
 

 Nes blir stadig mer synlig! 
-dette er ikke tilfeldig, det ligger mye arbeid bak. NTN (Nesbyen Turist og Næringsservice AS) har siden 2013 fått 70% økning i antall 
medlemsbedrifter og doblet inntektene generert til å markedsføre Nes. 20 nye medlemmer bare i 2016! Dette resulterer bl.a. i ny 
hjemmeside for nesbyen.no (lanseres januar-17), NesMag, utvikling av NesbyenAPP, sterk vekst i Meteorittparken Gardnos og 
Nesbyen Booking. Fra nettsider, facebook, infoskjermer, nyhetsbrev og NesbyenAPP, kan du følge med på all aktivitet som foregår. 
Økt aktivitet gir mer aktivitet! Jo mer som skjer på Nes, jo mer ringvirkninger skaper det for næringslivet. Turister trives og 
aktiviteten økes. Det er en utrolig interesse og vekst i hytte-og tomtesalg. Dette gir muligheter for flere arbeidsplasser for 
entreprenører, håndverkere og for handelsstanden. 
I Nes lever vi av reiselivet, og det er en tverrpolitisk enighet om at Nes skal satse på reiselivet. Om alle bedrifter i Nes står sammen 
og bidrar inn i næringsselskapet, vil dette igjen gi NTN større spillerom for å ytterligere øke attraktivitet og aktivitet. Stadig flere ser 
hvor viktig dette arbeidet er, og velger å bli medlem. Vi ønsker derfor nye medlemmer, bedrifter, entreprenører og håndverkere, 
servicevirksomheter, vel-lag, foreninger og støttemedlemmer, velkommen til et godt samarbeid i ett nytt og spennende år. 

Ta kontakt med oss på tlf.32070170 eller epost info@nesbyen.no        Nes får ikke posisjon – vi må ta posisjon! 

 

 

VinterGuiden har utgått – Nesbyen digitaliserer 
Istedenfor vår årlige VinterGuide, tar vi nå steget fullt ut og digitaliserer all informasjon gjennom alle våre digitale plattformer; 
www.nesbyen.no, facebook, NesbyenAPP og våre seks Infoskjermer. 
Likevel ønsker vi å sende ekstra informasjon til dere i nyhetsbrev via epost og satser på å få laget en helårsbrosjyre i løpet av 2017. 
Dette kommer vi tilbake til. Vi følger med i tida og vil i løpet av relativt kort tid gjøre det mulig med å støtte de lokale skiløypene via 
Vipps – en betalingsløsning på mobil som er enkel i bruk.  

NesbyenAPP  
Har du lastet ned nye versjonen av NesbyenAPP?  
Vi har akkurat publisert en ny versjon og oppfordrer alle til å laste ned den nye versjonen. I NesbyenAPP finner du all informasjon 
om aktivitet og alle arrangementer i Nes. Vi gir deg en oversikt over hva som skjer, hva du kan se og gjøre, hvor du kan handle, hvor 
du kan spise og overnatte, samt en presentasjon av våre medlemmer og mye mer.  
Appen laster du ned ved å søke på ”Nesbyen” i App Store eller i Google Play.  
 

 

  

JuleNesbyen 
Toppbildet på nyhetsbrevet er fra årets ”fakkeltog” fra museet til julegrantenning på Indre Torg.  
Det ble et vellykket arrangement, takket være alle våre sponsorer, oversikten finner du på: 
http://www.julenesbyen.no/  
 

JuleNesbyen – inn i siste fase… 
JuleNesbyen går inn i siste fase og ett trinn gjenstår i Julebarometeret.  
Hver jul er det mulig å legge gaver under juletreet vårt i Nesbyen Kjøpesenter.  Vi samarbeider med 
Frelsesarméen som deler ut gavene til trengende lokalt i Hallingdal. Det har allerede kommet inn 

mange gaver, men  vi trenger flere gaver for å nå målet vårt på 500 gaver!  

For å avslutte JuleNesbyen for denne gang, gir vi i samarbeid med Nes kommune og Nesbyen Kjøpesenter en overraskelse til 
alle barn med  

GRATIS KINO  - torsdag 22.desember kl.17. 

Snekker Andersen og Julenissen 

 

Filmen varer 1t10min., så her blir det rom for nok en handlerunde eller kafébesøk for de voksne  

  

Velkommen til 

JuleNesbyen 

Sammen for 
Nesbyen  
–hjertet i 
Hallingdal 

https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/hallingdal/nesbyen/
mailto:info@nesbyen.no
http://www.nesbyen.no/
https://www.facebook.com/Nesbyen/
http://www.vipps.no/
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https://www.facebook.com/nesbuskerud/?fref=ts
https://www.facebook.com/Nesbyen-Kj%C3%B8pesenter-591995064154484/?fref=ts
http://np.netpublicator.com/netpublication/n54445975


 

 
 

 
 

 
 

Aktiv i julen? 
Nesbyen Alpinsenter melder om flotte forhold og her kan du lese årets Juleprogram med forskjellige aktiviteter fra 22.des.tom.3.jan.  
Les om nytt tilbud på sesongkort ”Familiepakke”.  
Nystølkroken Kafé holder åpent fra 22.des. I julen kan du bli med på å kjøre hest og slede, god gammeldags juletrefest og mange 
andre aktiviteter. Les juleprogrammet her.  
På Langedrag Naturpark kan du bli med på Kanefart med dombjeller og fakler. Les også aktivitetskalenderen her. 

 

Ta ditt skispor rett i lomma!  

Nesbyen byr på hele 456km velpreparerte skiløyper i høysesong. Løypene finner du i både skogsterreng og høyfjellsterreng og de er 
tilrettelagt for klassisk og fristil. Vi har skileikområder med akebakker og det er skiutleie, varmestue og kafé både i Nesbyen 
Alpinsenter og på Nystølkroken Kafé. I Trondrudmarka blir også skiløypene daglig preparert hele vinteren. Som hovedregel blir alle 
andre primærløyper nykjørte i jule-og nyttårshelgen, i vinterferie og påske, samt alle helger fra jul til påske. Det tas forbehold om 
vær-/snøforhold og trygge islagte vann. Andre flotte utgangspunkt er Ranten og Fagerhøy på Myking, Grønhovd og Skålsrudstølen, 
Saupeset, Liaset, Imle og Buvatn. Sjekk gjerne ”Golfrunden” eller lysløypa i sentrum. 
 
For å sjekke dine skispor – der hvor du ønsker å gå – se nettsiden skisporet.no (søkeord Nesbyen) eller last ned mobil-appen 
skisporet.no, og du er alltid oppdatert med løypestatus i vår kommune. Kartet på nettsiden skisporet.no har nå blitt sømløst, det 
betyr at det finnes ingen kommunegrenser. Ved å zoome ut kan du følge skiløypene i vår kommune over til andre kommuner – i 
hele Norge! Vi har et eldorado å velge fra. Hallingdal er en av Europas beste langrennsregioner og med over 2000km med skiglede – 
er vi skifolket! Sjekk nettsiden hallingspor.no hvor du også kan bli med på konkurranse og vinne flotte verdifulle premier. 
 

 

Annonsere på skisporet.no? 
Din bedrift kan annonsere på nettsiden skisporet.no. Ta kontakt med NTN info@nesbyen.no for avtale.  
Skisporet.no viser løypestatus på 23.000 km skiløyper fra 450 skisteder i Norge. 

 

 

Ny næringsutvikler i Nes kommune 
Vera Magnussen startet i jobben som næringsutvikler i samfunnsavdelingen i Nes kommune 1. desember.   
Vera kommer fra Sparebank 1 der hun har jobbet som bedriftsrådgiver.  
Vi ønsker henne velkommen og gleder oss til et godt samarbeid i et nytt og spennende år. 

 

 

Lei ut hytta di… 
-når du ikke selv bruker den! Formidlingskontrakten inngås mellom deg som eier og Nesbyen Turist og Næringsservice AS. Du 
bestemmer selv hvilke perioder som du ønsker leie ut. Vi tilbyr organisering av inn-og utlevering av nøkler, utlån av lintøy, avtale om 
sluttvask og etterkontroll. Utleieformidlingen gjelder turistbedrifter og fritidsboliger i vår kommune. Kontakt oss info@nesbyen.no  

 

 

 
 

 

 
Med hyggelige minner fra ”Jul på museet” ønsker vi alle medlemmer, samarbeidspartnere, Nesninger, hyttefolk og besøkende 

 

       en riktig God Jul og  
                et framgangsrikt Godt Nyttår! 
 
Et siste julegavetips:  

-gi en opplevelse i julegave 
For fjerde gang arrangerer NTN Måneskinnstur 11.februar 2017 ism.Nystølkroken Kafé. Etter en kort skitur med overraskelse i 
skisporet, venter en fantastisk 3-retters romantisk middag. Kontakt oss for GAVEKORT og påmelding: info@nesbyen.no  
Andre kommende arrangement les KvaSkjer i Hallingdal  

 

 

 

 
Nesbyen Turist og Næringsservice AS og Nesbyen Turistkontor holder stengt i perioden fom.23.desember tom. 1.januar 2017. 
Fra 2.januar 2017 holder vi åpent alle hverdager kl.09:00-15:00. Velkommen! 
 
Trenger du bestille overnatting? Logg inn på vår bookingside for å booke direkte, eller ta kontakt med oss på info@nesbyen.no.  
Haster det, kan du ringe oss på tlf.32070170, så svarer vi så raskt vi kan.   

 

Tenn ei lykt i desember i hele førjulstiden. Tenn ei lykt for dem du tenker på i julen.  
Bli med og sett lys på Nesbyen og del din lykt på instagram #julenesbyen 

 

Med hilsen Nesbyen Turist og Næringsservice AS 
              Solveig Hjallen                         Pauline Dypedokk 
                                                     -daglig leder-                         -markedsansvarlig- 
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