Norefjellporten, 3536 Noresund
Nå er det mulig for deg som bedrift å leie kontorplass i Norefjellporten! Om du ønsker
en drop - in –plass for forlengede hytteweekender, eller fast plass, så finner vi en
løsning.
Kontakt Noresund Eiendom ved Johan Woldmo
Telefon: 32783210
johan.woldmo@gjensidige.no

DnB NOR Krødsherad

DnB NOR er Norges største finanskonsern med en forvaltet kapital på 2 076
milliarder kroner. Konsernet har blant annet sterke merkenavn som DnB NOR, Vital,
Nordlandsbanken, Cresco, Postbanken, DnB NORD og Carlson.
DnBNOR har kontor i Norefjellporten som en totaløkonomisk rådgivings bank, uten
kasse for innskudd og uttak. Det er minibank i inngangen med mulighet for å ta ut
bade euro og norske kroner.
Åpningstider man - fre kl. 0900-1530.
Sommertid 15.05-31.08
Man - fre kl. 0900-1500
Telefon 03000
ivar.bjerregaard@dnb.no

www.dnbnor.no

Ansatte på Norefjellporten er:
Inger Foslien, Stina Martinsen, Ivar Bjerregaard,

Gjensidig forsikring Modum Sigdal og Krødsherad

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet
tilbyr hovedsakelig skadeforsikringsprodukter men også nettbank for privatpersoner,
pensjons- og spareprodukter samt helsetjenester i Norge.
Åpningstider Mandag til fredag kl. 09.00-16.00
Sommertid(15.05-31.08): Mandag til fredag kl. 09.00-15.30
Telefon: 32783210
Faks: 32788905

johan.woldmo@gjensidige.no
www.gjensidige.no

Ansatte på Norefjellporten: Johan Woldmo

Friskliv Krødsherad

Friskliv Krødsherad har sitt utspring i en partnerskapsavtale mellom Buskerud
fylkeskommune og Krødsherad kommune. Friskliv Krødsherad skal være en lokal
utviklingsaktør for folkehelse i Krødsherad.
Frisklivsentralen tilbyr hjelp til endring i levevane ved hjelp av motivasjonssamtale/
helsesamtale, fysiske aktivitetstilbud, tilbud for kostholdsendring og røykeslutt.
Friskliv Krødsherad ønsker å få flest mulig i fysisk aktivitet og skape sosiale arenaer.
Møte etter avtale
Kontaktperson Åse Marit Hovden
Telefon 9223 8224
Email: aase.marit.hovden@krodsherad.kommune.no

Athene Prosjektledelse

Athene leder prosjekter fra start til slutt, med planlegging, gjennomføring og
oppfølging, og kan også bistå underveis i prosessen – i forprosjekt, hovedprosjekt
eller med sluttføring og rapportering.
Gjennom årene har de fått spesielt god erfaring fra oppstart, utvikling og daglig
ledelse av utviklingsmiljøer – som næringshager og veksthus regional utvikling –
spesielt innen kultur, natur, reiseliv og landbruk.
Møte etter avtale
Drop in – plass for Live Skinnes, Siw Slevigen og Tone Ranheim Rolfstad
Tlf 32 71 23 10
fax 32 71 23 11
astrid@athene-prosjekt.no
http://www.athene-prosjekt.no/

Advokat Elisabeth Bjøre

Har du behov for rettshjelp privat – eller gjelder det din bedrift? Advokat Bjøre’s
virksomhetsområde består hovedsakelig av advokattjenester rettet mot private og
bedrifter, samt eiendomsmeglingstjenester.
FAGOMRÅDER • Fast eiendoms rettsforhold • Forhandlingsbistand •
Kontraktsrett • Forvaltningsrett • Plan- og bygningsrett • Jordskifterett •
Vassdragsrett • Styrearbeid • Ekspropriasjonsrett
Advokat Elisabeth Bjøre er udannet jurist fra UIO i 1997 med spesialfag
ekspropriasjon og bygningsrett. Hun har etter endt jusstudier bl.a. arbeidet hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Justis og Byggesak, med hovedvekt på plan- og
bygningsrett samt forvaltningsrett. Hun har bred erfaring fra kommunal sektor med
bl.a. plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, forskriftsarbeider, samt div.
juridiske utredninger innenfor kommunal forvaltning. Hun har arbeidet som
advokatfullmektig og fikk sin advokatbevilling i 2007. Hun har tatt tilleggsutdannelse
innenfor energi- og vassdragsjuss hos UIO i 2000. Hun har i tillegg styreverv i ulike
bedrifter og er medlem av Den Norske Advokatforening
Møte etter avtale sommer/ høst 2010, deretter fast kontortid i Norefjellporten.
Postadresse: Postboks 5, 3536 Noresund
mobil: +47 91192386
fax: +47 32149171
elisabeth@advokat-bjore.no
www.bjore.no

Tannhelsehuset AS
Tannhelsehuset AS er et firma i Colosseumgruppen AS,
Colosseum er en nordisk tannlege-gruppe med topp moderne utstyr.
Colosseumklinikken består av 19 tannlegekontor over hele Norden, som alle kan tilby
de beste og mest moderne metodene, enten det gjelder forebyggende arbeide,
allmenn tannbehandling, kirurgi, periobehandling eller kjeveorthopedi.
Tannhelsehuset AS jobber med salg av profylakseartikler rettet mot tannklinikkene
og samtidig med å utvikle/ finne løsninger på hvordan våre tannklinikker i Norden på
best mulig måte kan tilby profylakseartikler og være en resurs ut mot våre kunder.
Tannhelsehuset har et nytt Kurs & Konferanse senter ved Romerike Helsebygg på
Lillestrøm. Her er alt av det siste innen konferanseutstyr tilgjengelig, mulighet for 10100 deltagere og direkte innsyn / overføring fra operasjons salen.
Tannhelsehuset AS har sitt hovedkontor i Akersgata i Oslo, vis à vis Stortinget, men
har et distriktskontor ved Norefjellporten, hvor det meste av utviklingsarbeidet
foregår.
Møte etter avtale

Sissel Nesse Bentsen
Daglig Leder
Tannhelsehuset AS
Mob. 0047 40 03 44 14
sissel@colosseumklinikken.no

Norefjell Vann og avløpsselskap A/S (NVA)
Utbyggingsinteresser på Norefjell stiftet i 1984 Norefjell Vann og
avløpsselskap A/S (NVA). I 1999 overtok Krødsherad kommune (KK)
selskapet. NVA drives nå som et aksjeselskap heleid av KK.
Virksomhet
NVA bygger ut og driver vann- og avløpsanlegg på Norefjell. Selskapet har
som mål å etablere tilstrekkelig kapasitet for vannforsyning til
forbruksvann og brannvann og avløp slik at dette ikke blir en begrensende
faktor for utvikling av Norefjell.
NVA kjøper vann fra kommunens grunnvannsbrønner ved Noresund og
pumper dette opp til fordelingsnettet på fjellet. Avløp føres ned til
kommunens avløpsrenseanlegg på Noresund.
Etter kommunens overtakelse av NVA er det investert ca. 70 mill i
utbedring og nybygging av ledningsnett, høydebassenger og
pumpestasjoner. Anleggene har i dag høy forsyningssikkerhet og
tilstrekkelig kapasitet for framtidig utbygging.
Møte etter avtale
Daglig leder: Arve Pedersen
Telefon:
918 76 350
E-post:
arp@norefjellva.no

