Flesberg kommune

Mulighetenes kommune – for den som vil

www.flesberg.kommune.no

Velkommen til Flesberg!
Flesberg kommune ligger sentralt i Numedal, og
består av fire tettsteder – Svene, Flesberg, Lyngdal og
kommunesenteret Lampeland. Våre gode naboer er
kommunene Kongsberg i sør, Tinn og Notodden i 
vest, Rollag i nord og Sigdal og Øvre Eiker i øst.

I Flesberg har vi tradisjon for god dugnadsånd, der
alle er like opptatt av å yte som å nyte! Vi vil at alle skal
være en del av et inkluderende fellesskap med vekt på
medmenneskelighet. I vårt lokalsamfunn er frivillighet en
merverdi – noe som skaper trygghet for alle.

Det er mange gode grunner til å bo og besøke i Flesberg. 
Vi satser stort på trygge oppvekstkår, gode fritidstilbud og
offentlige tjenester. I tillegg er kommunen omgitt av flott
natur – noe som innbyr til utallige friluftsaktiviteter året rundt.

I Flesberg har du muligheten til å få det beste fra to
verdener – nemlig bo lokalt og jobbe internasjonalt. Det
er kort avstand til det varierte og fremtidsrettede arbeids
markedet i teknologibyen Kongsberg og hovedstaden
Oslo – henholdsvis kun 20 og 90 minutter unna.

...kobler deg på fremtiden!
Tlf. 40 63 10 00 • www.numedalfiber.no • post@numedalfiber.no

Oppvekst i trygge rammer
I Flesberg har vi gjennom mange år hatt fokus på
oppvekst. I kommuneplanen har vi blant annet
stad-festet at våre barnehager og skoler skal gi barn 
og unge kunnskap til å møte livet og føle omsorg for
andre, stimulere til nysgjerrighet og forskertrang.
Gjennom kontinuerlig satsning på barnehage har vi løpet
av årene opparbeidet et bredt sammensatt tilbud og full
dekning.
Kommunen har to grunnskoler – Lampeland skole for 
1.–4. trinn og Flesberg skole for 5.–10. trinn. I løpet av
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2019 skal en ny grunnskole for 1.–10.trinn stå klar.
Det er planlagt å bygge svømmehall i tilknytning til den
nye skolen og flerbrukshallen.
Fra Flesberg er det også kort vei til videregående skoler på
Kongsberg, i Drammen og i Norefjord.
Som MOT-kommune er vi også opptatt av å skape et
varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge, der
alle har det bra sammen. Med MOT til å leve, MOT til å bry
seg og MOT til å ta egne valg, vil alle som bor i Flesberg
få det bedre!

Fyll fritiden med friluft!
Flesberg har alt som trengs for å fylle fritiden med
friluft. Turmulighetene er mange, og kommunen har
flere naturområder som innbyr til et varierte aktiviteter.
Blant annet rundt Numedalslågen, hvor du finner et 
flott skogsterreng som innbyr til både jakt og fiske.

I Flesberg er vi opptatt av å bidra til god folkehelse ved
å legge til rette for gode aktivitetstilbud. Rundt om i
kommunen finnes det en rekke anlegg og fasiliteter 
– fra turstier, badeplasser og gapahuker til ulike nærmiljø
anlegg og lavterskeltilbud.

Blefjell innbyr til fantastiske friluftsopplevelser hele året 
– blant annet på Bletoppen 1 342 meter over havet. I dette
området er det over 100 km sammenhengende løypenett,
i tillegg til to flotte alpinanlegg for deg som liker fart og
spenning.

Folk vil være der det er flere folk! Derfor ønsker vi å skape
gode møteplasser, der folk kan være sammen og drive ulike
aktiviteter sammen. Eksempler på dette er en ny flerbruks
hall som skal stå ferdig i 2019 samt en ny svømmehall som
er under planlegging.

Vi utfører tjenester innen:
Brøyting • Veihøvling • Graving • Septik
Transport av fyllmasser • Transport av stykkgods
Kran • Tining av stikkrenner

Terje Rustand Transport AS
3623 Lampeland
Tlf: 90 20 98 22

Bygd på dugnad og frivillighet
Flesberg har et allsidig foreningsliv som favner alle
typer interesser og hobbyer – fra historie til h
 elsesport.
Vi har også en svært aktiv frivilligsentral, som
arrangerer alt fra strikkekafé til datatreff. Med andre ord
– noe for folk i alle aldre.
Gjennom nettopp et mangfoldig foreningsliv og stor
frivillighet, er det blitt realisert flere flotte anlegg. Det beste
eksempelet på dette er Stevningsmogen Fritidspark 
– Flesbergs store stolthet. Et resultat av stor dugnadsånd,
der folk nærmest sto i kø for å delta.

Lampeland

Så ble det da også en fantastisk fritidspark, med et bredt
spekter av aktiviteter hele året – til stor glede for liten og
stor.
Parken rommer blant annet langrennstadion, kunst
gressbane, tennisbane, sandvolleybane samt anlegg for
skiskyting og friidrett.

Åpningstider:
Hverdager 07.00–22.00
Lørdag 08.00–21.00
Søndag 09.00–21.00

Populært reisemål
Blefjell var et av de første fjellområdene i Norge som
ble bygget ut som turistmål og hyttedestinasjon. Allerede på 50-tallet var Blefjell et populært utfartssted for
ski- og turglade. Flesberg har i dag ca. 3200 hytter, der
størstedelen befinner seg på nettopp Blefjell.
Infrastruktur med vei, vann og avløp er etablert for store
deler av fjellet. Det er tilrettelagt for høy standard, og vi har
i dag anslagsvis 1200 – 1500 regulerte hyttetomter.

Vi kan trygt si at det er plass til flere hyttegjester i
kommunen vår!
Flesberg ligger først i Numedal, noe som gjør at man
ge reiser gjennom kommunen på sin vei videre innover i
landet. Vi har gode servicetilbud med blant annet hotell og
butikker – både for de som bor på hytte her og de som er
på gjennomreise.
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Gode Rom

“Sammen skal vi skape en arbeidsplass
med arbeidslyst og trygghet”

Takk til våre
samarbeidspartnere

Årets høydepunkt
I Flesberg arrangeres det mange populære festivaler
og arrangement i løpet av året. Lampelandmarken
og Middelalderuka er de to mest besøkte – og går av
stabelen i henholdsvis begynnelsen av juni og slutten
av juli hvert år.
Lampelandmarken er årets happening for mange, og byr på
noe for hele familien. Lokale bedrifter, foreninger og privat
personer inviterer til alt fra underholdning og ulike aktiviteter
til utstilling av blant annet traktorer, maskiner og redskaper.
Middelalderuka er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene i Numedal – det dalføret i landet med
flest gamle tømmerbygninger fra Middelalderen. Med
vakre Numedalslågen som bakteppe kan du oppleve et
spennende utvalg av natur- og kulturopplevelser.

Velkommen til Fagerfjell
Blefjell - Numedal
Numedals flotteste hytteområde

Fagerfjell finner du på vakre Blefjell i Numedal. Beliggende kun 12 mil fra Oslo, og 14 mil fra Sandefjord,
tør vi påstå at dette er den korteste veien til høyfjellet!
Salg av hyttetomter med høy standard. Hyttetomter med vei, vann, avløp og fibertilknytning.

FAGERFJELL SKISENTER
-et familievennlig alpin- og kjelkesenter

Vi tilbyr:
• 3 heiser
• 7 nedfarter med ulik vanskelighetsgrad
• 2 kjelkeløyper for spesialkjelker
• Hopp og rails
• Lyssatt bakke for kveldskjøring
• Ski- og snowboardutleie
• Skikro og afterski

HØIMYR FJELLCAMPING AS

HØIMYR OG BARLINDHAUG AS

Blefjells største helårscampingplass med plass til 140 vogner. Plassen har moderne og handicapvennlig servicehus
med dusjer, toaletter og vaskerom. Tilgang til trådløst nett
er inkludert i plassleien, og hver plass har eget strømuttak
med 16 amp sikring.

Et entreprenørselskap som har spesialisert seg på utvikling
av hytteområder på Fagerfjell.

Campingplassen ligger i gangavstand til Fagerfjell skisenter,
og en egen alpinløype fører deg direkte tilbake til vogna
etter endt dag i bakken.

Skisenteret holder åpent hver helg i vintersesongen, og
har kveldskjøring hver fredag. Åpent hver dag i vinter- og
påskeferiene!

Vi har også egen akebakke med lys, og skiene kan du
spenne på deg ved vogna, for så å tråkke rett ut i Blefjells
fantastiske løypenettverk.

Nyrenoverte Fagerfjellstua holder åpent i skisenterets
åpningstid, samt hver lørdag i sommer og høstsesongen
og tilbyr velsmakende lunsj- og middagsretter fra nytt
storkjøkken
www.fagerfjell.no

www.hoimyr.no

Med en moderne maskinpark og topp motiverte medarbeidere kan vi hjelpe deg med grunnarbeid til hus og hytter,
forskjønning av din tomt, støypearbeider, tilknytning til vann
og avløp, brøyting, veibygging og veivedlikehold mm.
Hyttetomter for salg.
www.hoimyr-barlindhaug.no

Vår visjon
«Flesberg er i 2025 en vital og nyskapende kommune,
preget av bo- og virkelyst og bærekraftig utvikling.
Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar
ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.»
Flesberg er mulighetenes kommune – for den som vil!

Besøksadresse:

Lampelandhagan 7

Postadresse:		

Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland
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Epost:			post@flesberg.kommune.no
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kl. 08:00–15:30
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