Pressemelding 4. desember 2014
Vi takker for alle positive opplevelser og tilbakemeldinger etter å ha utvidet tilbud og åpningstider fra
tidspunktet vi overtok for ca fire år siden.
Strutåsen fjellstue ble kjøpt av en mindre gruppe av grunneiere da de forrige eiere og drivere over
lengre tid hadde forsøkt å selge eiendommen til nye drivere, uten å lykkes. Målet både var og er for
oss som nye eiere å sikre og gjerne styrke Strutåsen og fjellstua som et stoppested og samlingspunkt
for fjellfolket på Blefjell, også for de neste 50 årene. Besøkende kommer både fra Flesberg-,
Kongsberg- og Notodden-siden av fjellet, og store deler av Østlandet for øvrig. Strutåsen fjellstue
startet opp i 1962, så flere generasjoner har et forhold til nettopp dette stedet, over tid.
Vi har valgt å holde åpent så mye som mulig gjennom hele vinteren, og har også forsøkt å holde
åpent på høsten. Det har gitt en økt bruk av stedet. Vi tror også det har gitt en klar økning i bruk av
fjellet, både av dagsturister, bygdefolket og hyttefolket. Skåret i gleden, og realiteten, er at det har
kostet oss som eiere langt mer enn det gir av inntekter. Vi klarer ikke en balanse i totalen, ei heller
over flere år. Å ha åpent kun i vintermånedene gir ikke tilstrekkelig inntjening for å forsvare løpende
og faste kostnader. Blefjell er et attraktivt helårsfjell, mye brukt gjennom hele året av stadig flere.
Men et utvidet eller helårlig tilbud er ikke fysisk mulig på grunn av manglende infrastruktur. En felles
beslutning i styret og blant eierne av Strutåsen AS er at vi ikke lenger kan holde Strutåsen fjellstue og
tilbudet åpent inntil viktige forutsetninger er på plass.
Vi kan ikke leve av dagsturismen i vintersesongen alene. Vi er avhengig av også å kunne ha åpent i
andre deler av året, å kunne planlegge og gjennomføre også uavhengig av snøforhold, især på tidlig
vinter/ettervinter, når grupper skal komme. Vi ser at vi er avhengig av flere markeder, også for å
kunne holde dagsturtilbudet åpent. Og vi må kunne ha god nok kapasitet når været tilsier at vi kan
oppnå mye besøk og salg. Dagens situasjon er dessverre ikke slik.
Tilstrekkelig snø for snøscootertransport er i dag helt nødvendig for å sikre leveranser av mat og
drikke, og for å kunne ta søppel og tomgods på returen ut igjen. Det er ikke mulig uten en oppgradert
helårstrase og transportmulighet via denne, også for ATV når snøen mangler. En helårs fraktmulighet
vil endre mye på situasjonen vi har per i dag.
Videre er det nødvendig å kunne ha permanent strøm, så vi unngår de store svinn-situasjonene, og å
kunne ha kapasitet (varer for salg) når været tilsier god trafikk. Per i dag kan vi vanskelig planlegge
for mer enn en og en dag av gangen. Vi kan ikke ha en reserve av matvarer på kjølelager for bruk når
finværet kommer og trafikken blomstrer, på grunn av manglende permanent strømforsyning.
Dieselaggregatet som vår eneste strømkilde kan ikke gå over flere dager eller uker på rad uten
menneskelig tilstedeværelse, for å holde matvarene kjølige under trygge forhold. Dette gjør det
temmelig håpløst ut fra dagens situasjon.
Det er med beklagelse at vi inntil videre velger å holde stengt. De siste fire årene har vi subsidiert
tilbudet på Strutåsen fjellstue med langt over en million kroner, i tillegg til mye egeninnsats. Det er
ikke mulig å fortsette en slik subsidiering fra tre grunneiere over tid.
Vi vet nå at tilbudet både ønskes og er ettertraktet, og gir økt bruk av fjellet, økt folkehelse og økt
attraktivitet for området. Det er dessverre slik at det er langt billigere for oss som eiere å holde det
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helt stengt fram til forutsetningene er på plass. Vi håper at et samarbeid og innsats mellom flere som
ser nytten, kan gi mulighet for å gjenåpne Strutåsen fjellstue så snart som mulig.

Vi ønsker alle en riktig god vinter på Blefjell!
Med vennlig hilsen
Strutåsen AS
Kontaktopplysninger: mobil 90040593 / post@strutasen.no / FB: strutåsen fjellstue – Blefjell
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