
- i hjertet av Telemark. 

 

Buenhytte på Lifjell 



Velkommen til Lifjell! 



Hyttetomter  
med utsikt over Telemark. 

 
 
 

Sør-Norges største høyfjellsområde, Lifjell, ligger i Bø, midt i Telemark,  
og er det nærmeste høyfjellsområdet for hele det sentrale Østlandet.   

 
Reisetiden fra Oslo og Vestfold er bare 2 timer,  

og det tar kun 1-1,5 time fra byene i Grenland og Buskerud.  
Fra Kristiansand tar det bare litt over 3 timer med bil.  

 
Lifjellplatået har mer enn 20 topper over 1000 meter over havet  

og blir derfor kalt Lille Jotunheimen. 
Fjellet byr på nydelige vandringsmuligheter under hele sommerhalvåret  

i et godt merket stinett. 
Er du glad i å fiske er det også mange gode muligheter for slikt i området.  

Man trenger heller ikke reise langt for å finne gode badeplasser  
for avkjøling på varme sommerdager. Og de er det mange av i Bø. 

Men Lifjell er også snøsikkert og du har 80 km med langrennsløyper og boltre deg i.  
I tillegg finner du et fint alpinanlegg så å si rett utenfor døren. 

  
Det arrangeres flere morsomme familieaktiviteter på Lifjell i løpet av vinteren,  

 bla. ski– og snowboardskole for barna og afterski for de voksne.  
Bø og Lifjell turridnig arrangerer rideturer i skog og fjell både for voksne og unger. 

I gangavstand fra hyttefeltene finner du det populære vertshuset Lifjellstua  
med helårsåpen restaurant og servering. 

 
 www.lifjell.no 



Topptur på Lifjell 

Fjellvandring på Lifjell 

Fiskevannet «Holmen» på Lifjell 



Nydelig badevann i Ventjønn 

Bø og Lifjell turridning 

Langrenn på Lifjell 



 

Buenhytter  

Vi i Buen Hytter & Hus AS produserer hytter, hus, 
garasjer og andre småhus som er annerledes og har 
en form og stil som harmonerer med norsk natur. 
 
I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å 
kombinere ennå levende håndverkstradisjoner og 
ferdigheter fra bygde-Norge med moderne teknologi 
og byggekunst.  
Her deler datamaskiner og treskjærere jobben,  
bokstavelig talt.  
 
Konstruksjoner og dimensjoneringer er bunnsolide  
og det brukes kun norskproduserte materialer og 
byggevarer.  
 
All treskjæring er håndarbeid. 
 
Hyttene leveres i et velutviklet precutsystem og det 
lages lettfattelige byggebeskrivelser og  
arbeidstegninger, slik at det er mulig å bidra med 
stor grad av egeninnsats i oppføringen. 
 
I våre brosjyrer finnes det mange standardmodeller. 
Disse leveres sjelden eksakt slik de er i brosjyren,  
men tilpasses byggeplass, behov og ambisjonsnivå  
hos den enkelte kunde.  
 
I mange tilfelle starter vi med blanke ark og tegner 
helt nye modeller i samarbeid med kunde. 

«Bjorli»-variant på Lifjell. 



Hyttemodellen «Fossli». 

www.buen.no 



Stue, H-hytta «Høgefjell» 

Stue, «Bostjern» Spisetue, «Fossli» 



Detaljer fra «Fossli». 

Spesialtilpassede senger fra Buen Hytter & Hus AS 



 

Høgefjell  
 

Et av tomteområdene på Lifjell ligger på Høgefjell,  
750 meter over havet. 

 
Høgefjell Panorama AS jobber med utvikling og salg av tomter her. 

 
Prosessen med feltet startet med å regulere hyttetomtene på Høgefjell i 2014.  

 
I dag er det prosjektert 60 tomter på toppen av fjellet  

og det er allerede solgt mange tomter til fornøyde nye eiere.  
 

Utbyggingen i området har eksplodert den siste tiden. 
Den ene hytta etter den andre blir reist i disse dager.  

Veldig mange av disse er levert av Buen Hytter & Hus AS.  
 

Filosofien til prosjektet er at å eie hytte på Lifjell skal være kortreist,  
trivelig og man skal føle at man har det godt når man kommer på hytta. 

www.hogefjell.no 

tlf: 92666060 
Mail: trygve@hogefjell.no 



Variant av hyttemodellen «Bostjern» fra Buen Hytter & Hus AS.  

Variant av hyttemodellen «Høgefjell» fra Buen Hytter & Hus AS. 



Et annet eksempel på hvor det er mulig å få seg  
hyttetomt på Lifjell, er Grostul. 

 
Herifra er det også kort vei till Lifjellstua og  

Vinterlandheisen på Jønnbu, samt Lifjell Skisenter. 
  

Langrennsløypene ligger også her rett i nærheten.  
 

Vinterland er et lite skisenter for for barn med nedfart på 350 meter,   
som kanskje gjør den til alle barns drømmebakke.  

 
Her finnes det også et skianlegg med flott tilbud til  

hele familien med skiutleie og kafé.  
 
 

 

Grostul 

På Lifjell finner du bl.a.: 

- To heiser (1 T-krok og 1 tallerken) 
- Fire nedfarter med varierende vanskelighetsgrad (fra 350 til 1200 meter) 

- Terrengpark med mange spennende elementer. 
- Telemarks største flomlysanlegg (3 km av nedfartene er flombelyst) 

- To skiutleier/skishop 
- Ski- og snowboardskole 
- To kafeteriaer i bakken. 

- Lifjellstua (vertshus og restaurant)   
- Bø og Lifjell turridning.  





Lifjell er en i det hele en helårsdestinasjon  
med mange attraksjoner og aktiviteter i nærområdet  

for hele familien:  
 

- Familieparken Bø Sommarland  
- Klatreparken Høyt & Lavt og fjellklatring i Espedalen Klatrefelt 
- Båttur på Telemarkskanalen med sluser og slusepark 
- Norsjø Ferieland med restaurant, piratshow, vannski og wakeboard.  
- Golf i Norsjø Golfpark eller minigolf på Bø Camping 
- Lange turer tilrettelagt for sykkel 
- Bø sentrum med butikker og kjøpesentre, kafeer og restauranter 
- Gullbring Kulturanlegg med kino, konserter og svømmehall 
- Et rikt kulturliv med bygdemuseer, bygdetun, utstillinger,  
  gårdsaktiviteter, festivaler og andre sports– og kulturarrangement. 
- Kajakk og kanopadling i Bøelva, f.eks. på beversafari.  
- Og mye, mye mer. 



Kveldskjøring i Lifjell skisenter 

Sommarland 

Klatrepark Espedalen  klatrefelt 

Telemarkskanalen Norsjø Ferieland 



Gullbring 

Telemarkfestivalen i Gullbring 

Eplemostsmaking 
 på Lindheim gård 



Kanalruta 

Beversafari 

Norsjø golfpark Bygdetun på Østerli www.visitbo.no 



 
 
 

Våre leverandører og samarbeidspartnere: 



Tomtepriser fra  
500.000 kr til 1.200.000 kr  

www.hytteavisen.no 



«Bjorli»-variant på Lifjell. 


