenett
fra Blefjell til Veggli!
– Jeg synes det hadde vært spennende
med ei løype fra nordre del av Blefjell
forbi Åklifjella og ned mot Sørkje hvor
Fritjof Nansen holdt til i noen år. Det er
selvfølgelig ikke noe som er gjort i en
håndvending, men det er i alle fall en
drøm jeg har, sier han.
Nordre Ble Løypeforening har en
egen løypemaskin som kjører løyper på
den nordre delen av fjellet. Maskinen
står plassert ved Blåberg Fjellstue og
kjører nordfra og helt til Vasshølet. Det
blir mange mil og timer hver helg!
Løypeforeningen har hytteeiere,
velforeninger, grunneiere og næringsdrivende som medlemmer, og tok et
skikkelig løft da de kjøpte seg ny maskin

3200 hytter
i kommunen
Det er nå 3 200 hytter i Flesberg.
Bare i 2016 ble det bygget 50 nye
hytter på Blefjell. Flesberg kommune
har forøvrig fått en bedre økonomi,
og det er ikke planer om å endre
eiendomsskatten i kommunen.

Terje Døviken er nyvalgt leder av Nordre Ble Løypeforening

i 2010! Nordre Ble Løypeforening er
medlem av Blefjell løypeforening og
samarbeider med dem om løypekjøringen
på fjellet.
Den nyvalgte lederen er ingen novise
på fjellet. Han er så å si født og oppvokst
på Blefjell. Foreldrene bygde hytte ved
Djupvatn allerede i 1961, da Terje bare
var to år gammel.
– Da jeg var guttunge på fjellet måtte
vi tråkke løyper sjøl. Det var verst for
dem som var tidlig ute etter et snøfall,
de måtte jo lage spor! Men jeg har virkelig
blitt godt kjent på Blefjell etter å ha vært
her i så mange år. Jeg har blant annet
satt opp viltkameraer og saltsteiner for å
kartlegge hva slags dyr som ferdes
i området vårt, sier han, og ser opp på
et digert utstoppet elghode på hytteveggen. Oksen var den første han skjøt
på Blefjell, og den har fått hedersplassen

i hytta. Terje er nemlig en ivrig
elgjeger og deltar hvert år på et jaktlag.
Terje Døviken har vært en aktiv
støttespiller helt siden Nordre Ble Løypeforening ble dannet. – Det er viktig at
hytteeierne deltar i løypeforeningene og
tar sin tørn, slik at ikke grunneierne blir
stående alene. Vi her på den nordre
delen av fjellet kan se tilbake på et
velfungerende og godt samarbeid.
Og nå kan vi tilby gode skiløyper til folk
flest. Løypetraseene har blitt mye bedre
etter hvert, men vi har fremdeles en vei å
gå før jeg er helt fornøyd.
– Vi har en god økonomi, men jeg
håper de som bruker løypene nord på
fjellet vil støtte oss. Vi har kontonummer
1202 23 17510. Vi er også på Vipps med
kode 10396 og på Mcash, sier den
hyggelige tannlegen fra Drammen.

Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no
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Nå skal kommunen feie
piper - også på hyttene

Inn til nå har hver hytteeier vært nødt til å
feie pipene selv, og mange har skaffet seg
eget utstyr for dette. Men nå har altså
ansvaret for tilsyn og feiing blitt lagt på
kommunen. Det vil nå bli utarbeidet en
risiko og sårbarhetsanalyse for alle hytter,
fritidsboliger og boliger i kommunen. På
bakgrunn av denne risikovurderingen skal
det lages en ordning som sier noe om
hvor hyppig det skal gjennomføres tilsyn
og feiing, samt størrelse på gebyr.
– Flesberg og Rollag kommuner har
samarbeidet i flere år om feietjenesten, og
vil også gjøre det framover når ordningen
utvides til å gjelde hytter. I 2017 vil begge
kommunene ha oppe sak i kommunestyrene som skal beskrive og fastsette hvordan ordningen vil bli. Tidligste tidspunkt
for oppstart vil være 2. halvår 2017, men
det kan også hende at ordningen ikke er
oppe å gå før i 2018, forteller brannsjefen.

Hva tilsyn og feiing vil innebære
En hytteeier har meldeplikt til det lokale
feiervesenet om tilstanden på pipe og
fyringsanlegg. Eier må for eksempel melde
fra om det blir installert nytt ildsted på hytte

Brannsjef Jon Kåre Jonsson

eller i fritidsbolig. Ved innføring av ny ordning
er det viktig at kommunen skaffer seg oversikt over tilstanden på hyttene. Deretter vil
det bli besluttet om det skal feies hvert
andre eller hvert fjerde år. Eksempelvis kan
hytter med vanskelig adkomst, og som er
lite i bruk, kan komme under en annen
ordning med sjeldnere feiing.
Eier av hytte eller fritidsbolig vil få varsel
om at feieren kommer på besøk. Besøket
vil vanligvis foregå innenfor normal
arbeidstid, men du som hytteeier trenger
ikke være tilstede på befaringen.
Feieren skal gjøre følgende ved tilsynet:
• Kontroll av fyringsanlegget, samt
røykvarslere og brannslokkeapparat
• Feiing av skorstein og røykrør

Hytte/Hytteplaner?
www.norske-fjellhus.no

Som følge av en ny forskrift,
skal piper i hytter og fritidsboliger nå feies på lik linje
med bolighus. Det er Flesberg kommune som vil stå
for dette, og trolig vil det bli
feiing hvert annet eller tredje
år, forteller brannsjef Jon
Kåre Jonsson i Flesberg.

– Det vil bli gitt ytterligere informasjon før
ordningen settes i gang, og det kan være
nyttig å følge med på kommunens nettsider og Facebook-sider, sier brannsjef Jon
Kåre Jonsson.

Moen miljøstasjon
Flesberg kommune har hatt utvidet
åpningstid på Moen miljøstasjon fra mai
til oktober. Dette har vist seg som et
populært tiltak og mengden av avfall har
økt betydelig som følge av dette. Fram til
utløpet av oktober i 2916 var det samlet
inn 341 tonn med avfall. Det skulle tilsi vel
100 kilo per hytte! Det koster ingenting for
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hytteeiere å levere avfall, det er en del av
den miljøavgiften som betales til kommunen.
Åpningstidene på Moen er tirsdager fra 7
– 10 og torsdag 12 – 18.
I sommer har også miljøstasjonen vært
oppe den første og tredje lørdagen
i måneden.

På Moen kan folk levere hvitevarer
og det meste av annet avfall. Ordfører
Garaas synes det er trist når folk ikke
gidder å levere avfall, men i stedet setter
det igjen i nærheten av kontainerne som
er satt ut. Byttet av kontainere skal for
øvrig være ferdig i løpet av 2017.
Glasskontainerne har også blitt populære.

Setter spor som sin morfar
Kristian Landsverk (21) er en
av de yngste løypekjørerne
på Blefjell. Han setter
bokstavelig talt spor i snøen
i tråd med det hans morfar,
Einar Huslende, har gjort
i mange år! På Blestua er han
nå tredje generasjon, det er
hans mor Inger Huslende
Landsverk som driver den
populære kaféen!
Det er ikke rart Kristian har fått interesse
for fjellet. Fra han var en neve stor har han
vært med morfaren i løypemaskinen. Einar
er en legende på fjellet og har vært foregangsmann for løypekjøringen.
– Jeg var jo med Einar i maskinen i
mange år før jeg begynte å kjøre sjøl. Nå
har jeg kjørt løypemaskin siden jeg var
17-18 år, forteller den sympatiske og hyggelige løypekjøreren. Interessen for maskiner
førte til at han begynte som lærling i morfarens virksomhet. Nå er han for lengst
ferdig med læretida, men jobber fortsatt
sammen med ham.
– Vi blir jo veldig tett på hverandre, men
jeg synes det går veldig bra. Det er fint å
kunne drive på denne måten. I sommermånedene har vi en ekstra mann i arbeid,
men ellers er det bare oss to som jobber
sammen.
– Hva synes du om å kjøre løyper?
– Det er en fin jobb! Den krever at du
følger med hele tida, du må være skjerpet.
Og det kan jo være tøft når været er dårlig
og sikten er lik null, og du har vanskeligheter med å se fra løypestikk til løypestikk.
Men på den annen side, når været er strålende er det ingenting som å være på fjellet,
sier Kristian som nå kjenner hver eneste
stein som ligger i nærheten av løypetraseene. – Har du vært borti en stein en gang,
husker du det neste gang du kjører, smiler
han.
Skal du kjøre løyper på Blefjell må du
være grytidlig tidlig oppe. Kristian bor i
Kongsberg med samboer Anja Brattås, og
må tidlig opp når han skal ut med maskinen.
Klokka er bare 4 og 5 når han tørner ut og
setter kursen mot Numedal og Blefjell. Da
er det helt mørkt, og Kristian synes det er

Kristian Landsverk følger i morfarens spor og kjører Blefjell løypeforenings maskin fra Blestua.

enklere å kjøre med lampelys fra maskinen, enn når lyset blir flatt utpå dagen og
det er vanskelig å finne løypetraseene.
Løypemaskinen, kalles for T2 på skisporet.no. Nå er det som regel Kristian som
kjører den, bortsett fra når det kommer
mye snø, da kjører morfaren løypemaskinen,
mens Kristian setter seg på traktoren for å
brøyte. Hver tur med løypemaskinen tar
4-5 timer, avhengig av forholdene. Turen
gjøres gjerne både lørdag og søndag i
sesongen.
– Hva tenker du om framtida?
– Jeg trives på fjellet og det blir vel sikkert
til at jeg slår meg ned her etter hvert. Har jo
vært på Blefjell siden jeg var en neve stor, og

vi har dessuten ei hytte like ved Blestua, så
dette er på mange måter mitt fjell.
– Ønsker for løypekjøringen?
– Vi har snakket en del om at det kunne
være fint med en større og kraftigere løypemaskin, en som kan legge fire spor samtidig.
En slik maskin vil kjøre mer effektivt. Vi vil
da slippe å kjøre dobbelt fordi den legger
fire spor samtidig, og den vil bruke mindre
drivstoff fordi som tar seg lettere fram. Den
vil dessuten komme seg fram der den
nåværende maskinen sliter. Jeg håper det
lar seg gjennomføre, det er jo et stort løft
for Blefjell løypeforening, sier Kristian
Landsverk.

Hytteeierne må selv bestille septiktømming
Hytteeiere som har tette kloakktanker
må selv varsle om tømming. Det betyr
at du selv har et ansvar for å følge
med nivåvarsleren. For å bestille
tømming kan du ringe rett til septikktømmeren.
– Det har vært litt fram og tilbake
omkring dette, men vi har nå funnet ut
at det er greiest om hytteeierne selv
ringer for å be om tømming av septikktankene. Det er jo sånn at noen hytter
brukes oftere og kanskje av flere personer, og trenger derfor også hyppigere

tømming. I denne forbindelsen er det
selvsagt et poeng at dette skjer i løpet
av sommerhvalåret. Det er mye mer
plundrete å få dette til om vinteren.
Vi ber derfor om folk ringer til Terje
Rustand som står for denne tømmingen
i Flesberg. Han har telefon 94 86 16 17,
forteller ordfører Oddvar Garaas.
– Hva med de som har slamavskiller og spredegrøfter?
– Noen skal tømmes hvert år og
noen annet hvert år. Disse trenger
imidlertid ikke å melde fra om tømming.
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Miljøfyrtårnbedrift

Ta turen innom oss på vei til eller fra Blefjell
Bil Bobil Caravan

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998
Velkommen til en hyggelig handel!

Circle.k. Lampeland
Lampeland Bensinstasjon AS
3623 Lampeland
Tlf.32 76 20 71
Åpent 8-21(10-21)

Kjøp Salg Innbytte Finans

Blestølen daglivare
Fredag 1600 - 2000 Lørdag 1000 - 2000
Tlf: 916 53 174

TRENGER DU EN VERDIVURDERING
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED
GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

TLF: 918 98 840

www.numedalsbygg.no

Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no
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Kafé, dagligvarer, kiosk
CATERING - SELSKAPSLOKALE
VED / TRANSPORT
www.blestua.com
TLF: 32760094

A. Bakke Transport A/S

Terje Rustand Transport AS
T
SLAMTØMMING
MASSELEVERING
BRØYTETJENESTER

Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis,
Byggevarer, Stykkgods og kan også tilby kranbil-tjenester.
By

Transport og conteinerutleie
3 624 LYNGDAL

Aage Mørken
Daglig leder

3623 Lampeland
Tlf: 32 76 03 03 • Fax: 32 76 03 03
Mob: 92 86 82 84
E-post: aagemorken@vs.com

BILER - TRAKORER - ANLEGGSMASKINER

BLEVA
Blefjell

3623
362
23 Lampeland · Tlf: 32 76 22 74 · Mob: 902 09 822 · www.numedal.net/rustand-transport

Vann og Avløpsselskap AS

3623 Lampeland • Tlf: 32 76 22 74 • Mob: 902 09 822

Tlf: 913 26 666

Terustand@online.no

LYNGDAL LANDHANDEL

Transport • graving • anlegg

TLF. 32 76 15 33
• Salg av bl.a. levende agn og ﬁskeutstyr

Terje Homelien
3620 Flesberg
Mobil 920 28 282

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN
TLF. 928 00 708

Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer
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Se www.bleva.no for info om vårt arbeidsområde mv.

94 86 70 05

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

Aasland BleService /
v Håkon Aasland, Tlf. 900 50 842
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• Graving
• Transport

• Vaktmestertjenester
• Ved & fyring

Svensk/Dansk duo satser på ny kro
Merete Grue Pedersen kom
til Norge fra Danmark i 1982
for å være her i ett år hos en
familie på Billingstad. Etter to
måneder var hun bestemt på
at hun ville bli i Norge for
godt! Hun er her fortsatt! For
vel et år siden startet hun
Gvelven Kro som på rekordtid
har blitt veldig populær på
Blefjell.
Det er ikke ofte det åpnes nye utsalgssteder på Blefjell, og mange var nysgjerrige
da Gvelven kro åpnet like før nyttår i 2015.
Det er Nicklas Larsson, svenske som har
slått seg ned i Flesberg og er Meretes
kjæreste, som eier kroa, men det er hun
som driver den under navnet Grue Pedersen
hytteservice.
Gvelven ligger i nærheten av Værås
Hyttegrend, Blefjellheisen og Sjuvasslia
og har således mange hytter i nærområdet.
– Det var ei kro her tidligere som ble drevet
av familien Gjellerud, men det er mange
år siden den ble drevet. Vi har bygd ut og
ominnredet ganske mye, forteller Merete
som så langt er veldig fornøyd med
oppslutningen blant hytteeiere og lokalbefolkning. - Like før vi åpnet var det bare
kaos her, men takket være god hjelp fikk
vi åpnet etter planen.
- Vi satser ikke så veldig mye på et
stort kjøkken og matservering. Vi vil ikke
konkurrere med Blestua som er kjent for
sin gode mat, og som bare ligger tre
kilometer unna. Vi skal være ei kro som
folk kan stikke innom for å ta seg et glass
vin, en øl eller en kopp kakao etter skituren.
Men vi serverer også litt mat, det går
i pizza, hamburger og sånt. Så langt
veldig enkelt. Dette har også sammenheng med at vi ikke har tilstrekkelig med
utstyr på kjøkkenet ennå, vi savner blant
annet et skikkelig utluftingssystem,
forteller Grue Pedersen.
Merete ble samboer med en kar fra
Flesberg og sammen kjøpte de et småbruk
for noen år siden. Dessverre døde mannen
helt plutselig under en elgjakt for to år
siden. Da jobbet hun som butikksjef på

Merete Grue Pedersen kom fra Danmark i 1982 for å være i Norge i to måneder. Hun er her fortsatt, og nå
driver hun Gvelven Kro!

Flesberg Handel hvor hun var i ni og et
halvt år. Nå har hun altså truffet svenske
Nicklas og sammen har de satset på
Gvelven Kro.
I kjelleren på kroa er det en utleieleilighet, og selve kroa er bygget ut
ganske mye med blant annet nye toaletter.
Alt interiør er laget av lokale råvarer og av
lokale håndverkere. Benker av grovt treverk
og interiørdetaljer laget av både stein og
tre. Bildene på veggen er fotografier av
lokale motiver fra Blefjell.
– Vi ønsker å være et samlingspunkt
for folk som besøker området. Mange vil
gjerne ha et aktivitetstilbud og jeg mener
at vi kan til by på et hyggelig miljø hvor vi
innimellom har hatt underholdning. Folk
treffer hyttenaboer og blir kjent på en helt
annen måte enn om de bare hilser i forbifarten. Rik blir jeg neppe på denne
virksomheten, men det gir meg massevis
av glede å se andre blir fornøyd!
Kroa stenger kl 23.00, og det hender
at noen synes det kan bli langt å gå

hjem. Ikke sjelden har Merete svippet
gjester hjem i egen bil etter en kveld på
kroa. Du blir populær av sånt! Ekstraservice
til kundene!
Utover våren har hun laget et program
med ulik underholdning og aktiviteter.
Før jul hadde hun juleverksted. Hun har
tro på dette at folk vil gjøre noe annet enn
bare å sitte i egen hyttestue når de er på
fjellet. I sommer kjøpte de inn fire elsykler
som de leier ut. Ved hjelp av disse kan du
nå over et stort område uten at du
trenger å være i den aller beste formen.
Gvelven er et populært område på
Blefjell. Nylig ble det solgt to hytter for
over seks millioner kroner. Det er ikke
hverdagskost på familiefjellet.
Kroa er åpen torsdag, fredag, lørdag og
søndag. Utenom dette vil Merete gjennom
sitt foretak Grue Pedersen Hytteservice ta
på seg jobb med rengjøring av hytter, gjøre
innkjøp og ellers tilby hytteeierne hjelp med
praktisk arbeid og tilrettelegging.
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Innkjøp av ny
løypemaskin
Årsmøtet i Blefjell løypeforening gav
styret fullmakt til å vurdere innkjøp av
ny stor løypemaskin på fjellet, og
eventuelt gå til innkjøp av maskin
hvis det foreligger et økonomisk
grunnlag for dette. Forutsetningen
er at foreningen kan finansiere dette
ut i fra de budsjetter som foreligger.

Skal bygge
ny skole
Det er gjort et prinsippvedtak om å
bygge ny skole med flerbrukshall på
Lampeland. Denne vil komme på
Stevningsmogen, og skal bygges
i massivt trevirke. Det jobbes også
med å få finansiert og realisert en
svømmehall på anlegget.

Returadr.:
Foreningen Blefjell
v/Steinar Lund
Øvre Måsan 21
1385 ASKER

Flesberg
kommune
Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:
Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Septiktanktømming
Feiing
Renovasjon
Lensmann
El-verk
Tannlege
Brannvakt/beredskap
Røde Kors vakt
Taxi

Tlf. 31 02 20 00
Tlf. 31 02 28 60
Tlf. 32 72 03 00
Tlf. 94 86 16 17
Tlf. 95 88 88 14
Tlf. 91 32 66 66
Tlf. 32 76 28 80
Tlf. 32 76 07 00
Tlf. 32 76 24 20
Tlf. 91 34 74 55
Tlf. 41 44 06 00
Tlf. 97 04 24 57

Moen miljøstasjon
Tlf. 31 02 26 33
Åpen 1. og 3. lørdag i mnd fra mai tom sept

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien

VI TAR DEG TIL FJELLS
Gode bidragsytere til løypene på fjellet
www.blefjellveiene.no

Åpningstider:
Tirsdager
07.00-10.00
Torsdager
12.00-18.00
Første lørdag i mnd
10.00-14.00
unntatt påske- pinseaften og helligdager
www.Flesberg.kommune.no

BLE-HØGDA
• PARKERING
• HYTTER
• CAMPING
• VARMESTUE
• TRANSPORT
• HYTTE SERVICE

Arnfinn og Bjarne Buen,
Jondalen Kongsberg •Tlf 99 52 52 99

Besøk vår hjemmeside www.bleloyper.no
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