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Visit Flå
I forrige utgave av Fløværingen skrev jeg om 
behovet for å stifte et nærings- og reiselivssel-
skap i Flå. For å forenkle prosessen med å ta 
opp nye medlemmer ble det besluttet å stifte en 
forening, og foreningens navn ble Visit Flå. Det 
er valgt et interimsstyre og utlyst stilling som 
daglig leder.  Alle næringsdrivende, lag, forenin-
ger og enkeltpersoner med tilknytning til Flå 
kommune er velkomne til å tegne medlemskap 
i foretaket. Det er pliktig medlemskontingent, 
og medlemmene bestemmer selv hvor mye den 
enkelte skal betale. Antall stemmer på årsmøtet 
avhenger av kontingenten etter følgende tabell:
 

Vil du også støtte foreningen som skal bidra 
til styrking og vekst av næringslivet i Flå, ta 
kontakt med servicekontoret i kommunen eller 
styreleder i Visit Flå, Trond Gunnerud, for å 
få tegningsblankett.

Da står sommeren for tur. Har du tid og lyst 
så anbefaler jeg 11 eventyrlige toppturer i Flå.
Heftet fås kjøpt på servicekontoret. I tillegg 
til god mosjon vil du få mange fl otte fjellturer 
hvis du tar utfordringen :-)

GOD SOMMER!

Odd-Egil Stavn
Rådmann
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Mai og juni har vært to måneder som har stått i 
feiringens tegn. Det startet 17. mai med 200 –års 
jubileum for grunnloven. Som ordfører fi kk jeg anled-
ning til å delta på feiringen 14. og 15. mai, både i 
Oslo rådhus, stortinget og slottet. En minnerik 
opplevelse.

På Flå ble 17. mai feiret på tradisjonelt vis. Dagen 
ble i år avsluttet uten den tradisjonelle revyen, men 
det ble isteden framført et historisk skuespill  forfat-
tet av Torgeir Medbøen, framført av ungdom og litt 
eldre resurspersoner fra Flå. Imponerende innsats, 
en stor takk til alle og spesielt til forfatteren.

22. mai  ble nasjonalt autorisert naturinformasjons-
senter, Bjørneparken Rovdyrsenter åpnet av stats-
sekretær Lars Andreas Lunde. Senteret er 
spektakulært, ungdommelig og gir god informasjon. 
Tilbakemeldingene er overveldende positive. Ikke 
minst er dette viktig i forhold til at sentrale myndig-
heter har brukt store beløp på dette senteret ser at 
pengene de gir til Flå, gir mye tilbake. En stor takk 
til alle som har bidratt til dette senteret. Rovdyrsen-
teret er med på å løfte tilbudet og det faglige inn-
holdet i Bjørneparken fl ere hakk. Dette er 
begynnelse, fortsettelse følger.

6. Juni åpnet fl erbrukshallen ved Flå skole, 8 måne-
der etter at grunnarbeidet startet er hallen nesten 
helt ferdig. En verdig åpningsseremoni med påføl-
gende Vassfardans i to dager til ende, var en verdig 
feiring av dette store prosjektet. Det at lokale bedrif-
ter som Øst-Riv, Hallingdal Kraftnett, Novema, SEG 
entreprenør,  Skue sparebank, Høgevarde  og Hal-
lingkonsult  har bidratt, er imponerende. Enda mere 
imponerende er det at Olav Thon har bidratt med 
ca. 10 millioner. Det er disse millionene som har 
ført til at hallen har squashbane, treningssenter, 
klubblokale og stort myldreareal. Mest imponerende 
er den fantastiske dugnadsinnsatsen som er utført 
hver kveld og hver helg  fra februar og til juli. Til nå 
har det blitt 4000 timer. Jeg har skrevet det før: 
Dugnadsånden i Flå er ikke død, men at den var så 
levende hadde jeg ikke trodd. Stor takk til alle som 

Fest og feiring

har bidratt. Gratulerer til alle i Flå og lykke til 
til alle brukere av Thon Hallen.

27. juni åpnet Sokna-Ørgenvika. Veien til Høne-
foss og Oslo har blitt ca. en halv time kortere. 
70 års kamp er kronet med seier. På sikt har 
vi nå store muligheter til å bli en vekstkom-
mune med Veksthus, attraktive boliger og gode 
fritidstilbud. De samferdselspolitiske vedtak 
som er gjort/er i ferd med å bli gjort, med 
tanke på fi re felts E16 og Ringeriksbane, vil 
Ringerike de neste 20 åra bli vekstregion num-
mer en i Norge. Vi er nærmeste nabo og har 
nå alle muligheter. 

Ingen av de fi re feiringene hadde vært mulig 
uten forutgående innstas fra mange. Om vi 
ser bort fra grunnlovsjubileet, er de tre andre 
feiringene også resultat av utstrakt samarbeid 
mellom off entlige og private aktører. Dette er 
bra og er også et uttrykk for at vårt lokalde-
mokrati  fungerer. 

Mottoet er fortsatt: at det er bedre å være liten 
og kjapp enn stor og slapp. Utviklingen skapes 
ikke ved å sitte og sutre ved kafebordet, men 
ved aktiv og positiv deltagelse.

Ønsker alle en god sommer.

Flå – først i Hallingdal
Tor Egil

Ordfører

Tor Egil Buøen, ordfører
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Medlemskontingent i kroner Stemmer

1000 – 9.999 1

10.000 – 49.999 2

50.000 – 99.999 3

100.000 – 199.999 4

200.000 – 299.999 5

over 300.000 6



MOT FOR DAGEN
Denne gangen har vi lyst til å dele en historie 
som handler om å bruke «godfoten». Historien 
er en tankevekker  i forhold til å utnytte det poten-
siale man har, for å styrke selvbildet og deretter 
mestre det som er vanskelig. Når mestringsfø-
lelsen blir styrket, blir man motivert til å klare 
det helt utroligste.

En historie hentet fra boken «MOT til å leve» 
forfattet av Atle Vårvik beskriver nettopp dette:
Da Ottar og jeg var på ett av våre skolebesøk i 
videregående skole for noen år siden, opplevde 
vi at ei jente begynte å fortelle om ei gammel 
klassevenninne som hadde dysleksi.
«På barneskolen  måtte hun lese hele tiden til 
frøken. Hun leste i nesten hver norsk time. I 
tillegg hadde hun spesialundervisning for dys-
leksien sin. Det som var rart var at hun var 
dårligere til å lese i 6. klasse enn når hun gikk i 
4. klasse. Hun var også veldig nervøs og usikker.

På ungdomsskolen fi kk vi ei utrolig fl ott frøken. 
Hun fant ut at denne jenta var god til å tegne. 
Frøken ga henne spesialtimer i tegning slik at 
hun ble enda bedre til å tegne. Fortsatt hadde 
hun sine spesialtimer for dysleksien, men hun 
slapp å lese i timene. Hver gang hun skulle 
fremføre noe i timene dreide det seg om å tegne. 
Vi andre satt og beundret henne. Vi hørte henne 
ikke lese før i slutten av 9. klasse. Klassen fi kk 
en kjempeoverraskelse. Hun var blitt god til å 
lese, og i tillegg var hun blitt mye mer selvsikker»

Det er ikke så lenge siden jeg traff  jenta som 
fortalte oss denne historien. Hun fortalte at «jenta 
med dysleksi» nå jobbet som advokatsekretær.
Helt utrolig hvordan man kan klare å snu noe 
dystert, til å bli helt fantastisk ved å handle 
helt riktig.

Med disse ordene vil vi ønske dere alle en riktig 
god sommer. Nyt hverdagene, fridagene og 
feriedagene. Måtte solen skinne på dere alle!

Hilsen fra
MOT teamet i Flå

Skjeve gravminner 
– festers ansvar!

Det er en god del gravminner på Flå kirkegård som er 
skjeve. Det er fester av graven som står ansvarlig for at 
gravminnet står rett og ikke tipper over. Kirkekontoret 
vil derfor registrere disse gravene og sende brev til fes-
ter med påminnelse om ansvaret, og be om at gravmin-
net rettes opp. Kirkekontoret kan også påta seg dette 
arbeidet for kr 500.-. 

For henvendelser om fester eller skjeve gravminner:
Kontakt Nes kirkekontor tlf 32 06 85 10 (alle dager unn-
tatt onsdag) eller kontakt kirkevergen på Flå kirkekontor 
hver onsdag.

 Områderegulering  
Gulsvikfjellet
Etter 3 års utredninger og planlegging ble områ-
dereguleringsplan for Gulsvikfjellet (Høgevarde 
hytteområde) lagt ut på høring i vinter. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn fl ere 
merknader, men kun en innsigelse. Kommunen 
vil nå ta en gjennomgang av merknadene og gå 
i dialog med Fylkesmannen. Vi har stor tro på 
at vi innen nyttår har kommet fram til en løsning 
som vil gi fortsatt utbygging i fjellet.  

NAV Flå
NAV Flå har endret åpningstid i perioden
28. april - 1. august 2014. 

I denne perioden har  vi åpent for publikum 
onsdager og fredager kl 10.00-14.00 .

NAV Flå  vil uke 29  (14.7 – 18.7) være stengt 
pga ferieavvikling. Ved behov for akutthjelp i 
uke 29 må NAV Nes v/ Holum kontaktes på 
tlf 55 55 33 33. Andre henvendelser som ikke er 
akutte må vente til kontoret er betjent igjen i 
uke 30. 

 Skolerute 2014/2015
Gjelder skolen og SFO

Måned Dager Ferie og fridager for elevene

August 10 Første skoledag for elevene er mandag 18.08.

September 20 Høstferie 29.-30.09.

Oktober 20 Høstferie 01.10-03.10.

November 20

Desember 15 Siste skoledag før juleferien er fredag 19.12.

Januar 20 Første skoledag etter ferien er mandag 05.01.

Februar 15 Vinterferie 23.-28.02.

Mars 20 Påskeferie 30.-31.03.

April 18 Påskeferie 01.-06.04.

Mai 17 Fri 01., 14., 15., og 25.05.

Juni 14 Siste skoledag skoleåret 2014-2015 er fredag 19.06.

Sum elevdager    190

Planleggingsdager:

13., 14., 15.08.2014 
og 2. januar 2015. 
Siste planleggingsdag 
blir fastlagt internt i 
kommunen senere.
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Festere søkes
Kirkekontoret etterlyser festere på disse gravene på Flå kirkegård, der festetiden er utløpt.

Felt Rad Nr Sist begravd

A 3 22-23 Olga Trommald (1965) 

A 4 26 Kari E. Hilde (1969) 

B 4 24 Ole Wad (1943)

B 4 25-26 Asle Wad (1956)

C 2 18-20 Guri, Knut, Sigurd Vold (1912-1916)

E 6 22 Marie T. Østvold (1921)

F 3 1 Erik Hellerud (1957)

F 7 1-2 Louise Stavn (1978)

I 2 12 Agnes Johanne Tollefsrud (1992)

I 4 8-9 Oluf G. Bråten (1977)

J 6 9 Harald Oldebråten (1991)

Hvis ingen melder seg som fester i løpet av året, 
kan graven(e) bli slettet. Gravene er merket med 
grønne eller gule plastskilt. Det er også en god 
del graver der vi mangler fester, men som i til-
legg ikke er utgått på festetid. Disse vil være 
merket med grønne plastskilt.

 Festere kan melde seg til Nes kirkekontor 
tlf 32 06 85 10 (alle dager unntatt onsdag), eller 
kontakte kirkevergen på Flå kirkekontor hver 
onsdag. Eller du kan sende en e-post til 
post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no

Fra 23-25. mai arrangerte Vassfarbjørnen 4H medlems-
tur til Rødekorshytta. Det ble en morsom tur med mange 
spennende aktiviteter. Det var 19 deltagere. En stor takk 
til Gry og Siv Merethe som var med som voksne.
 
Har du lyst til å bli medlem i 4H,  ta kontakt med leder i 
Vassfarbjørnen 4H   Sigrid B Buøen tlf 94431617.

Vassfarbjørnen 4H

 Barnehagen

Planleggingsdager
Barnehagen minner om 

planleggingsdagene framover. 

Disse dagene er barnehagen stengt:
• Fredag 27. juni 2014
• Torsdag 14. august 2014
• Fredag 15. august 2014
• Mandag 10. november 2014
• Fredag 2. januar 2015
• Mandag 22. juni 2015

Nytt barnehageår
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
Vi holder stengt uke 29, men holder åpent 
øvrige ferieuker.
Nytt barnehageår begynner 18. august. Vel-
kommen til dere alle!

Dugnad
Vi ønsker å takke alle som bidro på dugnaden 
i mai. Det er fl ott å ha engasjerte foreldre – 
tusen takk! Nå bygges en ny gapahuk inne på 
barnehagens område på foreldredugnad. Vi 
gleder oss til å ta den i bruk.

Hilsen personalet i barnehagen

Funnet!
Har du mistet skål til bunadssølje , 
denne ble funnet i gymsalen 17. 
mai. Ta kontakt med servicekon-
toret på telefon 32 05 36 00.

Hallingporten veikro AS

Vi ønsker å tilby lag og foreninger møtelokaler hos oss.
Det koster ingenting å låne våre møtelokaler. 
For info/ bestilling ring Hallingporten på Tlf: 915 68536
 
Med vennlig hilsen
Hege
Hallingporten

- 6 -



Sportfi skets år
10. mai gikk startskuddet for sportsfi skets år. 
Sportsfi skets år er en samling arrangementer 
i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund for å 
øke fi skeaktiviteten i befolkningen. Den nasjo-
nale åpningen ble foretatt av Kong Harald i 
Bergen. Samme dagen ble det arrangert fi ske-
dag i Gaptjern. Dette var et samarbeid mellom 
Jakt-  og Fiskesenteret og Jeger- og Fiskerfore-
ningene i Flå, Gol og Ål. Ett hundretalls fram-
møtte fi kk fi ske og kose seg i det fl otte 
fi skeanlegget,  som var ferdig i fjor høst. Det 
var få som hadde fi skelykke, men pølser, brus 
og kaff e smaker også godt.

Det er Jakt- og Fiskesenteret som leier fi skeret-
ten i Gaptjern. Anlegget er godt tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Fiske er gratis så det er 
bare å ta med seg fi skestanga og prøve lykken.

Håndballcup
Første helga i april deltok tre lag fra Flå på 
Potatiscup i Alingsås i Sverige. Vi spilte mange 
jevne kamper og turen ga oss inspirasjon til å 
fortsette med håndball, fra høsten i egen hall. 
Takk til trenere, ledere og b ussjåfør Per Arne.
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8. mai
Den tradisjonelle blomsternedleggelsen ved minne-
steinen over kampene i april 1940 ved Hallingporten 
ble i år foretatt av Lt. Frydenlund.

Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Vi gjentar den tidligere suksessen 
fra de to foregående årene og arrangere fotballskole på Flå stadion, fra og med tirsdag 23.juni til 
og med torsdag 26. juni. Dette er en fotballskole for deg og alle andre gutter og jenter som liker 
å spille fotball. Vi skal drive mye med teknikktrening, triks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder 
vi med en liten fotballturnering. Alt vil foregå ute på Flå stadion alle dager kl. 0930-1500 (tirsdag 
til torsdag).

Fotballskolen passer best for 1. – 7.klasse, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere. 

Deltagerne må selv ha med mat og vann(til trening). Øvrig drikke ordner TINE. Torsdag tar vi en 
liten avslutning hvor vi stiller med pølser og drikke, så da kan matpakken reduseres kraftig.

Målet for fotballskolen er å bli bedre fotballspillere, men også ha det gøy sammen med andre under 
trygge forhold.

Alle deltagere vil få ball og TINE eff ekter. 
NB!! Vi trekker ut en deltager, som får en HFK-drakt med autografer. 

Hovedledere vil være Jan-Eirik ”Jansen” Thorberg, Pawel Kazorowski og Marius Garnås.
Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK 

Påmeldingsfrist: 19.juni. 
KUN PÅ MAIL TIL: hallingdalfotballklubb@gmail.com

Minimumsantall for gjennomføring er 20 stk.

Når påmeldingen er registrert får dere mer info om opplegget og betalingsinformasjon. 

• I forhold til de ulike ferdighetene vi skal trene på, går vi nøyere inn på de taktiske valgene som 
er viktig for hvilken måte utførelsen bør være.

• Det blir diplom og spesialtrøye til de som greier et eller fl ere av Jansens utvalgte triks. 

1. Jansen trikset 2. Jorden rundt 3. ”Av med lua trikset” 4. Juletreet 5. Armtrikset.

De som slår Jansens trikserekord på 3313 triks får en spesialpremie. MEN begrenset 
med antall forsøk, det tar litt tid.  

Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen 90 05 32 25.

Søndag 29. juni innsettes Bodil Lilliegaard som 
ny sokneprest i Flå av prost Vigdis Moen Stor-
haug. Hun vil etter dette ha ferie, men er i full 
gang i Flå fra begynnelsen av august. Det blir 
kirkekaff e på menighetshuset etter gudstjenesten 
29. juni, alle er da velkommen til å hilse på den 
nye presten.

Bodil er 64 år, dansk, og kommer fra stillingen 
som sokneprest i Namsskogan og Røyrvik sokn  
i Nord-Trøndelag. Her har hun vært i nesten to 

år. Før det hadde hun sokneprestjobber i Hol-
bæk, Munkebo og Stoholm i Danmark, samt et 
par lærerjobber. Hun var utdannet prest i 1981.

I juli vil Arnstein Bleiktvedt være sommervikar 
for prestene i Nes og Flå. Han var engasjert i 
våre menigheter i konfi rmantundervisningen i 
2012-2013.

Vikarprest Terje Eklund vil også fungere i enkelte 
kirkelige handlinger frem til sommerferien.

FLÅVÆRINGEN IL FOTBALLSKOLE 2014
Tirsdag 24- Torsdag 26. juni 

 Bodil Lilliegaard 
– ny prest i Flå

- 10 - - 11 -



17. mai på Flå
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Det ble her framført et historisk skue-
spill om begivenhetene i dette skjeb-
neåret. Torgeir Medbøen var forfatter, 
regissør og instruktør. Han har siden 
november i fjor lagt ned et enormt 
arbeid både med å lage skuespillet 
og  oppsetningen. Skuespillere var 
ungdom fra de øverste trinnene ved 
Flå skole og voksne entusiaster. Takk 
til alle som stilte opp for en flott og 
lærerik kveld.

200- årsjubileum for Grunnloven
I forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven ble det arrangert  
festforestilling i gymsalen ved Flå skole kvelden 17. mai
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Kommunedelplan 
for Gulsvik

Kommunedelplanen for Gulsvik har 
det blitt jobbet med i mange år. Det 
er nå foretatt noen justeringer sam-
tidig som det har vært noen omleg-
ginger i nasjonal miljøpolitikk. Dette 
har ført til at Fylkesmannen har frafalt 
sine innsigelser bl.a. til boligområde 
i Seterstøkroken. Statens vegvesen 
har frafalt alle innsigelser unntatt en, 
det er derfor et   håp om at vi kan få 
vedtatt denne kommunedelplanen 
med det første. 

 Kommuneplanens 
arealdel

Planprogrammet for kommunepla-
nens arealdel ble vedtatt utlagt på 
høring i kommunestyremøte 28. mai. 
Målet er at den endelige arealplanen 
kan vedtas våren 2015. Innspill og 
hørings frister vil bli off entligjort og 
det vil bli avholdt folkemøter om 
kommuneplanen.

 Fisk og  villmarksbygda

Fisk og villmarksbygda er et samarbeid mellom Thon 
Hotels, Jakt og Fiskesenteret, Bjørneparken og Color 
Line, som har som mål å få fl ere fi sketurister til Flå.

Prosjektet er i startfasen,  men potensialet er stort 
og aktørene har stor tro på at dette skal bli vellykket. 

 Veksthus
Arbeidet med byggingen av Flå veksthus 
er nå godt i gang. Planene for hvordan 
den kommunale delen av bygget blir 
innredet, er i ferd med å falle på plass. 

Det har også vært stor interesse fra pri-
vate aktører som ønsker å leie kontor-
plass i bygget. Interesserte kan ta kontakt 
med Erik Sand på tlf 99306655

 Flå Tannklinikk
Tannklinikken i Flå har vært midlertidig stengt 
siden i februar. Vi trodde problemet med tannlege 
var løst etter at Buskerud fylkesting gjorde vedtak 
før jul om at kontorstrukturen skulle være uendret. 
Det kan virke som noen har prøvd å sabotere 
dette.  Fylkesutvalget har derfor nå vedtatt å se 
på hele den administrative organiseringen av 
tannhelsetjenesten. Det som er sikkert er at det 
er bestilt nytt utstyr til tannklinikken på Flå. Så 
snart dette er på plass åpner klinikken på nytt.

Åpning av 
Bjørneparken Rovdyrsenter

22. mai ble Bjørneparken Rovdyrsenter åpnet av 
statssekretær i Klima- og miljødepartementet, 
Lars Andras Lunde. Senteret holder til i et bygg 
i bjørneparken som er fi nansiert av Olav Thon. 
Utstillingen i bygget er fi nansiert ved tilskudd fra 
miljødirektoratet, Sparebank 1 stiftelsen Halling-
dal, Buskerud  fylkeskommune, Regionrådet for 
Hallingdal og Flå kommune.
Rovdyrsenteret skal drive nøytral, faktabasert 
kunnskapsformidling om de 4 store rovdyra i 
norsk natur. Senteret er bygd opp som et opp-
levelsessenter, der både levende bilder, lys og 
lyd gir en fantastisk opplevelse.

Foto: Knut Arne Gurigard og Knut Erik Gjetlund
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FORINGSTIDER I SOMMER:

10:30 Dyrene på tunet fores 
11:30 Foring av bjørn og rev, dyrepasser forteller 
12:30 Foring av elg 
14:30 Foring av gaupe 
15:30 Foring av bjørn 

HAKKEBAKKESKOGEN:
Atsjoo!! 
«Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakke-
skogen» i amfiet vårt. 

Også i år vil du se en utgave av Klatremus og alle 
dyrene i Hakkebakkeskogen med innslag av Hal-
lingdialekt, Hallingdans og hallingpregede kos-
tymer. Og det blir levende musikk.  Du  finner 
Kråkeper  på fele, elgen på trøorgel og ugla på 
perkusjon/slagverk.

En fantastisk forestilling full av trøkk og dansere 
som fyker veggimellom. Denne forestillingen er 
så  sterk, frisk og sprek at det reint lukter… 
atsjooo…nybakte kruttsterke pepperkaker av den. 
I år får vi også koreografi av Halgrim Hansegård 
fra gruppa FRIKAR.

Denne forestillingen kan du bare ikke gå glipp av. 
Noen har kanskje allerede sett den, men vi anbe-
faler å komme igjen. Stadig nye ting som skjer.   
Vi gleder oss, og håper at mange vil glede seg 
sammen med oss og komme på forestilling.

Premiere er 5. juli kl 16:00. Deretter går forestil-
lingene alle dager unntatt mandag i perioden 5. 
juli til og med 3. august.

Samarbeid med Langedrag, Tropicana  
og Hallingdal Feriepark
Dette samarbeidet fortsetter nå i 2014.
Dette innebærer at hvis du kommer på besøk 
til Bjørneparken og har kjøpt billett hit, så får 
barna 50 % rabatt i de andre tre parkene.

www.opplevhallingdal.no

NYHETER
Reveunger er født i Bjørneparken
Vi er så innmari heldige at det i år er født fire 
nydelige reveunger. Morsomt å se hvordan Mik-
keline og Tønna styrer på som omsorgsfulle og 
stolte foreldre. Og ikke minst de små nøstene 
som utforsker verden.

Rovdyrsenteret
22. mai åpnet  Bjørneparken Rovdyrsenter. 
Dette er et stor løft for Bjørneparken. Spesielt 
med tanke på undervisning for skoler. Men også 
noe som vil gi et besøk i Bjørneparken et enda 
større faglig innhold enn før, og på en utrolig 
spennende måte.  
Tar for seg de fire store rovdyrene i norsk natur. 
Bjørn, Gaupe, Ulv og Jerv. Her blir du kjent med 
rovdyrene og alle sidene med rovdyrspørsmålet. 
Spennende for både barn og voksne. Besøket 
er inkludert i Bjørneparkbilletten.

Tryllekunstner/Trylleskole
Nytt av året er at du kl 13.00 ved bjørnehegnet 
kan få med deg trylleshow alle dager i perioden 
5. juli til og med 3. august. Det blir også tryl-
leskole for barn hver dag i samme periode. Her 
kan barna kjøpe sin egen tryllekoffert, og lære 
å bruke tryllesakene sine. Trylleskolen er kun 
for barna, og fungerer som en barneparkering 
i 30 minutter.

ÅPNINGSTIDER:

Lavsesong: 22/3-20/6 og fra 18/8. Åpningstid: 
11-17. Grupper kan avtale tid utenom dette.

Høysesong: 21/6-17/8. Åpent alle dager 10-19

Åpent alle dager:  1/5-12/10

Påsken: 12/4-21/4 og høstferien 27/9-12/10.

Utenom dette, kun åpent lørdager og søndag.

Bjørneparken
Her blir det både spennende og moro gjennom hele sesongen. Følg med på våre nettsider 
for oppdatert informasjon. www.bjorneparken.no og følg oss gjerne på Facebook.

- 18 - - 19 -



Det er bygd gang mellom hallen og svømmehal-
len ved Flå skole, derfor kan eksisterende garde-
rober benyttes. En besparelse på 8-10 millioner 
kroner i forhold til om vi måtte bygge nytt.

Totalkostnad for hallen er ca 33 millioner kroner. 
Dette fi nansieres med 5,6 millioner fra Flå kom-
mune, 11 millioner i spillemidler, 5 millioner i 
dugnad, sponsing og rabatter, og de resterende 
ca. 10 millioner dekkes av Olav Thon. 

At en hall har navn som forbindes med hoved-
sponsoren er ikke uvanlig, og det skulle vel 

faktisk bare mangle.  Vi trenger ikke gå lengre 
enn til nabokommunen Ringerike før vi fi nner 
AKA arena, T elenor arena i Bærum eller Jotun-
hallen i Sandefjord.

Det har vært en enorm dugnadsinnsats for å 
få hallen ferdig. Fra februar og til i dag er det 
nedlagt ca. 4000 dugnadstimer.  Fantastisk.

Bilder fra åpningen av Thon Hallen kommer i 
neste nr. av Fløværingen.

Flerbrukshallen
6. juni åpnet fl erbrukshallen ved Flå skole. En stor dag for alle i Flå. Nybygget inne-
holder bl.a. håndballbane, basketballbane, squashhall, treningssenter på 400 kvm 
og klubblokale på 150 kvm.
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Det ideelle for en annerledes bursdag, aktivitetsdag/kveld i ven-
negjengen, eller et utdrikningslag. 

Ta kontakt for avtale!
Martha Kristin Gaptjern, mobil 95838312 eller

Østen Wold: 95216228
oswold@hallingstugu.no

Følg oss på facebook!

FLÅ PAINTBALL
-Flå i Hallingdal-

Banen er endelig klar. Vi er nå klare for å ta imot nettopp deg på nye utfor-
dringer på Flå Paintball.  Vi har gjort endringer på banen, som gjør at vi kan 
ta nettet opp og ned i forhold til når banen brukes.

I FLÅ  SENTRUM,  VOLD ØVRE

Lyst til å leke deg, og ikke minst svette og kjenne adrenalinet koke?
Ta turen til oss!!

• Utleie av full utstyrspakke inntil 10 
personer pr. spill

• Bruk av eget utstyr og leie av bane
• Aldersgrense 16 år (under 16 år i 

følge med voksen)
• Flombelyst bane.

Tunnelen II - Flere salgsklare tomter og boliger
I 2013 fl yttet de første seks familiene inn i 
tomannsboligene i Tunnelen II feltet. Denne som-
meren ferdigstiller MA Entreprenør to boliger til. 
Leilighetene ligger fi nt til, og er klare for levering 
til kunder i løpet av sommeren. Ta kontakt med 
Endre Storhaug på 922 53 318 for visning. 

Endre Storhaug har også prosjektert en nyde-
lig enebolig som ligger på Finn.no, med FINN-
kode 47706872. Høsten 2013 regulerte 
SpareBank 1 to nye områder i feltet. Disse gir 
fl ere muligheter for enebolige og andre typer 
boliger. Hele feltet ligger solrikt og med god 
utsikt mot Flå sentrum. Noen av tomtene lig-
ger ute på fi nn.no, med FINN-kode 36623267. 

For visning kan du kontakte Jørgen Haraldseth 
hos Eiendomsmegler 1 på telefon 95 92 11 35. 
Men det er fl ere ledige tomter fra litt over 
650m2 til 1140m2, med gode muligheter for å 
fi nne fi n plassering for drømmehuset.

Ta kontakt med Øystein Walle i SpareBank  1 
på telefon 9153 9156 for visning. 

Med vennlig hilsen
Øystein Walle
Forretningsutvikler
SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Utsikt over de ledige tomtene, fra terrassen til 
tomannsboligene som blir ferdige i sommer.

Foto: Øystein Walle
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Informasjon til alle husstander i Flå

TOGTIDER
Flere avganger, for mer 
informasjon se; www.nsb.no

HALLINGBUSSEN 
(Geilo–Gol–Hønefoss/
Drammen–Oslo – Rute 175)

Flere avganger, for mer informasjon se; 
www.hallingbussen.no 

SOGN OG FJORDANE EKSPRESSEN
Oslo–Gol–Sognda–Vadheim/Fjærland
–Førde–(Florø)  – Rute 170

Flere avganger, for mer informasjon se;
www.sognogfjordaneekspressen.no

TAXI FLÅ
Nedre Hallingdal 
Tlf 950 08 988

www.vassfarrittet.nowww.hallingrittet.no

28/6 - 2014 16/8 - 2014

Sommerjobb 
Flå Kommune v/ Tekniske Tjenester ønsker å 
ta inn 2 ungdommer som ferieavløsere 4 uker 
i sommer. Oppstart er ønskelig så tidlig som 
mulig i juli. På grunn av arbeidets art og gjel-
dende krav til alder vil det være ønskelig med 
en person over 18 år og en person over 16 år.
Arbeidet vil kunne variere men vil bl.a. bestå 
av gressklipping, rydding, malingsarbeid samt 
annet forefallende arbeid.

Lønn etter gjeldende tariff .
Eventuelle spørsmål rettes til enhetsleder 
Kolbjørn Ødegård.

Skriftlig søknad sendes Flå Kommune, 
Tekniske Tjenester, 3539 Flå 
innen 27. juni.

Flå Kommune
Tekniske Tjenester
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