
   

 

Gratulerer Nesbyen! 
Endelig kan vi sette tommelen opp og informere om at den nye nettsiden 
www.nesbyen.no nå er på plass! Vi håpte på lansering rett over nyttår, men det 
ble nok i tøffeste laget for oss som har jobbet bak spakene, vi er likevel fornøyd 
med dagens dato – 27.januar 2017. 
Det er med stor tilfredshet at vi nå lanserer de synlige resultatene av en lang 
prosess. Nettsiden som er underlagt www.visitnorway.no vil være vår viktigste 
informasjonskanal i lang tid framover. www.visitnorway.com er en prisbelønt 
nettside og er Norges største reiselivsportal og vår viktigste kanal i 
markedsføringen av Norge som ferieland.  
Med dette har vi nå et godt utgangspunkt og vår informasjon om Nesbyen blir 
mer synlig enn noen gang. Med ny profil, NesbyenAPP og ny nettside går vi inn i 
et nytt år og en ny tidsepoke med liv og lyst og en positivitet som skal vare 
lenge.  

Nettsiden er fortsatt under utvikling og vi ber om forståelse for at det kan 
forekomme feil evt.mangler, dette blir rettet opp så fort vi blir gjort 
oppmerksomme på dette. Nettsiden er levende, noe som vil si at vi jobber 
kontinuerlig med oppdateringer. Er det noe du ønsker å endre eller savner 
du noe, er det fint om du gir oss beskjed. 

Ønsker din bedrift å annonsere på vår nye nettside? Ta kontakt for muligheter 
og avtale. 

 Nesfjellene til sentrum 
La oss utvikle Nesbyen sammen! 
Vi trenger dine innspill og idéer nå i januar – grip muligheten - bli med å sett ditt 
preg på prosjektet. 
Hva skal til for at du som hytteeier, næringsdrivende og innbygger skal oppfatte 
Nesbyen som attraktiv? 
Les om prosjektet – engasjer deg! Send gjerne til vår mail info@nesbyen.no så 
blir innspillet levert til prosjektet. 

 Ledig vikariat Markedsansvarlig  
Nesbyen Turist og Næringsservice AS søker etter vikar ca.ett år fra 01.05.2017 i 
60-80% stilling! Er det deg? 
Vikariatet passer for deg som vil være med å synliggjør og videreutvikle Nes i 
Hallingdal. Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver, godt 
arbeidsmiljø og til tider en hektisk hverdag. Ta kontakt på tlf.32070170 eller 
send søknad til info@nesbyen.no innen 31.01.2017 

  

Sammen for 
Nesbyen  
–hjertet i 
Hallingdal 
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www.hallingspor.no 
 

 
 

#hallingspor 
 

#nesbyen 
 

Nesbyen er med i Hallingdalsprosjekter og deriblant ”Langrenn i Hallingdal”, 
hvor vi promoterer Hallingdal som en av Europas beste langrennsregioner 
med over 2.000 km preparerte løyper! Til tross for lite snø i hele Hallingdal, 
har vi likevel pr.d.d.over 700km preparerte løyper.  
I Nes har løypekjørerne den siste uken preparert ca.250km, så vi har ca.35% 
andel av preparerte løyper pr.d.d. i Hallingdal.  
Vi sender en stor TAKK til våre trofaste løypekjørere. De gjør en viktig jobb! 
 
Alle kan bli med i Instagram-konkurransen.  
Hashtag dine bilder med #hallingspor - og selvsagt #nesbyen ☺ 

    

Vipps – så støtter du løypekjøringen i Nes! 
For å gjøre det enklere for alle som ønsker å støtte løypekjøringen i Nes, så kan 
du sende ditt bidrag på Vipps til 35403. 
 
 

 www.skisporet.no 

Sjekk løypestatus og smøretips på skisporet.no. 
Din bedrift kan annonsere på nettsiden skisporet.no.  
Ta kontakt med NTN info@nesbyen.no for avtale.  

 Nye kart for Nesbyen 
Selv om vi har digitalisert mye, ser vi likevel et stort behov for kart i 
papirformat. (krøllekart) 
Vi ønsker å produsere kart over områdene våre med merkede stier og 
skiløyper. Dette blir et omfattende arbeid, men etterspørselen har vært 
såpass stor at vi ønsker å prioritere dette. 
 
Er dette noe som du/din bedrift ønsker å være med på, så åpner vi opp for 
annonsering, ta kontakt info@nesbyen.no. Vi er fremdeles tidlig i 
planleggingsfasen, så vi er foreløpig ukjent med størrelse på kart og antall. 
Dette kan vi komme tilbake til, men kartet blir til salgs på turistkontoret og 
det bør også være synlig hos reiselivsbedriftene, bokhandel og 
bensinstasjoner etc. 

 Nesbyen Booking trenger flere utleiehytter 

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  
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Nesmagasinet 
Neste utgave av NesMag blir utgitt 9.mars, med materiellfrist 8.februar.  
Denne utgaven omhandler Påske i Nes og vi skal ha ut et påskeprogram. Hva 
betyr påsketiden for deg? Hvilke tradisjoner har dere? Hva med årets 
påskeskirenn – er du med?  
Hallingdølen tar kontakt for annonser, men vi trenger også datoer og planer 
for nye aktiviteter og arrangement. Send oss informasjon på 
info@nesbyen.no så raskt som mulig og innen fristen.  

  

Kommende arrangementer i Nes: 

 
 
 

Ko skjer 
i 

Hallingdal?    
 

   

  
 

Nesbyen Turist og Næringsservice AS og Nesbyen Turistkontor holder åpent alle 
hverdager kl.09:00-15:00. Velkommen! 
Trenger du hytte eller annen overnatting? Gå 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.   
 
Bli medlem i Nesbyen Turist og Næringsservice AS (NTN) 
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! 

 

 

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

NesbyenAPP 
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