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Aktivitet
Velvære
Sunnhet
Avslapping

Det gode livet på hytta.....
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Velkommen til Bjønntjønn i Telemark!

Hyttegrenda i naturskjønne Telemark. Grenda som er utviklet med hjertet. I omtanke for deg som verdset‑
ter fellesskapet og egenaktiviteten, møteplassen og stillheten. Grenda hvor infrastruktur og grendekultur er 
tilrettelagt for at sjelen kan falle til ro.
Grenda der generasjonene møtes gjennom alle de fire årstidene...

For deg som vil kjøpe hytte 
Bjønntjønn er det en fornøyelse å gå tur og se på alle de 
forskjellige hyttene som finnes i grenda. Her kan du selv 
velge hyttetype når du kjøper tomt, og det er mye å velge 
mellom.
Synes du valget er vanskelig har vi samarbeid med noen 
leverandører vi gjerne anbefaler.
Det er noen enkle retningslinjer du som hyttebygger må 
forholde deg til: Det skal være torv eller tretak i Bjøn‑
ntjønn Hyttegrend, hyttene skal ha naturfarge og maks 
60 cm av grunnmuren kan være synlig. Mønehøyden er 
fastsatt for hver tomt, og Erling Tveit ‑ grunneieren ‑ vil 
gjerne være med når hytta plasseres på tomta. På den 
måten ivaretar vi både din og naboens utsikt.
Dersom du ønsker hytta nøkkelferdig, ferdig utvendig 
eller bare ferdig såle / grunnmur, har vi kontakt med 
dyktige fagfolk som vi formidler videre. Vi bruker dem 
selv i grenda. Derfor kan vi også trygt anbefale de videre. 
Murer, tømrere, elektriker og rørlegger.
Vi har selv bygd flere hytter for salg i grenda. Vår erfaring 
ar at veldig mange vil være med å påvirke underveis. Vi er 
forskjellige og det gir mangfoldet. Derfor har vi nå valgt å 
la tomtekjøperen bestemme hytte og egen delaktighet.
Det som er viktig er at du som tomtekjøper blir fornøyd!

Ledige hyttetomter
Tomtene i Bjønntjønn hyttegrend er vestvendte og solrike. Tomtene ligger i variert terreng, og gir mange 
muligheter for bebyggelse.
Felles for alle tomtene er at de er store og "luftige" opptil to mål. Uansett tomtevalg leveres de med kabler 
og rør til tomtegrense og med enkelt tilgang til alle de muligheter hyttegrenda tilbyr. Prisene er individuelt 
priset fra kr. 450.000. Samtlige tomter er selveiertomter. Klikk på denne linken for å se en prisoversikt for hytter og 
tomter.
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Reise til Grenda
Bjønntjønn Hyttegrend er "verdens navle" så lenge man har 
bil. På mellom 1 og 2,5 time når du de større byene på øst‑ 
og sørlandet. Se under beliggenhet for kart og veibeskriv‑
else. Det er også fullt mulig å ta seg til grenda med offentlig 
kommunikasjon. Det må bare planlegges og du må ha litt 
god tid. Det går tog til Drangedal og buss fra Drangedal 
til Treungen som passerer Bjønntjønn Hyttegrend. Det går 
også buss fra Skien/Porsgrunn til Treungen, forbi grenda. 
Fra Arendal kan du komme til Treungen med buss, men 
er avhengig av henting i Treungen. På NSB finner du 
informasjon om togtider. Hos Telemark bilruter finner du 
busstidene.

Beliggenhet
Bjønntjønn Hyttegrend ligger flott til på Gautefallheia i 
Nissedal kommune i Telemark. Nissedal kommune er et 
stykke Telemark i miniatyr. 1375 innbyggere, 908 km2. 
Fjord og fjell, skjærgård og innsjøer, skog og hei, her er det 
gode vilkår for kanopadling, båtsport og fiske i vanna og 
elvene. Klimaet er svært bra og terrenget innbyr til turgåing 
sommer og vinter. Nisser, Telemarks største innsjø er 4 mil 
lang og 250 m dyp, er et dominerende landskapsmerke i 
kommunen. Lange hvite sandstrender og svaberg omkransa 
av høye, blankskurte fjell.

Bjønntjønn Hyttegrend ligger meget sentralt i Sør‑Norge. 
På under 2,5 timer når du de største byene i Telemark, Vest‑
fold og Agder. Innenfor 2 timers kjøretur når du flyplassene 
Kjevik og Torp og ferjeforbindelse til Danmark, Sverige og 
Tyskland.

Aktiviteter
Ting å gjøre for barna
Et mangfold av bademuligheter
Bademulighetene i og rundt Bjønntjønn hyttegrend er mange. Stranda i grenda ved Bjønntjønn med benk‑
er, gapahuk og grill er populær. Her er det langgrundt og badetemperaturen stiger fort når varmen kommer. 
Lagunen er under opparbeidelse. Den ble fyllt med vann sommeren 2009 og den begynner å ta form med 
strand for de små og flotte svaberg. Du kan starte dagen med et morgenbad i Bjønntjønn om du er klar for 
det. Eller du bare kan ta deg en stille og fredfull morgentur rundt vatnet. Nyte stillheten, slik du bare kan få 
den på fjellet.

Spillehytta
Ved siden av lavvoen ligger spillehytta. Den er alltid åpen. Her er det bordtennis og fotball-
spill. Vi anbefaler at dere som bruker bordtennisen har racketter og baller liggende på hytta.
Sandvolleyball
Det er sadvolleyballbane nede ved kontorstoga. Det kan være lurt å ha en volleyball lig-
gende på hytta, ellers har vi reserve i kontorsoga.
Spillehytta
Ved siden av lavvoen ligger spillehytta. Den er alltid åpen. Her er det bordtennis og fotballspill. Vi anbe-
faler at dere som bruker bordtennisen har racketter og baller liggende på hytta.
Sandvolleyball
Det er sadvolleyballbane nede ved kontorstoga. Det kan være lurt å ha en volleyball liggende på hytta, 
ellers har vi reserve i kontorsoga.
isser, Telemarks største innsjø. Kilometerlange hvite sandstrender som i syden. Et eldorado for små 
og store. En dagsutflukt fra grenda med piknikkurv og badesaker. Du finner garantert en strand som 
passer for deg og dine.
 

Om denne brosjyren
En del av bildene i den nettbaserte E‑bok utgaven av denne 
brosjyren er interaktive. Ved å klikke på disse åpner det seg 
film, slideshow eller interaktive 360 graders bilder i eget 
vindu, eller direkte på siden.

Møt Erling
Erling Tveit er grunnlegger 
av Bjønntjønn Hyttegrend. 
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Jettegrytene
Vatnet har forma eit stort 
stykke kunstverk sør i 
Nissedal. Jettegryter på 
rekkje og rad utgjer ein 
idyll som ikkje akku-
rat blir mindre når det er 
sommar.

Alpinbakker
Gautefall alpinsenter har heiskap‑
asitet for over 6.000 personer i 
timen.
Her er fjorten nedfarter i tillegg 
til akebakker (den største over 300 
meter lang!), snølekeområde, og 
en terrengpark med verdens første 
WildPipe. Avstanden fra hytte‑
grenda er bare 7 km.

Jettegrytene er runde eller lange fordjup‑
ningar i fast fjell.
Dei oppstår ved erosjon av vatn som har 
sett steinar og grus i roterande rørsler.
Jettegryter finn ein oftast i stryk og 
fossar, der vatnet har stor fart og dannar 
kvervlar.
Jettegryter finn ein også på stader der det 
no ikkje er elvar. Desse erlaga av smelte‑
vatn under istida.
Jettegrytene kan bli fleire meter i diame‑
ter og 10‑20 meter djupe.
Elva Fyresåna har gjennom uminnelege 
tider snurra rundt med stein og grus i 
elveleiet, som sidan er blitt regulert for 
straumproduksjon. Før kraftutbyggjarane 
gjekk til verket, var jettegrytene ein godt 
verna løyndom under vatnet. Fyrst då ein 
stor del av vassmassane blei lagt i røyr, 
kom dei runde fordjupningane i elveleiet 
til syne. Dette naturfenomenet finn ein 
heilt sør i kommunen, ved den vesle byg‑
da Eikhom, ei mil frå Telemarksvegen. 
Det er fylkesveg fram til kraftstasjonen. 
Der må du betale parkerings‑/vegav‑
gift. Avgifta skal skaffe det økonomiske 
grunnlaget mellom anna til vedlikehald 
og opparbeiding av parkeringsplass.

Akebakker
Glade unger som kommer susende nedover akebakken på kjelke 
eller akebrett og som hoier: ‑ Unna vei! Latter og mye moro.
Det er det vi ønsker skal skje i de akebakkene vi har etablert i 
grenda. Her er det liv og røre hele vinteren. Selvsagt er ikke ake‑
bakkene bare for unga. Vi ser gjerne at de voksne også kaster seg 
ut i leken, enten med egne barn eller barnebarn. Vår oppfordring 
til de voksne er klar: Ta fram gutten eller jenta i deg!

Spillehytta
Ved siden av lavvoen ligger spillehytta. Den er alltid åpen. Her er det bordtennis og fotballspill. Vi anbefaler 
at dere som bruker bordtennisen har racketter og baller liggende på hytta.

Sandvolleyball
Det er sandvolleyballbane nede ved kontorstoga. Det kan være lurt å ha en volleyball liggende på hytta, ellers 
har vi reserve i kontorsoga. Her kan du ha turnering med nabohyttene, familieturnering og kanskje finne nye 
venner.

Skiløyper
Skiløypene i grenda er 
"snille". Her kan barna lære 
den kunsten det er å gå på 
ski. Fine bakker å renne i 
og flate, fine løyper med 
gode spor. De litt større 
barna kan fint ta turer på 
egenhånd i det oversiktlige 
løypenettet.

Skiterreng for alle
Gautefall har over 60 km med 
godt preparerte løyper.
Løypene har lengder fra to til 
femten kilometer i et flott og 
variert terreng. Noen av løype‑
traseene kommer man innpå 
tett ved Bjønntjønn hyttegrend. 
Løypene ut fra grenda er endel 
av det store løypenettet på 
Gautefallheia.
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Fiske
Nissedal kommune byr på 1750 
store og små vann og elver. På 
Gautefallheia finner du mange 
koselige fjellvann, og i Treungen 
starter Nisser, Telemarks største 
innsjø.
Her er fiskemulighetene gode. 
I småvannene er det mest aure, 
i Nisser finnes både aure, sik, 
abbor og røye.
I kontorstoga i grenda får du 
kjøpt fiskekort til Gautefallheia 
og Heimdalsheia.

Bær og sopplukking
Nissedal kommune er kjent for rike bærforekomster. Det bugner av 
blåbær og tyttebær. Har du tenkt deg på moltetur, er det også mulig, 
men du må finne moltene selv og det er fullt mulig. De myrene er det 
ingen som forteller deg om.
Er du heldig kommer du over steder som er helt gule av kantareller fra 
midten av juli og utover høsten. Lengre ut på høsten kommer traktkan‑
tarellen og den er det så mye av at du kan nærmest høste den.

Dyreliv
Om du er glad i dyr, så vil du raskt oppleve at 
vi har er et rikt dyreliv i og omkring hyttegren‑
da. Elg og rådyr er ofte å se i dette området, og 
tiuren sender sine lokkelyder fra andre sida av 
Juvåna. Haren er også en svært hyppig gjest, i 
2009 hadde vi 3 hareungekull i grenda, både på 
skaresnøen, tidlig sommer og sommer.
Beveren, som var den aller første hyttebyggeren i 
Bjønntjønn, er en ivrig arbeidskar. Han har sine 
mange demninger nede i området mot riksveien. 
Men vi anmoder han om å spare litt flere bjør‑
ketrær!
Har du for øvrig hørt historien om da han Er‑
ling og beveren dro i hver sin ende av ei bjørk? 
Beveren hadde gnagd og felt et tre som ble lig‑
gende tvers over riksveien. Erling kom kjørende 
og stoppa. Han begynte å dra i treet for å lempe 
det ut av veien. Men nei du, ikke på den sida av 
veien, mente beveren. Og halte og dro fra den 
andre kanten. Erling valgte å ikke provosere han 
med de store gnagtennene ‑ satsa heller på et 
framtidig samarbeid. Dermed hjalp han beveren 
med å få treet til den siden av veien hvor ei bev‑
erdemning var i emning.
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Tur til Bjønntjønndammen!
Følg de blå pålene langs stien østover fra sandstranda 
på Bjønntjønn, og du kommer fram til Dammen.
Damanlegget ble i gamle dager brukt i tømmer‑
fløtinga. Dammen er starten på elva Juvåna som renn 
nedover juvet sør og øst for hyttegrenda. Elva møter 
Støylsbekken nederst i den lange Fugellibakken.
Brua over Dammen var viktige for ferdafolk langs den 
gamle Friarvegen. Bilveien over Gautefallheia kom 
ikke før på 60‑tallet. Navnet Friarvegen kommer av at 
karane på Fjellgardene på Lia brukte denne veien ned 
til Treungen, og ikke minst når de var på friarferd.
Du finn fremdeles gamle fruer i bygda som forteller 
om at de venta besøk i helga av han som gikk Friarve‑
gen...
I dag er dette en attraktiv badeplass. Småfall og 
vatnsprut gjør dette spennende særlig for større barn 
og unge. Det er litt kronglete å komme uti vatnet ‑ 
men det er en idyllisk plass!

Sykling
Forholdene ligger kjempegodt til rette for offroad 
sykling på Gautefallheia, og vi har en egen syk‑
kelentusiast i bygda som tar guidede turer. Per 
Kveim heter han og treffes på 917 51 981.
Canvas Hotell og Per Kveim har tilrettelagt en rek‑
ke løyper på heia. Her kan man sykle på svaberg, 
over myrer og hengebruer på tilrettelagte traseér.

Kvarvåsen
 Med utgangspunkt i Bjønntjønn Hyttegrend går 
du over hovedveien og følger den mot høyre ca 100 
meter. Her kommer du til en åpen plass på venstre 
side av veien, denne skal du over.
Stien er ikke spesielt godt merket så du må gå litt 
på "skjønn" og følge naturen. Det er litt klatring. 
Turen opp tar ca 3 kvarter og du blir belønnet med 
en praktfull utsikt over Bjønntjønn Hyttegrend. 
Her kan du ta "flyfoto" av hytta di.
Hægefjell
Dette er en tur som passer alle!
Du kjører mot Fjone og følger skilting mot Hæge‑
fjell. Parkering skjer vefd elveleiet og den røde 
bommen. Løypa er godt merket med blåmalte 
punkter. Turen begynner langs grusveie etter den 
røde bommen (fin oppvarming!). Deretter er det 
en relativt bratt stigning før terrenget flater noe 
ut. Uansett litt anstrengelse og svette: Dette er det 
verdt når du ser utsikten fra toppen. Den er formi‑
dabel! Mer informasjon og kart kan du få i Kon‑
torstoga i Bjønntjønn Hyttegrend.

Turistløypa Gautefall - Felle
Dette er en tur fra Gautefall til Felle som krever at 
du blir hentet (eventuelt har bilen stående) på Felle. 
Du kan selvsagt også snu på veien og gå tilbake til 
utgangspunktet. Velger du å gå hele turen, er dette ca 
30 kilometer. Turen går i tildels lett terreng og byr på 
mange fine utsiktspunkter underveis. Turen starter 
ved bommen inn til Felehovet sør på toppen av alle 
bakkene mot Gautefall. Løypa er merket med Turist‑
foreningens røde T'er.
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