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Leder’n
Året 2016 ser ut til å ha gått resultatmessig bra. Det gir trygghet for året som kommer. Det ligger an til regnskapsmessig 
overskudd. Ordinær skatteinntekt til kommunen passerte 100 mill. kr for første gang. Kommuneregnskapet avlegges pr 15. 
februar og blir formelt behandlet av kommunestyret i mai måned. 

Økonomiplan og årsbudsjett for 2017 er på plass og vi er i full gang med gjennomføring av et nytt år. Som vanlig de siste 
årene har budsjettrammene blitt noe trangere, og tjenesteenhetene må gjennomføre grep for å redusere ressursbruken. 
Kommunestyret vedtok i desember å åpne 3 – 5 midlertidige plasser i Linåkertunet for å takle behovet for omsorgstilbud. 
Utviklingen ut over i året vil bestemme varigheten av det forsterkede tilbudet. På grunn av nedlegging av asylmottaket trappes 
aktiviteten ved Ringebu læringssenter ned, og kapasiteten i helsesøstertjenesten reduseres. Nedlegging av asylmottaket har 
nok også påvirket innbyggertallet negativt.

Bygging av kombinert flomvoll og omkjøringsveg i Fåvang er en viktig sak som det har vært arbeidet med lenge. Etter 
at reguleringsplanen ble vedtatt sommeren 2015, kom prosjektering av anlegget og anbud på plass i 2016. Kommunestyret vedtok en ambisiøs 
finansieringsplan i september. Fullfinansiering av prosjektet kom som en gledelig og kjærkommen førjulspresang til lokalsamfunnet. Det er grunn til å 
berømme spesielt Oppland fylkeskommune for vilje til deltakelse i spleiselaget. Et fylkeskommunalt tilskudd på 9.700.000 kr er ikke hverdagskost og 
ruver godt. På samme måte var det positivt å få melding om tilsvarende bidrag fra NVE. Når også bedriftene på området stilte med 2.000.000 kr og 
fri grunn, kom finansieringen på plass. Resten har kommunen selv budsjettert med. Flomsikringen er avgjørende for videre satsing og nyinvesteringer i 
bedriftene, men den er like viktig for Fåvang sentrum. Flomvollen vil være på plass allerede til våren, som sikring mot en mulig vårflom i år. Vegen oppå 
blir ferdigstilt med asfalt neste år. Flomsikring og ny veg gjør at også den nye miljøstasjonen til Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap kommer på 
plass. Den skal bygges ved (bak) renseanlegget. Miljøstasjonen vil gi et nytt og bedre tilbud for alle som bor, har hytte eller driver virksomhet i Fåvang 
og i fjellene rundt, herunder Kvitfjell. 

Kommunestyret vedtok visjon for nytt bibliotek og innovasjonssenter i mars 2016, og godkjente selve prosjektet i september. Biblioteket og 
innovasjonssentret vil tilføre Ringebu sentrum noe helt nytt, og vil binde sentrum og stasjonsområdet godt sammen. Ringebu bibliotek skal bli en 
attraktiv møteplass, og blir tilpasset moderne formidlingsformer. Biblioteket skal bli meråpent bibliotek. Innovasjonssentret skal bli en attraktiv møteplass 
for bedrifter, personer og miljø. Lokalene tilbyr moderne teknisk utstyr og møtefasilitetene er plassert i gode luftige arealer. Halvparten av lokalene 
leies ut på ordinære leiekontrakter, og kontrakter med de fleste er inngått. Lokalene rommer også midtdalsarkiv, historielaget og forhåpentligvis et 
slektsforskningssenter. 

Ombyggingen i Jernbanegata 4 er i full gang. Uker med gulv, himlinger og betongsaging er unnagjort, og lokalene tar form. Først 2. etasje, og deretter 
1. etasje. For dagens leietakere er perioden med ombygging en påkjenning, men det verste er heldigvis unnagjort. Innovasjonssentret i 2. etasje blir 
ferdig i mars, og biblioteket i 1. etasje ferdigstilles i juni. Utforming av trappeforbindelsen mellom etasjene er fortsatt på tegnebrettet. Samtidig som 
ombyggingen går sin gang, planlegges en åpningsuke i august, med daglige arrangement i begge etasjer. Det blir interessant å følge med på det som 
vil skje videre etter åpningsperioden.

Situasjonen rundt bosetting av flyktninger er snudd helt opp ned. For ett år siden fikk vi oppfordring fra sentrale myndigheter om å utarbeide beredskap for 
ytterligere 3-dobling av bosettingsomfanget. Nå har det nesten blitt kamp når det gjelder bosetting av enslige mindreårige flyktninger. For Ringebu sin del har vi ut 
fra statens anmodning og kommunestyrets vedtak bygget om Hageskogen bofellesskap til formålet. Til tross for bekreftelse på tildelingen fra IMDI i november, 
vet vi i skrivende stund likevel ikke når vi får tildelt enslige mindreårige. Vi må forholde oss til endrede rammevilkår og skiftende statlig politikk. Det er vi vant 
til. Imidlertid må vi forvente kompensasjon for de merutgifter kommunene har pådratt seg til bygging av boliger og tilsetting av personell. Så langt er det ikke 
sagt noe om det. Det har vært mye penger i omløp for å håndtere flyktningsituasjonen, og det blir feil om kommunene blir sittende igjen med sine regninger.  

Samtidig ser vi et urovekkende bakteppe med store utfordringer i sørlige Europa, et bakteppe som sprer usikkerhet om de langsiktige løsningene rundt 
flyktninger internt i Europa. Tilstanden på greske øyer, i Tyrkia og rundt Middelhavet, gjør at dette pr i dag er på grensen til en humanitær katastrofe. 
Utsending av mennesker med avslag på sin søknad er én ting, men fordeling og bosetting av reelle, trengende flyktninger er en alvorlig utfordring, også 
for Norge. Vil og kan landene stå i mot, eller vil vi oppleve at pendelen svinger tilbake? I tilfelle vil vi igjen ha en ny situasjon å forholde oss til. Hva vil 
være kommunenes holdning til å stille opp da? Kjenner jeg lokalsamfunn rett, er vi på plass og tar ansvar igjen. Det er det eneste svaret. Vi får håpe at 
den lysere tid også bringer gode løsninger på dette.

Ha en fin skivinter og vår alle sammen!
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En tradisjonsbedrift i ny drakt 
- Fåvang Dekk og Bilservice AS-Mekonomen
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

En tidlig morgen rett etter jul parkerer jeg utenfor de tradisjonelle 
lokalene som har vært rammen for bedriften siden 1930-tallet. Det lukter 
ikke spesielt av «wunderbaum», og det henger ikke mye spiralgyngende 
morofigurer fra disken heller, idet jeg kommer inn i lokalene, og disken 
med oljeflasker og spylerveske kommer til syne. Noe har tydeligvis endret 
seg siden rånetida «in the good old days».

I disse lokalene startet historien om storbilene på Fåvang. Innenfor døra 
møter jeg nytilsatt daglig leder, Kjell Arne Kroken, som er klar for en prat 
om verkstedets reise fra oppstarten på Fåvang ysteri, Fåvang bilverksted til 
i dag da navnet er Fåvang Dekk og Bilservice AS-Mekonomen. Selskapet 
er eid av Mjøsbil AS. Mjøsbil som er et selskap etablert i mjøsregionen 
med avdelinger på Dokka, Bagn, Gjøvik, Lillehammer, Tretten, Vågå i 
tillegg til Fåvang. 

Lokalene er delt inn i tre avdelinger; dekk, bilverksted og butikk. Her går 
det i dekkreparasjoner, verkstedtjenester, salg, vedlikehold og dekkhotell. 
Men Fåvang Dekk og Bilservice sørger for mye mer enn det. Det er ikke 
alle som er klar over at kontroller som bør gjennomføres i serviceheftet 
kan gjøres på andre verksted enn det som er «merkeverkstedet» for den 
enkelte biltypen. Det gjør altså Fåvang Dekk og Bilservice i tillegg til at 
de tar seg av EU kontroller og alt av reparasjoner på motor, drivkraft 
og frontruter. En annen viktig opplysning er at de gjennomfører disse 
servicene med samme kvalitet og krav til utførelse som merkeverksted, 
men for en rimeligere pris. Kun karosseriskader henvises til spesialverksted. 
I butikkdelen får du kjøpt det meste av gjennomgående driftsutstyr til 
bilen. 

Bedriften har 5,4 årsverk, og er en del av kjeden Mekonomen. Mekonomen 
har bygd seg opp til en solid kjede med totalt ni avdelinger som omsetter 
for 110 - 120 millioner pr. år. Bedriften er også en avdeling for dekk 
i Vianor-kjeden som finnes over hele Norge. «Landbruket og lokale 
bedrifter er gode kunder spesielt i forhold til dekkreparasjoner, men også 
på verkstedsida der vi gjør det meste av spesialoppdrag», sier Kjell Arne. 
Han forteller også at de er dekkhotell og driver service blant annet på 
kommunale leasingbiler innen hjemmetjenestene og andre nyttekjøretøy 
for store bedrifter på Fåvang. Vi går ned i kjelleren der dekkhotellet 
holder til og her er det fullbooket så det er behov for mer plass for denne 
tjenesten. Jeg blir positivt overraska over prisen som er på kr. 1500-1800 
for to dekkskifter pr. år inkl. ettersyn, nødvendig balansering og lagring av 
det dekksettet som ikke er i bruk. 

De ansatte utenom Kjell Arne går raskt ut av 
salgslokalene som vi sitter i når de oppdager en 
person med fotoapparat, så det er på tide å oppsøke 
verkstedet der gutta sannsynligvis har samla seg. Det 
stemmer godt så jeg får en god mulighet til å samle 
ansiktene bak det Kjell Arne har fortalt om. Bedriften 

har en blanding av 
noen erfarne ansatte 
og noen yngre karer i 
teamet. 
Det er til og med en 
blanding av Fåvang- 
og Ringebuinger blant 
disse 5,4 årsverkene, 
så her er det høyt 
under taket også 
utenom løftebukken.

De ansatte går litt motvillig med på et gruppebilde og de gliser godt når 
jeg ber de fortelle om det mest spesielle oppdraget de kommer på at de 
har fått i bedriften. Vet ikke om de ville fram med alt, men det er tydelig 
at de har vært borti litt av hvert. Jeg får i alle fall høre at en av dem har 
sveiset en ryggsekkmeis for en som kom innom med den. Det høres ut 
som de nå overlater det mest spesielle til Laurits Dalbakk som i hovedsak 
selger og har service på gressklippere og motorsager lenger borti gata. 
Blant de ansatte har de klart å samle god og relevant kompetanse. 

Her er det fagpersoner innen bilmekanikk, sveising, konstruksjon og salg. 
De gjør mye sveisearbeid på utstyr innen landbruket og tilpasning og 
pressing av slanger. Det er også en del oppdrag for privatpersoner slik 
som sveising på snøskuffer og tilhengere. 

Fåvang Dekk og Bilservice er sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli 
miljøfyrtårn må bedriften ha innført tiltak for en mer miljøvennlig drift 
og godt arbeidsmiljø. Det betyr i praksis at de arbeider systematisk 
med miljøtiltak i hverdagen og gjennom det har tatt på seg et viktig 
samfunnsansvar.

"En glad og allsidig gjeng i verkstedavdelingen fra venstre: Kjell Arne Kroken, 
Espen Kluften, Stein Roger Moen, Stig Atle Sveipe, Torstein Ringlund og 
Per Håvard Smidesang" 

"Daglig leder, Kjell Arne Kroken, ved den nye Fåvang Dekk og Bilservice AS"
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«Jeg er utdannet innen salg, service og reiseliv i NSB fra 1986 og arbeidet 
innen NSB en del år før jeg gikk over til bilbransjen gjennom en stilling 
som service- og ettermarkedsleder på Otta auto. Jeg har også arbeidet 
som daglig leder for Opplev Kvitfjell og som daglig leder på G-sport 
Vinstra før jeg fikk tilbud om stillingen som daglig leder her i 2016», 
sier Kjell Arne. Dette betyr at han har allsidig erfaring med service og 
kundemarked innen flere bransjer noe, som er nyttig i denne stillingen. 
«Hva var det som gjorde at du valgte denne stillingen», spør jeg. «Det er 
en god giv på Fåvang nå og det arbeides godt i Fåvang Vel- og Nærings 
forening. Det var bl.a. et bra møte før jul der et 15 talls personer møtte 
opp og diskuterte hva de ville gjøre av arrangement i løpet av 2017», sier 
Kjell Arne som ifølge han selv er en Fåvangspatriot og har god tro på et 
bedre samarbeid på dette området i året som kommer. 

Hva gjør Kjell Arne på fritida si da, spør jeg. «På fritida blir det en del 
sykling og arbeid med å utvikle fotballspillere både gjennom Indre 
Østland Fotballkrets og innen Nasjonalparkriket fotball. Jeg er glad i folk 
og trives derfor med en stilling og fritid som betyr å omgås folk, men setter 
også stor pris på en lang sykkeltur alene innover de flotte fjellområdene 
våre grytidlig en søndagsmorgen, der bare enkelte dyr holder meg med 
selskap», sier Kjell Arne og avslutter vår prat tidlig en morgen på Fåvang. 

Historien startet altså med Fåvang ysteri i 1930, som etter hvert hadde 
bygd opp en virksomhet som krevde en egen maskinpark for nødvendig 
transport av råvarer inn fra gårdsbrukene og ut igjen med produkter fra 
ysteriet til forbrukerne. Allerede i 1948 ble Fåvang bilverksted autorisert 
som bilverksted, og bedriften ble i lokal eie fram til 01.05.16 da Mjøsbil 
AS kjøpte bedriften. 

Vi går tilbake til salgsavdelingen der jeg gjerne vil høre mer om ansiktet 
bak ledelsen av denne bedriften. Jeg spør derfor om Kjell Arne kan fortelle 
litt om seg selv og hvordan han kom inn som daglig leder av Fåvang Dekk 
og Bilservice. 

"Fåvang Dekk og Bilservice AS yter samme tjeneste i bilens servicehefte som 
ditt merkeverksted"

Ringebu kulturskole
Tekst og foto: Brede Vestby

Flotte pengegaver til Ringebu kulturskole – har gitt lydisolert 
rockeverksted og oppgradert studio.

Kulturprisen for 2016 i Ringebu kommune gikk til 
Svein Mundal. Prisen var på kr 10.000 og dette 
ønsket Svein å gi tilbake til kulturskolen i Ringebu. 
I tillegg plusset han privat på kr 10.000 slik at 
totalbeløpet ble kr 20.000. Svein ønsket å gi noe 
som alle i kulturskolen kunne ha glede av, så rett 
før jul kom han med årets julegave som inneholdt 
nye mikrofoner til lydstudioet som kulturskolen 
har. Dette gjør at vi virkelig får oppgradert våre 
opptaksmuligheter. 

I forbindelse med World Cup (WC) i Kvitfjell sender kulturskolen inn 
opptak av alle elever som skal delta på kulturprogrammet under WC. 
Dette fordi det er en produksjon som krever at de vet eksakt minutter og 
sekunder på innsalgene som skal være med. Lydstudioet er et godt verktøy 
til dette, og produsentene kan enklere sette sammen kulturprogrammet. 
I år blir det renn fredag også, og her skal det også fylles på med innslag 
fra blant andre kulturskolen. I årenes løp har mange elever stått på 
en av innlandets største scener og opptrådt for tusenvis av tilskuere i 
målområdet i Kvitfjell. Dette gir elevene i kulturskolen en helt unik og 
svært lærerik prosess i å få være med på noe så stort, som WC i Kvitfjell 
tross alt er. Musikken fra scenen i Kvitfjell blir bare avbrutt av et skirenn 
sies det spøkefullt.

Det å få spilt inn sine egne sanger eller bare det å høre seg selv, er 
lærerikt. Amund Sylte, Trym Amrud, Martin Berget og Torstein Steen spiller 
i badet «The Ramblin’ Men» og er i full gang med en demo til blant annet 
WC 2017, og vil antakeligvis opptre på scenen både lørdag og søndag. 
Her får publikum høre deres versjon av blant annet «Sola Skinner». 
«En blir fort veldig nøye når vi er i studio, samtidig som det er viktig at det 
høres at det er bandet vårt som spiller», mener gutta i bandet. 

 «Mitt engasjement opp mot det lokale og regionale kulturlivet har de 
siste 20 årene vært sterkt. Dette fordi jeg til enhver tid har sett på WC 
i Kvitfjell på noe langt mer enn en fartsfest for verdens beste utfor og 
Super-G kjørere. For Ringebu kommune spesielt: Det å kunne tilby unge 
sangere, band mm å opptre på scenen med flere tusen tilskuere kan du 
bare få muligheten til under WC i Kvitfjell. Da gjelder det å utnytte denne 
muligheten.  En slik opptreden kan inspirere unge talenter til å øve ekstra for 
å yte sitt beste på en scene for lokale, regionale og andre tilskuere fra hele 
østlandsområdet. En flott mulighet i en mulig senere spennende karriere.  
Men også arrangøren har nytt godt av dette gjennom svært mange gode 
innslag over mange år. Dette har bidratt til gode opplevelser for publikum. 
«Det er jeg personlig svært takknemlig for. Mye av dette grunnlaget 
er lagt på Kulturskolen i Ringebu. Dette er min måte å takke på. Det 
innkjøpte utstyret vil fremover kunne bidra til enda bedre utvikling av det 
kulturskolen står for», sier Svein Mundal til Ringebuposten.

Rockeverksted og studio ble også skikkelig oppgradert med lyddemping 
og nyoppussede lokaler i 2016. Med en gave fra Ringebu Lions på 
kr 50.000 og investeringsmidler på kr 150.000 fra kommunen har 
vaktmestertjenesten bygd rom i rom og nå er rockeverkstedet så godt 
lydisolert at det er mulig for andre å ha øvelser i storsalen samtidig 
som det «rockes» i kjelleren.  2016 har vært et gledens år for studio og 
rockeverksted i Ringebu kulturskole, vi bukker dypt og takker for gavene.

Svein Mundal
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Denne høsten og vinteren har vært en hektisk periode. Etter ett 
år i ordførerstolen så er det fortsatt mye å sette seg inn i og ikke 
minst lære. Det har vært et år med svært mange reformer som 
viser en stor tendens til sentralisering. Noen er ferdige og andre er 
under behandling.  Jeg nevner bl.a. Skattereform, Kommunereform, 
Regionreform, Nav-reform, Sykehusreform, Politireform, osv.

Heltids beboere og deltidsbeboere:
Et kjennetegn for Gudbrandsdalen og Ringebu de siste tiårene er at 
store antall av fritidsboliger i fjellområdene har vært en av de viktigste 
ressursene for den økonomiske utviklingen i vår region. Økonomisk er 
utbyggingen av fritidsboliger, og det markedet fritidsboliger representerer, 
det viktigeste elementet i dette. Denne utviklingen har imidlertid vært 
en drivkraft for, og henger sammen med, utvikling av aktiviteter og 
opplevelser i fjellområdene som arena for idrett, rekreasjon og friluft. 
Dette til nytte både for lokalbefolkningen, fritidsboligeiere og turister. 
Det blir spennende å så på den videre utviklingen av «Vardenprosjektet» 
i Kvitfjell og ikke minst om vi får på plass en egengodkjent arealdel 
til kommuneplanen, der vi i dag har store utfordringer på østsiden av 
Gudbrandsdalslågen. Får vi ikke til en egengodkjent plan stopper det 
meste av den videre utviklingen for Ringebu kommune. Her vil nye 
sentrumsnære boligområder, næringsarealer og hytteområder være den 
største utfordringen. 

Ringebu kommune må ha gode barnehager, skoler og helsetjenester. 
Dette er viktig for alle som bor eller oppholder i kommunen og ikke minst 
for de som ønsker å etablere seg i kommunen.
Det er vi politikere som har et ansvar for alle som oppholder seg i Ringebu 
kommune. I forhold til rettigheter og plikter for bosatte på deltid, altså 
fritidsbosatte, så må Ringebu kommune ha gode tjenester til enhver tid 
der personer oppholder seg, som: legevakt, hjemmesykepleie, rett til 
institusjonsplass, barnevern, fysioterapi, kommunal sosialhjelp, nav-ytelser 
generelt, beredskap og ambulanse, legevakt og tannhelse for å nevne noe.  
Vi hadde et møte med hytte- og velforeninger i september. Vi håper å 
kunne etablere en bedre dialog med fritidsinnbyggerne, representert ved 
hytte- og velforeningene. Tema på møtet var møtearenaer der vi ønsker 
å fange opp behov og ønsker. Dette kommer vi til å fortsette med også 
i 2017.

I kommunebarometeret fra Kommunal Rapport (analyse) i 2016 havner 
kommunen på topp 100 listen i fire sektorer. Den totale plasseringen er 
nr. 37 og best av kommunene rundt oss. 
Dette er noe vi er stolte av. De beste plasseringene er innen vann, avløp 
og renovasjon, fulgt av eldreomsorg, barnevern og saksbehandling. Vårt 
mål i denne perioden er å bli bedre i alt.

Fra november ble UDI sin avtale med Norsk Mottaksdrift oppsagt. 
Årsaken til oppsigelsen er behovet for mottaksplasser er stekt redusert 
og dvs. at Ringebu statlige mottak nå står tomt. Når det gjelder enslige 
mindreårige flyktninger så får vi fem personer som skulle vært bosatt 
i 2016 og ytterligere fem til i 2017. Alle disse ti vil komme i løpet av 
vinteren 2017 og skal bosettes i Hageskogen bofellesskap.

Økonomi: 
Den totale skatteinngangen tom november var kr. 102.648 mill, som er
kr. 8.351 mill. mer enn budsjettert. 
Skatteinngangen inngår i inntektsutjamning på landsbasis, og kommunen 
får ikke beholde hele økningen. Det blir spennende å se på hva det 
totale blir etter endt regnskap, men det drives godt i Ringebu ifølge 
skatteinngangen.

Politiske saker:
Formannskapet og kommunestyret har brukt mye tid i løpet av høsten 
2016 for å legge et godt grunnlag med økonomiplan og budsjett for 
2017. Budsjettarbeidet er krevende hvert år, og det er aldri enkelt å måtte 
foreta kutt i tjenester for å få til et budsjett i balanse. Vår prioritering har 
vært å ha en sterk god og økonomistyring for å kunne prioritere helse- 
og omsorgsutfordringene fremover.  En styrking av omsorgstilbudet på 
Linåkertunet HDO har vært nødvendig.  Årsbudsjett og avgiftssatser 2017, 
og kommunal planstrategi for 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret 
13. desember 2016. 

En stor sak i vinter har vært saken ang flomforebyggingen og 
avlastningsvegen på Fåvang. Det har vært en sterk politisk prioritering 
å sørge for at ca. 100 arbeidsplasser sikres rundt Fåvang sag, Morken 
betong og Blåne hytter/Horten hus. Spleiselaget vi har fått til med 
Oppland fylkeskommune, NVE og bedriftene som skal bidra med ca. kr. 
21.400.000 er stort. Anleggsstarten er beregnet til første del av januar 
2017. Dette er også bra når det gjelder trafikksikkerheten for Fåvang 
sentrum

Når det gjelder ny E6 gjennom Ringebu har vi vært på befaring med NVE, 
Fylkesmannen og Statens vegvesen for å se på alt 1.1 som vi har kjempet 
for i flere år. Det foregår nå en parallell regulering av begge alternativene.  
Det gjenstår fortsatt mye, men signalene er positive.  Det gjenstår å se 
på om det bevilges penger til nytt vannverk og ny E6 (dvs. en helhetlig 
utbygging av etappe 2) i tråd med bompengeproposisjonen når NTP blir 
behandlet til våren. 

Brekkebakken (fv.388) er en viktig sak for oss som det jobbes aktivt 
med. Spørsmålet blir om fylkestinget prioriterer denne fylkesvegen 388 i 
handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21(23) med høring på nyåret, 
og et vedtak forventes i juni. Vi håper på et positivt vedtak, slik at vi kan 
få satt i gang en rask utbedring og vedlikehold. Dette kan skje tidligst 
høsten 2017 eller i 2018. Det gjenstår også en del planlegging fra SVV 
sin side og det må til en regulering.
 
Forvaltningen av ulv er ute av kontroll:
Som ordfører i en region preget av høyt konfliktnivå mellom beitenæring 
og rovdyrforvaltningen reagerer jeg sterkt på konklusjonen fra statsråden. 
Dette rammer i første rekke Hedmark, men det rammer også andre deler av 
Innlandet. Mer ulv i Hedmark vil også føre til mer ulv i vår del av regionen. 
Grunnlaget for både bosetting, næring og utvikling svekkes betraktelig. 
Beslutninga er helt uakseptabel og etter mitt syn viser dette en regjering 
som viser en total mangel på forståelse for hva som skal til for at det skal 
bo folk i hele landet. Flere ordførere omkring i vår region mener også at 
dette er et brudd på hva Stortinget sa tidligere i år, og vi krever derfor 
at Stortinget går inn for å rydde opp. Der blir underlig at statsråden ikke 
finner juridisk grunnlag for å ta ut ulv når bestanden er langt over målet 
og flere faginstanser har anbefalt uttak. Landbruk, reiseliv, jakt og fiske 
er viktige næringsveger i vår region. Statsråden har med sin beslutning 
grepet rett inn og redusert lokalsamfunnets mulighet til å benytte seg av 
sine muligheter og rettigheter innenfor disse områdene. Dette er meget 
skuffende.

Jeg håper på en flott vinter, og ber om at flest mulig utnytter de fantastiske 
fjellområdene våre i løpet av vinteren. 

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Arne Fossmo
Ordfører



66

Boller og brød – et veiskille
Tekst: Olaug Widme Foto: Mammut reklame

Du gir ikke fra deg ei god familiebedrift med lett hjerte der foreldra har 
tråkka arbeidsdagen sin. Du kvitter deg ikke med det forgjengerne har 
bygget opp uten følelser for hvordan det skal bli tatt vare på videre. Så 
enkelt er det ikke. Dyktige arbeidsfolk å ta hensyn til er det også. Terje og 
Erna Hansen er i den situasjonen nå. Baker Hansen på Fåvang står ved et 
veiskille. Terje er godt over pensjonsalder. Det kjennes.

”Om de er ferske? De er fra ”i jår”! Mange kjenner dette munnhellet etter 
Laura Hansen, mor til Terje. Om hun har sagt det en gang eller mange, 
skal være usagt. Faren, Einar Olav Hansen, begynte i lære hos Flugsrud i 
Ringebu. Deretter begynte han i bakeriet etter Hindar på Fåvang. Det var i 
1933 det ble E. O. Hansen på papirposene og utbygging av bakeriet etter 
hvert. Laura var i butikken og kafeen før sju om morgenen og ikke ferdig 
før langt på kveld. 

Far døde da Terje var 18 år. Mor drev bakeriet, og søster Aud og svoger 
Gunnar var ansatt. Da Terje var 21 år, var han ferdig med gymnaset og 
militæret, og jobbet for mor i to år, sammen med Aud og Gunnar og to 
bakere. Da lærte han mye. Aud og Gunnar leide bakeriet i noen år, og 
Terje tok fatt på en bankkarriere i sju-åtte år. Da søster og svoger ønsket 
å slutte, ble Terje spurt om å drive, og han leide det av mor i to år. ”Jeg 
hadde vel en følelse av at far hadde et ønske om at jeg skulle overta, men 
han sa det aldri direkte,” sier han. Det må ha vært sterke band til bedrifta 
som gjorde at han starta opp. 

Terje vokste opp med at foreldrene hadde lange arbeidsdager og ubekvem 
arbeidstid, så det var ingen overraskelse da han og Erna overtok i 1982. 
Hun har stått for serveringsdelen og utsalg. Sammen med Erna og dyktige 
medarbeidere har han bygget ut, modernisert og utviklet bakeriet med 
mange nye produkter, alt av svært høy kvalitet, godt kjent av bygdefolk 
og et trekkplaster for tilreisende med sine egne favoritter fra disken. 
Utviklinga i bakeriet fram til i dag har vært formidabel. Fra mye manuelt 
arbeid er det maskiner som deler opp, og roboter legger brødene i former 
eller på plate. Du kan steke flere hundre brød samtidig. Kjevlemaskiner 
bretter og legger i fyll på såkalt finere bakverk og deler opp i riktig lengde, 
sprøyter og står i. Maskiner erstatter menneskelig arbeidskraft i flere 
funksjoner og til forskjellig bakst. De har ingen krav på ferie og fritid. De 
er aldri syke og er helt nødvendige i et moderne, frittstående lite bakeri. 
Dyrt i innkjøp, men det svarer seg over tid. Likevel trengs det dyktige 
hender og faglig kompetanse både til å betjene maskinene og til den siste 
finishen. Du må være en dyktig baker for å bruke maskinene, for deigen er 
avgjørende for sluttresultatet.

 I disken ”på Hansen” ligger kakene og bakverket både med og uten krem 
og marsipan ryddig på rad og rekke og gjør seg fristende med delikate 
farger og tiltrekkende dekorasjoner. I gullende blanke glassdisker ligger 
rød jordbærpynt og blunker ved siden av wienerbrød og melisdryss. De 
mer tertefine ligger der som en annen selvfølgelighet. 

Et mangfold av brød i den skrå hylla bak bare venter på å bli satt brødkniv 
og tenner i. Grovt og fint. Med og uten frø. Her er det bare å velge i 
skikkelig bakverk. 
Terje og Erna overtok ei bedrift med livets rett. Det har vært mange 
dyktige og trofaste medarbeidere i bakeriet og på utsalgene, sier de 
begge. De er gull verdt. Mye glede og mange oppturer har det vært, men 
også noen nedturer. Terje synes det er morsomt å utvikle nye produkt som 
viser seg å være bra. Så hender det at han må slutte å lage noe det ikke 
blir nok salg på. 

Virksomheten har 22 årsverk i bakeriet og på fire utsalg. Svært viktige 
arbeidsplasser i et lokalmiljø.  Prosessen med å finne en passende arvtager 
er så smått starta. Bakeren synes det hadde vært fint om bedrifta kunne 
fortsatt tilnærma slik den drives nå. Han vet godt at dette er et lite bakeri 
sammenlignet med de store fabrikkbakeriene, som kan gape over de små 
i ett jafs. Han vet også at det helt avgjørende for å overleve i konkurranse 
med de store er at produktene er gode, ja, helst bedre om mulig. Han er 
like sikker på at markedet for et lite bakeri er lokalt. På det grunnlaget 
tror han at store og små kan leve side om side. 

Pr. dags dato er det ingen ting som er avgjort med noen overtagelse, 
så fortsatt er det sjefen sjøl som begynner ny arbeidsdag før den gamle 
er over, og sammen med andre medarbeidere sørger for menneskelig 
aktivitet i bakeriet rett etter at det har blitt ny dato. Du verden som vi 
ønsker at det fortsatt blir knadd deig på Baker Hansen!

Terje Hansen i utsalget på Fåvang
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Nye innbyggere til Ringebu kommune.
Tekst: Marit Kvernflaten Listad og Christine Sundby. Foto: Magne Andre Nedrebø

Marit Kvernflaten Listad og Christine Sundby på kjøkkenet i det nyoppussede 
bofelleskapet. 

Kommunestyret vedtok i desember 2015 å imøtekomme anmodning om 
å bosette enslige mindreårige flyktninger i Ringebu. I mai 2016 vedtok 
kommunestyret å bygge om Hageskogen bofellesskap til formålet. Det 
ble på nyåret 2016 satt ned en arbeidsgruppe til å utrede innretning 
og organisering av tilbud for enslige mindreårige flyktninger. Det ble 
innhentet erfaringer fra andre kommuner, og gjort faglige vurderinger 
i forhold til en god lokal løsning. Ringebu kommune vil slik det er planlagt 
ha foreldreansvaret for de enslige mindreårige. Barnevernet skal fatte 
vedtak om tiltak i hjemmet etter barnevernloven § 4-4, andre ledd og 
vil være ansvarlig for å skrive og følge opp tiltaksplaner i samarbeid med 
ungdommen og de ansatte ved bofellesskapet. 

Det er administrativt konkludert med at bofellesskap er den mest egnede 
driftsform. Bofellesskapet er organisert som del av tjenesteområdet helse 
og mestring. 

Leder av bofellesskapet Christine Sundby begynte i jobben 1. oktober, 
og har arbeidet med planlegging av bemanningsturnus, skriftlige 
prosedyrer, møblering og utstyr i detalj. Stillinger har vært utlyst, og 
tilsettingsprosessen er i gang. Boligen vil være døgnbemannet med 
dagvakt, kveldsvakt og nattevakt. Bofellesskapet ligger sentralt til i 
Tollmoen i Ringebu. Bygningen er totalrenovert og består av to enheter 
med 5 plasser i hver del. Alt ligger på et plan.

I slutten av november 2016 fikk kommunen den endelige bekreftelsen fra 
IMDI om at det blir 10 enslige mindreårige flyktninger fordelt til Ringebu. 
De 5 første ungdommen planlegges bosatt i overgangen januar / februar 
2017, og de 5 siste senere på vinteren. Likevel er det i skrivende stund, 
midt i januar, ikke klart når ungdommene kommer. Enslige mindreårige 
flyktninger er barn og ungdommer under 18 år som har kommet til Norge 
uten omsorgspersoner eller andre voksne med foreldreansvar for å søke 
om oppholdstillatelse.

Det er ulike grunner til at ungdommene har flyktet. Felles for de enslige 
mindreårige er at de er i et fremmed land uten foreldre eller andre 
voksne til å ta vare på dem. Frem til UDI har gitt svar på søknad om 
oppholdstillatelse så har ungdommene som er mellom 15-18 år bodd på 
enslige mindreårige asylmottak rundt om i Norge. 

Ungdommene som blir bosatte i Ringebu har fått oppholdstillatelse 
i Norge, og skal derfor bosettes i kommunen. Vi vet fortsatt lite om 
nasjonaliteten på ungdommene som skal bosettes i Ringebu. Statistikken 
tilsier at de fleste enslige mindreårige flyktningene som har kommet til 
Norge den senere tiden er gutter fra Afghanistan, Syria, Somalia, Eritrea 
og Etiopia (udi.no).

Boligen skal fungere som et hjem så lenge de bor i Ringebu, og skal være 
en trygg base for ungdommene. Det blir de ansattes oppgave å veilede 
ungdommene i det daglige, og kartlegge hva den enkelte ungdommen 
har behov for å lære, slik at han eller hun får den kunnskapen som er 
nødvendig for å kunne orientere seg i det norske systemet, og ta gode 
valg for egen fremtid.

Vi håper alle tar godt i mot de nye innbyggerne.



8

Ringebu Innovasjonssenter og nytt bibliotek.
Tekst: Frode Martinsen Foto: Ram arkitekter

De fleste har sikkert fått med seg at det er byggeaktivitet i DNB-bygget i 
Landsbyen. Kommunen kjøpte bygget i 2013 for å etablere nytt bibliotek 
og for å huse barnevernstjenesten i Midt-Gudbrandsdal, etter at det 
tidligere var inngått en langsiktig leiekontrakt med eier. For å gjøre en 
lang historie kort flyttet apoteket, mens banken la ned sin filial, og bygget 
stor mer eller mindre tomt i 2015. Barnevernet fikk av sikkerhetsmessige 
grunner utvidede lokaler i rådhuset. 

At apoteket flyttet førte til at biblioteket kunne etableres med god 
tilgjengelighet i første etasje, sammen med DNB Eiendomsmegling. Dette 
bygger sammen stasjonsområdet og sentrum på en god måte. Bygget 
ferdigstilles i to etapper, andre etasje med innovasjonssentret ferdigstilles 
i mars og lokalene til biblioteket blir ferdigstilt i løpet av forsommeren 
2017. Biblioteket vil være på plass mot månedsskiftet august-september, 
etter en stor flyttesjau. Ringebu vil med dette få et tidsriktig og moderne 
bibliotek. Biblioteksjefen vil få betydelig større areal enn i dag til 
disposisjon, som gir bedre muligheter for arrangement og ulike aktiviteter 
gjennom året. Nye lokaler vil utvikle biblioteket til å bli en bedre og enda 
mer aktuell møteplass for folk flest. Det blir et sted man får lyst til å 
oppholde seg, og for å bli inspirert og engasjert gjennom bøker, medier og 
deltakelse på arrangement.  Biblioteket blir tilrettelagt som et «meråpent» 
bibliotek, hvor faste brukere kan inngå avtale med biblioteket om bruk 
utenom betjente åpningstider. Her er det mye å glede seg til.

Når det gjelder andre etasje blir innovasjonssentret et sted hvor bedrifter 
og enkeltpersoner kan leie seg inn på kort eller lengre sikt. Når mennesker 
av ulik alder, utdanning og interesser møtes vil muligheter for nye ideer 
og forretningsmuligheter oppstå. Innovasjonssentret skal fungere som en 
startmotor for nye ideer og nytt næringsliv. Forskning fra USA sier at 30 
% av kunnskapsbaserte yrker som konsulenter, ingeniører, frilansere osv. i 
dag arbeider i CoWorking Spaces (åpne kontorfellesskap), og at om noen 
år så vil så mange som 60 % i disse yrkene arbeide i slike miljø.

Visjonen til innovasjonssenteret er: «Der folk og ideer møtes». Målsetting 
er at innovasjonssentret skal bli en møteplass og et arbeidssted. Sentret 
bør blir et nav der næringslivet har et miljø for å utvikle seg kommersielt 
på tvers av bedriftene og i kontakt med kunnskapsmilljø som skapes der. 
Innovasjonssentret skal gi mulighet for å koble bedrifter med hverandre og 
med andre relevante aktører, slik at de kan skape og omdanne kunnskap 
til kommersiell utnyttelse og dermed øker sin konkurransekraft gjennom 
suksessfulle innovasjonsprosesser. 

Fine ord, men det blir interessant å se hva som vil skje etter hvert. 
Hva huset vil bringe av nye tanker, ideer og aktivitet vet vi ikke, men 
vi har tro på at dette skal bidra til ytterligere utvikling i landsbyen og 
kommunen. I skrivende stund pågår byggeaktivitet ute og inne for fullt. Så 
langt følger prosjektet tidsplanen. De største endringene skjer innendørs. 
Utvendig blir det kun små endringer, alle vinduer blir skiftet, men fasaden 
bevares stort sett slik den er. En av de største endringene innvendig vil 
være at det åpnes opp med trapp mellom første og andre etasje ved 
dagens inngang fra Jernbanegata. Bygget har en nøktern og god standard 
og med noen spenstige effekter som en kan ta i øyesyn når bygget er 
åpnet.  Innovasjonssentret blir en blanding mellom åpne kontorplasser og 

cellekontorer, men ved mye bruk av glass vil arealet oppleves som åpent.   
Gode lokaler er med på å inspirere mennesker. God fiberkommunikasjon 
med trådløs nett er på plass. Nok Mbit/s som takler store datamengder. 
Luftkvalitet med nok luft og av god kvalitet er viktig. Ventilasjonsanlegget 
dimensjoneres stort nok, pluss litt til. Godt lys er viktig i lokalene, med 
tilnærmet full dagslyskvalitet året gjennom. Det vil også være et rom som 
er laget for å redigere film, bilder og lyd, dvs. at det er mulig å mørklegge 
rommet som er lydisolert mot omverden. Her skal det være mulig å leie 
seg møterom og kontorplass for ulike behov. Ringebu kommune håper at 
tilbudet også vil være attraktivt for mange av våre fritidsinnbyggere. Er 
dette et tilbud som gjør at man kan oppholde seg lenger på hytta er det 
vel supert!  

Det arbeides med en åpningsuke siste uka i august for hele huset, med 
aktiviteter hver dag og kveld. Følg med på sosiale medier så vil dere få 
oversikt over det som skal skje. 

Bibliotekaren anbefaler ...
 

Denne gang vil jeg ta dere med til Nord-Kaukasus, og jeg kan dessverre ikke 
love dere en behagelig reise. For noen år siden leste jeg Æresmedaljen av Musa 
Mutaev, og like etter jeg var ferdig med den leste jeg den kritikerroste boken 
Englebyen: historier fra Beslan av Erika Flatland. Det var helt tilfeldig at jeg leste 
disse to bøkene etter hverandre, men tematikken er felles og begge gjorde et dypt 
inntrykk, og jeg velger derfor å omtale begge bøkene her under Bibliotekaren 
anbefaler.

I romanen Æresmedaljen skildrer Musa Mutaev deportasjonen av den tsjetsjenske 
befolkningen i 1944. Under 2.verdenskrig ble tsjetsjenerne kollektivt beskyldt av 
sovjetiske sikkerhetsorganer for å ha samarbeidet med Hitler-Tyskland. For dette 
var det bare en straff, og 23. februar 1944 skrev Stalin under dekretet som ga 
alle fullmakter til å tvangsfordrive alle tsjetsjenere. Av de litt under to millioner 
menneskene som ble deportert, ble et sted mellom 25 og 50 prosent drept. 
Menneskene ble stablet i kuvogner og fraktet til steppene i Sentral-Asia, der de 

Tekst: Ellinor Brænd

Illustrasjonsfoto
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Slektsforskningssenter i Ringebu
Tekst: Frode Martinsen Foto: Illustrasjonsfoto

Dette er en ide som går en god del år tilbake i tid. Så langt tilbake som 
for 25 år siden har det vært gjort tanker om et slektsforskningssenter i 
Ringebu, og både Knut Kvernflaten og Jon Ødegård har vært sentrale, 
men også flere andre personer.
 
Det har vært avholdt et par planleggingsmøter og Ringebu Historielag 
vil ha en sentral rolle i arbeidet. Historielaget flytter inn i det nye 
innovasjonssentret når dette ferdigstilles før påske, sammen med 
Gudbrandsdalsmusea, som etablerer midtdalsarkiv i innovasjonssentret. 
Ringebu kommune har stor tro på at det kan bli riktig så spennende det 
som vil komme ut av samlokaliseringen.

Mange slektsopplysninger kan sjekkes ut og kommuniseres om på 
internett, men det er også en fysisk dimensjon med slektsforskning.  Det 
er de personlige møtene som skaper de sterke følelsene og knytter nye 
(og gamle) familiebånd sammen. Det ser vi fra tv-serier som «Hvem tror 
du at du er» på NRK.  Interessen er stor for å oppsøke røttene og møtes 
personlig etter at man har søkt seg fram på nettet. 

Det er ikke ukjent arbeid for Kvernflaten og Ødegård å ta i mot slekter 
fra fjern og nær, folk som har utvandret til for eksempel Amerika. Det 
er spesielt andre og tredje generasjon etter utvandringen som ønsker å 
finne ut mere om sine røtter. Kvernflaten kan fortelle mange historier om 
amerikanere som har fått møte sin slekt i Gudbrandsdalen.

Hvordan kan man sette dette mer i system og lage et opplegg for å motta 
besøkende? Det vil være behov for folk som kan guide besøkende rundt 
og som kan fortelle historiene om grenda, om slekta og om gården.  I 
sommer kommer for eksempel en gruppe på 30 amerikanere som skal 
være i Ringebu i tre dager og treffe slekt og se seg rundt.  Det er behov 
for overnatting, servering og andre servicetilbud, så her ligger også et 
inntektspotensial hvis man lykkes med å få lage ferdige flotte opplegg 
for besøkende.

Hva kan ny teknologi og slektsforskning skape sammen?  En kan 
visualisere slektstre på skjermer, lage VR film fra garder og gårdsbruk folk 
utvandret fra, for å nevne noe. I dag har historielaget en stor bildesamling, 
og denne er det viktig å få tilgjengeliggjort slik at flere kan benytte seg 
av den.  Det finnes databaser og arkiv med navn og slekter. Kan man med 
hjelp av moderne teknologi gjøre mer ut av det?

Et fremtidsbilde kan være at man etter å ha mottatt en VR film av plassen eller 
garden der forfedrene kom fra, kan fly til Gardermoen og ta tog til Ringebu 
og Gudbrandsdalen for så å møte folk gjennom slektsforskningssentret 
og som også tar besøkende rundt. Slektsforskningssentret vil tilrettelegge 
for de gode personlige opplevelsene i møter mellom slektninger. Mer 
utdypende informasjon om temaet og innholdet på alt som har med 
slektsforskning vil komme senere.

Historielaget er svært interessert i å komme i kontakt med yngre krefter i 
dette arbeidet. Her ligger det mange muligheter for de som ønsker å bidra 
og har interesse for slektsforskning.
Ta gjerne kontakt med Ringebu Historielag om du ønsker å lære 
mer om slektsforskning eller er interessert i å arbeide med temaet. 

måtte bygge opp sine liv og samfunn fra ingenting. Først i 1957, etter 
Stalins død, kunne de deporterte som fremdeles var i live vende tilbake 
til Tsjetsjenia, bare for å oppdage at deres landsbyer og hjem var overtatt 
av russere.

Englebyen av Erika Flatland er en fagbok som tar for seg gisseldramaet i 
Beslan i 2004 hvor Barneskole nummer 1 ble beleiret av terrorister. Etter 
tre dager var gisseldramaet over som en følge av skuddveksling mellom 
terroristene og russiske sikkerhetsstyrker. Minst 338 mennesker ble 
drept, hvorav 155 barn, og hundretalls andre ble såret eller skadet. Den 
eneste av gisseltagerne som overlevde, tsjetsjeneren Nurpasji Kulajev, har 
senere blitt tiltalt blant annet for mord og terrorisme. Den tsjetsjenske 
separatistlederen og terroristen Sjamil Basajev tok senere på seg ansvaret 
for gisseltagningen. I boken stiller Flatland bl.a. følgende spørsmål: Hva 
skjedde egentlig i løpet av de tre døgnene, hvem var terroristene, hvilket 

ansvar har de russiske spesialstyrkene for det tragiske utfallet, og hvorfor 
har kritikere av myndighetenes fremgangsmåte blitt forsøkt kneblet?

Mye av det kaukasiske raseriet som har kommet til uttrykk i de mest 
vanvittige terroraksjoner, har sine røtter i deportasjonen i 1944. Det 
er umulig å forstå og forsvare terroraksjoner, men vi vet at desperate 
mennesker gjør desperate ting, og disse to bøkene bidrar sammen til 
større forståelse for noe av bakgrunnen til konfliktene i Nord-Kaukasus. 
Det er umulig å ikke bli berørt når man leser disse to bøkene, og jeg vil på 
det sterkeste anbefale deg å lese begge!

 
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. 

Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek 

Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. 
Sommerstengt uke  28, 29, 30 og 31.
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Vakre alpinperler
Kvitfjell Alpinsenter er et av Norges råeste alpinområder, og er perfekt 
for både deg som liker bratte bakker og for de aller minste med de flotte 
barneområdene på vestsiden. Gålå Alpinanlegg er perfekt for familier og 
ligger spektakulært til. I tillegg finner du Spidsbergseter Skisenter som en 
liten perle på vakre Venabygdsfjellet.

Kvitfjell Alpinanlegg

Lokale matopplevelser
Gudbrandsdalen har en stolt mattradisjon, og mange av serveringsstedene 
tilbyr kortreist og lokal mat. På fjellhotellene som Gudbrandsgard, 
Venabu Fjellhotell, Spidsbergseter Resort Rondane og Rondablikk, kan du 
få servert lokale spesialiteter og norsk tradisjonskost. I Ringebu Sentrum 
er den mest kjente lokale matopplevelsen en tur til Annis Pølsemakeri. For 
en autentisk matopplevelse i nærområdet kan du besøke historiske Dale-
Gudbrandsgard eller den ærverdige gården Sygard Grytting. 
 
I harmoni med fjellet
Hva er vel bedre enn å senke skuldrene og bare nyte, spesielt etter en 
herlig dag i fjellet. På Spidsbergseter Resort Rondane kan du slappe av 
i det flotte fjellbadet ”Karlsvogna” bad, og på Venabu Fjellhotell kan du 
bli med på fjellyoga eller unne deg en massasjetime. På Gudbrandsgard 
på Kvitfjell og på Rondablikk kan du ta en avslappende tur i bassenget, 
og på Gudbrandsgard kan du også spandere på deg en deilig behandling. 

 Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst og foto. Visit Lillehammer

Unike vinteropplevelser i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen er et eldorado med spektakulær natur, fantastiske 
opplevelses- og aktivitetstilbud, arrangement og lokale matopplevelser 
i skjønn forening. Her anbefaler vi 5 unike vinteropplevelser du bare må 
prøve!

På eventyr med firbeinte venner
Sus gjennom vinterkledd landskap og opplev naturen i samspill med 
dyrene. En stille og magisk opplevelse du aldri vil glemme. Passer både for 
barn og voksne. Gålå Event, Rondablikk, GoRafting og Venabu Fjellhotell 
tilbyr kjøring med hundespann. Venabu Fjellhotell og Rondablikk tilbyr 
også kanefart, en magisk opplevelse. 

 

Gålå Event, Hundekjøring

Bli med på tur i langrennseldoradoet
Milevis med oppkjørte langrennsløyper gjennom spektakulær natur. Både 
Venabygdsfjellet, Kvamsfjellet, Gålå og Kvitfjell byr på flotte områder og 
variert terreng som passer for alle. Kombiner gjerne turen med et deilig 
måltid eller en kopp kaffe på et av fjellhotellene. 

Karlsvogna FjellbadSpidsbergseter
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Nytt fra Kvitfjell
Tekst og foto: Christian Bråtebekken

Prepperiet – en lokal suksess

Kvitfjells ferskeste restaurant 
har lokale råvarer på menyen 
og lokale gjester. Ett år 
etter åpningen konkluderer 
restaurantansvarlig Cecilie 
Hamsun med suksess, og 
lover nye serveringskonsepter 
ved hotellet.

Prepperiet ligger i den gamle 
peisestua på GudbrandsGard, 
rett ved siden av Skibaren, og 
åpnet i januar i fjor. «Det har 
virkelig slått an, både blant 

de som bor på hotellet, hyttegjester, og gledelig nok også folk fra bygda,» 
sier Cecilie Hamsun, food- and beverage-manager ved GudbrandsGard.
Hun tror det er flere årsaker til akkurat det.
«Siden vi har middagsbuffet hver dag i Gildestua, var det etterspørsel 
etter et a la carte-tilbud. At vi valgte å satse på lokale råvarer er noe 
av suksessen. I tillegg skifter vi menyen flere ganger i sesongen, slik at 
det også blir en ekstra grunn til å dra tilbake. Og så har vi hatt en del 
arrangementer, som vinsmaking med Ole Martin Alfsen, som mange 
lokale har villet oppleve.»

GudbrandsGard har dermed to restauranter, og Hamsun varsler at det 
ligger an til ytterligere to nye serveringskonsepter allerede i inneværende 
sesong. «Vi jobber med disse konseptene, og håper å ha dem ferdig før 
World Cup. Det er mye spennende som skjer på GudbrandsGard for tiden, 
så jeg vil absolutt anbefale å legge turen innom for de som ikke har vært 
her på en stund,» oppfordrer Hamsun.

Ringebu kommune anbefaler sine kunder eFaktura.
Du kan få regningen fra Ringebu 
kommune rett i nettbanken og 
slippe tastejobben ved betaling.

Ringebu kommune fakturerer mange 
tusen fakturaer pr. år. 
Fakturaene distribueres som blankett, 
eFaktura eller avtalegiro. Du bestemmer 
selv hvilken måte du vil ha fakturaen på.

Blanketter:  
Blir sendt ut fra kommunen pr. post, og betales via nettbank eller brevgiro. 
I nettbanken må en taste inn mottaker, beløp, KID nr. mm.

E-faktura: 
Fakturaen kommer direkte i nettbanken, og kunden bekrefter utbetalingen.

Avtalegiro: 
Ved avtalegiro blir fakturert beløp belastet kundens konto automatisk ved 
forfall. Varsel om trekk på konto blir sendt ut fra kommunen pr. post, eller 
kunden kan velge å få varsel pr. e-post.

Når du betaler fakturaen vil du – i de fleste nettbankene – få automatisk 
tilbud om eFaktura eller avtalegiro. Du klikker for ”ja takk” og registrering 
skjer. Du kan også registrere manuelt i nettbanken. Der finner du oversikt 
over tilbydere av eFaktura og avtalegiro. Husk at eFaktura eller avtalegiro 
referansen, som finnes på papirfakturaen, må registreres. Normalt tar det 
ca 1 døgn til etablering. Når du er etablert med eFaktura eller avtalegiro 

vil du motta neste faktura i din nettbank. Når du inngår avtale om 
eFaktura eller avtalegiro får du spørsmål om du vil ha melding via e-post 
når regningen sendes til nettbanken din. Svar ja på dette, og legg inn 
e-postadressen din. 

Hva er fordelen med eFaktura?

•	 eFaktura er enkelt, oversiktlig og fleksibelt, dessuten miljøvennlig – 
da man slipper bruk av papir og transport.

•	 Du mottar fakturaen rett i nettbanken istedenfor på papir i 
postkassen.

•	 Du slipper å taste inn KID-nummer, kontonummer eller beløp når du 
skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen 
med et ”klikk”.

•	 Du har full kontroll og oversikt, og kan endre beløp og forfallsdato.
•	 Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen, 

- praktisk når du er på reise.
•	 Du har i nettbanken tilgang til elektronisk arkiv over alle dine betalte 

(og ubetalte) regninger.
•	 eFaktura har akkurat samme fleksibilitet som om du mottar 

papirfaktura i postkassen. Du kan endre både beløp og forfallsdato. 
Du må selv akseptere/bekrefte betalingen for at den skal betales.

 
Hva koster det for meg som kunde å bruke eFaktura?

Å motta fakturaen er gratis! Selve betalingen koster det samme som en 
vanlig nettbankbetaling. Hør med din bankforbindelse hva dette koster.
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22.februar
Åpning av kunstutstilling på Ringebu folkebibliotek kl.18.00 
Elever ved Ringebu kulturskole stiller ut akvareller med utgangspunkt i 
vinter og vinteralver. Enkel servering. Gratis inngang. 
Utstillingen vises gjennom hele Vinterfesten. 
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu folkebibliotek.

24.- og 26. februar 
World Cup i Kvitfjell
Fredag 24. februar Utfor herrer start kl. 11.00
Lørdag 25. februar Utfor herrer start kl. 12.00
Søndag 26. februar Super-G herrrer start kl. 12.00
Se eget oppslag på midtsider.
www.worldcup.kvitfjell.no

24. februar 
Frokostseminar hos Timbr på Høye gard i Ringebu kl. 8.30-11.00
Hvordan bruker du kommunikasjon for å nå målene dine? 
Kan film være et virkemiddel for å lykkes? Tidligere TV2- journalist og 
kommunikasjonsdirektør i Virke, Kjetil Høye Sviland gir deg de gode rådene.  
Vi håper du setter av et par morgentimer denne fredagen, lar deg inspirere 
og ikke minst utnytter muligheten til å knytte nye bekjentskaper. Kanskje 
du reiser fra Høye med nye ideer? 
Det er satt av tid til mingling! Frokost serveres fra oppstart. 
Pris: kr. 290 pr deltager inkl. frokost.
Påmelding: silje@timbr.as/48 23 17 36 innen 21.02.2017.
Arr. Timbr as

1. mars 
Hyggekveld på Nærmiljøsentralen i Ringebu kl. 18.00
Underholding salg av kaffe og biteti, gratis inngang.
Arr. Nærmiljøsentralen

1. mars 
ULLIALT åpning av Ringebu Fåvang Husflidslags fokus på norsk ull 
i Kaupanger kafe, Ringebu kl. 19.00
Foredrag av Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland.
 Tema: Norsk ull – vet vi hva slags ull vi strikker av?
Inngang kr. 50 for medlemmer, kr. 100 for ikke medlemmer.
Arr. Ringebu Fåvang Husflidslag 

22. februar - 26. mars

3.mars 
Hyggestund på Ringebu eldresenter med Hans Arne Arntsen kl. 10.30
Kaffeservering, åpent for alle, gratis inngang
Arr. Spaserstokken i Ringebu kommune

3. mars 
Rockeshow med Kjell Elvis og Fåvang musikkforening med musikere 
på Tromsvang, Fåvang kl. 19.30
Møt Skandinavias eneste Elvis Tribute Artist – Kjell Elvis. Her vil dere få 
gjenoppleve rockekongens største hits i et forrykende show.
Forhåndssalg billetter: Baker Hansen på Fåvang og Kafe Vaala i Ringebu. 
Billetter selges også ved inngangen. 
Pris kr. 300 for voksen, kr. 200 for barn under 16 år.
Arr. Fåvang musikkforening

4. mars 
Vinterfestdag i landsbyen Ringebu. kl. 10.00 -15.00
Torghandel og ullaktiviteter for barn i Kaupanger, tryllekurs på 
biblioteket og utendørs aktiviteter.
Torghandlermesse i Kaupanger 10-15
Barneaktiviteter i regi av Ringebu og Fåvang husflidslag i Kaupanger 
kl. 11-14
Aktiviteter og underholdning utendørs v/Ringebu arrangement.
Åpen kafe i Kaupanger.
Gode Vinterfesttilbud i butikkene.  
Arr. Ringebu markedsforening.

Kl.10.00-12.30 Tryllekurs med Davido på Ringebu folkebibliotek. 
Davido er to ganger verdensmester i Magi, og han lærer deg triks som 
både er meget imponerende, men samtidig lett å lære seg. For elever i 
4.-6.klasse. Servering av pizza og brus. Det er plass til 16 barn, og ved stor 
etterspørsel settes det opp ekstra kurs kl.13.00-15.30. Gratis inngang. 
Påmelding innen 3.mars til: ellinor@ringebu.folkebibl.no tlf. 61 28 04 08
Arr. Ringebu folkebibliotek

5.mars 
Salmekveld i Fåvang kirke kl.18.00
Kollekt til inntekt av oppussing av orglet. 
Gratis inngang.
Arr. Fåvang menighet

6.mars 
kl.12.00-14.00 Morsmålsdagen på Kaupanger, Ringebu.
Bli kjent med noen av de språkene som er representert i vår kommune og 
delta i en samtale med våre nye landsmenn. Enkel servering. Gratis inngang. 
Arr. Ringebu Læringssenter og Ringebu folkebibliotek

 
7.mars 
Konsert med sangelever i Ringebu kulturskole på Kaupanger, 
Ringebu kl. 19.00.
Hør kulturskolens sangelever som presenterer 70- talls musikk.
Gratis inngang.
Arr. Ringebu kulturskole.

8. mars 
Strikketreff på Håndarbeidskroken i Ringebu kl. 19.00
Utlysing av konkurranse: Ringebuvotten. Kaffespleis. Gratis inngang.
Arr. Ringebu og Fåvang husflidslag.

Ringebubarehagenes Vinterfestlysmarkering
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22. februar - 26. mars

8. mars 
Lions Moteshow på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00 
Underholdning, lodd- og kaffesalg til inntekt for bruk til lokale tiltak.
Gratis inngang.
Arr: Ringebu og Fåvang Lions

9. mars 
Barneunderholdning ved Ringebu mikrobibliotek kl.11.00 
Klovnen Knut underholder for førskolebarn ved mikrobiblioteket 
i lekeparken. Servering av pølser og saft.
Arr. Ringebu folkebibliotek

9.mars 
Åpen kveld på Ringebu mekkesenter, Ringebu kl. 18.00
Trond Skurdal forteller om det nye motorsenteret på Vinstra.
Bildeforedrag, Roadside USA med Ole Mauritz Nybakken.
Filmframvisning og kaffeservering. 
Gratis inngang.
Adresse: Rødhallen, Elvebakken 4, RINGEBU 
Arr.  Mekkesenteret og Ringebu kommune

10. mars 
Folkemusikkpub på Tunet kro, Fåvang kl. 18.30  
Mange grupper underholder. JAM, ta med instrument!
Gratis inngang.
Arr. Ringebu spellemannslag og Tunet kro

10. mars 
Introduksjonsforedrag om ølbrygging i regi av Laagen bryggeri på 
Kaupanger kafe, Ringebu kl. 19.00
Foredrag om ølbrygging og ølsmaking  ved Gunnar Wiig.
Inngang kr 200 inkl smak av ulike øltyper og enkle retter som passer til øl.
Påmelding innen 7. mars til skysstasjonen@ringebu.kommune.no
eller tlf 612 84 700. (Plass ti 20 deltakere)
Salg av vareprøver etter smaking.
Arr. Laagen bryggeri

10.mars 
Vinterparty på ungdomshuset fra kl.17.30-24.00
Arr. Ringebu ungdomshus

11. mars 
Vinterfestdag på Fåvang kl. 12.00
Uteaktivitet ved Fåvangtorget med bålpanne og grilling, sang, musikk og 
aktivitet for barna. Vinterfesttilbud i butikkene.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening

11. mars 
Åpen dag på Ringebu kulturskole, Kaupanger, Ringebu kl. 12.00-14.00. 
Konsert kl. 14.00 Besøk oss og se hva du kan lære på kulturskolen.  
Møt elever og lærere.
Arr. Ringebu kulturskole

12. mars 
Familiedag på «svæillbana». Kvitfjelltunet på Fåvang kl. 12.00-15.00
Ta med skøytene og kom på familiedag ved badedammen, den klassiske 
musikken klinger fra anlegget, gratis servering av pølser og varm drikke.
Arr. Badedammen og Ringebu kommune.

12.mars 
Konsert med Ringebu sangkor og Ringebu musikkforening på 
Ringebu ungdomsskole kl. 19.00
Servering av kaffe, loddsalg, gratis inngang. 
Arrangør: Ringebu sangkor

15. mars.  
«Queens of Soul» på Ringebu ungdomsskole med Reidun Sæther og 
Fossajazz kl. 19.30
En hyllest til de største kvinnelige vokalister innen soul, Whitney 
Houston, Aretha Franklin Tina Turner, Natalie Cole, Etta James m.fl.
Inngang kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn.
Forhåndssalg billetter på Ringebu skysstasjon og Baker Hansen på 
Fåvang. Også billettsalg ved inngang.
Arr. Ringebu kommune og Fossajazz

17. mars 
Bygdekino på Kaupanger kl. 18.00
Karsten og Petra på tur.
Se www.bygdekinoen.no for mer informasjon
Arr: Bygdekinoen  

17. og 18. mars 
TromsaLive på Kvitfjell pub og Tromsvang scene på Fåvang.

17. mars 
på Kvitfjell pub kl. 19.00 – 24.00 presenteres lokale artister med 
sine egne sanger. Frank Asle, MaVe, Blue Lynx, Eline Skar, Randi 
Marie Steig m. flere 
 
18. mars. 
Kl. 20.00 – 02.00 på Tromsvang - uten pause - Lokale artister tolker 
Steve Earle, Hercules avslutter kvelden.
www.facebook.com/tromsalive/
Arr. Laugen rock- og bluesklubb.

19.mars 
Pilkekonkurranse på Laagen på Losnaisen utenfor Viken gartneri i
Sør-Fåvang. kl.11.00 – 13.00
Utlån av pilkestikker for de som ikke har. Premiering. 
Påmelding fra kl. 10.30, kr. 50 for voksne, barn gratis.
Værforbehold, informasjon: Ringebu skysstasjon tlf. 61 28 47 00.
Arr. Ringebu og Fåvang jeger- og fiskerforening.

24. og 25. mars 
«Den store farveslukeren»  av Tor Åge Bringsværd 
på Tromsvang, Fåvang.
Med drama/teatergruppa ved Ringebu kulturskole.
Fredag, skoleforestillinger og åpen forestilling lørdag kl.15.00.
Inngang voksne kr. 100. Barn under 16 år kr. 50. 
Arr. Ringebu kulturskole.

Følg Vinterfesten på Facebook: 
https://www.facebook.com/vinterfesteniringebu/



14

Hva skjer på Ringebu mekkesenter?
Tekst og foto: Tina Lie Vestby

I «Rauhallen» ved siden av uteseksjonen holder Ringebu mekkesenter 
til. Her skrus det på bil og moped både seint og tidlig. Ringebu 
mekkesenter er medlemsstyrt, med godt over 200 medlemmer. Noen 
er aktive og andre ser på seg selv som støttemedlem. Medlemskapet 
fungerer slik at en henter ut nøkkel og bruker senteret etter det 
regelverk som er innført, dette respekteres og systemet fungerer veldig 
godt. Ringebu kommune samarbeider med styret om å få til en kveld i 
uka som ungdommer kan få litt veiledning og møtes for en motorprat. 
 
Det velfungerende styret gjennom flere år har sørget for at tingene har 
vært på stell. Det har ikke vært økonomi til å gjøre noen grep for styret 
på den sosiale biten og sentret trengte sårt et pauserom og møteplass 
for de motorinteresserte, et sted en kan ta en kopp kaffe og prate både 
bil og tull. I 2016 fikk kommunen litt støtte til oppussing av rommet fra 
Kriminalforebyggende råd. 

Mange dugnadstimer har blitt lagt ned av medlemmene sjøl og 
vaktmestertjenesten har vært flinke til å bidra. Vinduer er satt inn slik 
at når du sitter på barkrakken og ser ut i hallen er det lettere å vinke 
til seg nye medlemmer inn til en prat og en kaffe. Nytt tak er det blitt i 
pauserommet og gulvbelegget er skiftet ut. 
Trepanelet er skiftet ut og beis er kommet på veggene. To brukte 
sofaer er på plass og vaktmesterne kom med et utrangert 
kjøkken som fungerer helt fint. Nye rør til avløp er lagt og 
diverse ting og tang er innkjøpt, for å skape et trivelig rom. 
Sosiale møteplasser snakkes det mye om for tiden og her blir det en til 
for motorfolket i kommunen. Nå er det like før rommet kan tas i bruk og 
torsdag 9. mars, under Vinterfesten blir det åpen dag. Hallen fylles med 
stoler i stedet for biler, storskjerm kommer opp, kaffetrakteren blir slått på 
og gulvet blir vasket. Ta på deg arbeidsklærne og kom en tur.
Kvelden starter med Trond Skurdal som vil fortelle om det nye 
motorsenteret på Vinstra, Trond er en engasjerende figur som det er 
spennende både for gammel og ung å høre på. 
Etter Trond vil vi får se Ole Mauritz  Nybakken med sitt siste Roadside 
America lysbildeforedrag, med bil i fokus!

Åpen dag, det betyr faktisk at alle som har lyst kan komme til Ringebu 
mekkesenter om det er for å høre om medlemskap, kikke, ta en kaffe og 
høre om de spennende planene på Vinstra og andre foredragsholdere er 
mer enn velkomne. En trenger heller ikke ha spesielle mekkeferdigheter 
for å ta turen, det er mange ulike folk som har en motorinteresse, så 
spennende møter kan oppstå mellom mennesker når en har en møteplass. 
Det å skape en arena hvor ungdom og eldre treffes for å dele samme 
interesse og utveksle erfaringer med hverandre, er viktig når en tenker 
forebyggende arbeid blant ungdom. Det stereotype bilde av «mekker`n» 
som kun interesserer seg for å stikke hue nedi en motor passer ikke helt 
lenger. En finner fotballinteresserte og hestejenter som også liker å skru 
på en motor, så hvem du finner når du vasker vekk oljen er ikke lett å si! 
Er du interessert i å være med og videreutvikle motormiljøet i kommunen 
din, kan Ringebu mekkesenter være plassen å møte andre likesinnede.

Helge Kvernes, leder Ringebu mekkesenterDugnadsgjengen godt igang

Selfi av arbeidsgjengen
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I år åpner det nye innovasjonssentret og biblioteket i 
Landsbyen Ringebu. Hva skal til for at biblioteket blir 
enda mer attraktivt for deg å bruke? Vi håper du vil 
bruke ca. 5 minutter til å svare på denne undersøkelsen.  
Din mening er svært verdifull for oss, og vi takker på 

Kjære deltidsinnbygger i Ringebu kommune
forhånd for at du benytter anledningen til å bidra til 
positiv lokalsamfunnsutvikling i din deltidskommune. 
Resultatet av undersøkelsen blir publisert i neste 
utgave av RingebuPosten, og lagt ut på Ringebu 
kommunes nettside og facebookside. Svarfrist er 1.mars. 
 

Et levende hus: 

I Jernbanegata 4 blir det nytt innovasjonssenter og bibliotek. Biblioteket blir på gateplan, og innovasjonssentret i 2.egt. med takterrasse mot bakgården.

 
Enkelt å si din mening! 
Undersøkelsen kan sendes inn skriftlig til Ringebu kommune, 
Hanstadgata 4, 2630 Ringebu (att: Britt Åse Høyesveen), 
eller den kan besvares elektronisk ved å gå inn på Ringebu 
kommunes hjemmeside – bruk evt. QR koden under for 
å komme direkte til undersøkelsen. Svarfrist er 1. mars.   

Vinn en opplevelse: 
Alle som deltar og oppgir kontaktinfo er med i trekning 
av 2 dagspass i skiheisen i Kvitfjell, og to billetter til valgfri 
sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje. 

Bakgrunn: 
Ringebu kommune er en av flere kommuner i Gudbrandsdalen 
som deltar på et innovasjonsstudium ved Høyskolen i 
Lillehammer. Vi er en gruppe studenter på kullet som vil 
lære mer om fritidsinnbyggernes forhold til biblioteket i sin 
hyttekommune, da undersøkelser viser at biblioteket er et 
viktig tilbud for mange fritidsinnbyggere.

Tekst: Britt Åse Høyesveen, Foto: Birgitte Bay

Vi tror det finnes et utviklingspotensial her, og ønsker 
å finne ut hva som skal til for å gjøre biblioteket til 
navet og samspillsarenaen for informasjon, involvering 
og medbestemmelse for deltidsinnbyggeren. Ringebu 
folkebibliotek og Ringebu kommune er valgt som case. Selv om 
deltidsinnbyggeren er hovedmålgruppe, er heltidsinnbyggere 
også velkomne til å svare. 

SKJEMA PÅ NESTE SIDE!
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Troll Ski Marathon
Tekst og foto: Turi Elise Kaus 

Troll Ski Marathon er Norges lengste skirenn med start på Venabygdsfjellet 
og målgang på Sjusjøen og lørdag 1. april kan du delta i et av verdens 
vakreste skirenn. For 22. gang arrangerer Ringebu/Fåvang Skiklubb i 
samarbeid med Øyer/Tretten IL, Søre Ål IL og Mesnalia Skilag rennet. 
Fra høyfjellsnatur, gjennom bjørkelier og forbi brunsvidde tømmervegger 
på utallige setergrender, strekker rennet seg sørover mot Sjusjøen.  
-Verdens best bevarte hemmelighet, var det en løper som fortalte meg for 
noen år siden. Han hadde da gått rennet for 17. gang. 
Rennet er delt inn i fire ulike distanser. 120 km (med en ekstrasløyfe om 
Hornsjø i Øyerfjellet) og 95 km starter på Venabygdsfjellet, 45 km starter i 
Gopollen og 15 km på Pellestova. En kan gå med og uten tid. 

Visste du at det nå finnes en digital informasjonsportal over mulighetene Ringebusamfunnet har 
å by på? Ringebu.com eies og driftes av Ringebu Markedsforening, og i løpet av 2016 har både 
innhold og layout fått en real ansiktsløftning. 

Mange av bildene er levert av fotografene bak Landsbygalleriet Ringebu, og mye av innholdet er 
produsert i regi av Bolyst- og landsbyutviklingsprosjektet i Ringebu kommune. Målet med siden er 
å kunne gi en helhetlig «RingebuMeny»; en oversikt over de faste, årlige kulturarrangementene i 
kommunen, spisesteder, attraksjoner og aktivitetsmuligheter året rundt, for å nevne noe. 
Ringebu.com er startsiden for de som benytter seg av det trådløse nettverket i Landsbyen Ringebu, 

Det er organisert transport fra Sjusjøen langrennstadion via Lillehammer 
og Hafjell til startstedene, og retur etter rennet. For de som ønsker å 
benytte seg av skyss til Gopollen, ber vi dere ta buss fra Krekke da bussen 
ikke går om Gopollen på returen. 

Antall løpere har fordoblet seg de siste årene og nå samler rennet nesten 
1000 deltaker fra mange land.  95 km er seeding til Birken og Wasaloppet 
og rennet er et av få internasjonale turrenn i Norge. 
Løyperekorden er på 3.56. 

For mere info om rennet og påmelding se nettsiden vår www.trollski.no 

Digital informasjonsportal
Tekst: Birgitte Bay, Foto: istockphoto

og det linkes til ringebu.com fra Ringebu 
kommunes nettside. Tanken er at Ringebu.com og 
Ringebu kommunes nettside «utfyller hverandre», 
og gir deg som besøkende og innbygger den 
informasjonen du trenger. 

Siden er under kontinuerlig utvikling for å 
få til dette. Ringebu Markedsforening kjøper 
sekretariattjenester fra Ringebu kommune, og 
det er Kristin Brandstadmoen som ofte betjener 
turistkontoret på Ringebu Skysstasjon som er 
redaktør for ringebu.com. Tor Ivan Boine er 
innleid som «digital vaktmester», og sammen gir 
de deg den nye «RingebuMenyen»! 
Bedrifter som ikke pr. dags dato er medlem i 
Ringebu Markedsforening, og som ønsker å være 
oppført på nettsiden, kan kontakte sekretær 
Anne Vestad på 
mail: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no 
eller mobil: 92463736. 

Tips og tilbakemeldinger angående Ringebu.com 
kan sendes til Kristin Brandstadmoen på mail:
kristin.brandstadmoen@ringebu.kommune.no. 
Vi håper dere synes den nye nettsiden er nyttig, 
funksjonell og fin!
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Ringebu og Fåvang tur -og trimklubb
Tekst : Rolf Morken, Foto: Knut Olavsen

Vinnere topptur 2016
Bakerst fra v.: Guro T. Braastad, Even T. Braastad, Borghild Agnete Lundstuen, 
Gunhild K. Braastad, Ane T.Braastad, Olav T.Braastad, Helene Hovde, Astrid 
S. Segelstad, Even Seielstad, Elias S.Segelstad,Synne Brandstad Haug.
Fremste rekke: Emilie Fosso Nettum, Ida K. Braastad, Ingrid Marie Hagen, 
Birgitte Hovde, Håkon Seielstad, Mathias S.Segelstad.

Ringebu og Fåvang tur og trimklubb hadde sin årlige premieutdeling på 
Fåvang skole 19. november 2016.
 
I 2016 var det 36 unger og 35 voksne som klarte kravene for premie. 
I tillegg til egne innkjøpte premier, bidrar Kiwi årlig med ryggsekker til de 
som er med for første gang. 

Videre var det premier gitt av Sparebank 1 og Ringebu kommune, ved 
Fysak. I tillegg bidrar Tine Meierier årlig med forskjellig til bevertningen. 
Dette er stadig like populært.
Tur- og Trimklubben retter en stor takk til samtlige.

Om antall innleverte registreringer har gått ned både blant unger og 
voksne, så øker summen av antall besøkene på de 11 toppene der klubben 
har postkasser. I 2016 ble det registrert 21 934, mot 16 549 i 2015. Som 
vanlig er det Muen som har flest besøkende med 5 825. (3 398 i 2015)
I henhold til loddtrekning har 22 besøkende fått tilsendt sine premier.
Det foretas også premiering for deltagere på Trimkarusellens 12 deltagere 
som har vært med på 15 kveldsturer eller mer, disse får sine premier på 
klubbens årsmøte 16. mars.

Vet du at det finnes brukerråd innen flere tjenesteområder i Ringebu kommune?
Tekst: Gro Li Sletvold og Mona Fæste Knudsen.  Foto: Britt Åse Høyesveen

Barnehagene, skolene og helse og omsorg har i dag brukerråd.
Brukerrådene er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Det er 
en arena for dialog - en møteplass for å dele erfaringer, synspunkt, verdier 
og kunnskap som skal gi brukerne økt innflytelse på kvalitetsutvikling i 
tjenestene. 

Brukerrådene skal drøfte og gi råd i saker som angår tjenestens kvalitet og 
innhold - hva fungerer godt, og hva kan bli enda bedre? Brukerrådene får 
årlig spørsmål fra formannskapet, og svarene fra brukerrådene er tema i 
den årlige dialogkonferansen mellom kommunestyret, rådmannsledelsen 
og tjenestelederne.  

Brukerrådene skal ikke behandle individsaker, tjenestetilbud til 
enkeltpersoner eller personalsaker. 

Brukerrepresentantene i rådene er de sentrale aktørene det skal lyttes til, 
og de skal oppleve å bli hørt. Tjenesteleder tilrettelegger rådenes arbeid, 
svarer på spørsmål, gjør rede for resultater og prioriteringer og skal være 
en aktiv lytter. 

To ganger i året arrangeres brukerrådsforum. Her møtes alle brukerrådene 
og kommunens politiske og administrative ledelse for å drøfte og 
videreutvikle ordningen.

Innenfor barnehage og skole er det eksisterende samarbeidsorgan som 
også har oppgaven som brukerråd.  Det vil si at barnehagenes 
samarbeidsutvalg (SU) og skolenes foreldreutvalg (FAU) også fungerer 
som brukerråd. Barnehagene har valgt å ha ett felles brukerråd, og ser at 
dette også er en verdifull arena for samarbeid på tvers av barnehagene. 
FAU ved de tre skolene - Ringebu skole, Fåvang skole og Ringebu 
ungdomsskole – er egne brukerråd. Helse og omsorg har tre brukerråd. 

De har følgende sammensetning pr 01.01.17:
Hjemmebaserte tjenester  Linåkertunet HDO Helse og Mestring*  
Undis Moshølen  Ola G. Madssveen Hedvig Amrud  
Kent Rune Godlien  Geir K. Kroken Mette Lyngstad  
Magni Hovde  Inger E. Myhrhaugen Ivar Dokken
Turid Skovdahl  Knut Evensen Lars Henrik Skogstad
*lege, helsestasjon, rus og psykisk helsetjeneste, fysio- og ergoterapi, 
Freskus, konsulent for funksjonshemmede, tildeling av tjenester og 
korttids- og rehabiliteringsavdeling.

Helse og omsorg har behov for flere medlemmer i sine brukerråd.
Er dette et forum du kan tenke deg å delta i, ta da kontakt med en av 
tjenestelederne:

Mona Fæste Knudsen, tjenesteleder Linåkertunet HDO, tlf 61 28 33 02, 
mfk@ringebu.kommune.no ,
Arild Kongsrud, tjenesteleder hjemmebaserte tjenester, tlf 61 28 32 70, 
ako@ringebu.kommune.no, 
eller Berit Aarnes, tjenesteleder helse og mestring, tlf 61 28 33 03, 
bea@ringebu.kommune.no .

Ønsker du å vite mer om det enkelte brukerråd sitt arbeid? 
Kontakt den aktuelle tjenestelederen innen barnehage, skole eller helse 
og omsorg!
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Vi har skrevet det mange ganger. 
Det er et spesielt forhold mellom 
Kjetil Jansrud og Kvitfjell. Det 
Kjetil presterer i Kvitfjell er  
basert på et særdeles spesielt 
og nært forhold. Slik var det 
også under World Cup i fjor. 
Kjetil vant søndagens Super-G, 
og var den alle ville ha et bilde 
sammen med. Kvitfjell er stedet 
hvor drømmer blir virkelighet 
enten du er gammel eller ung. Og 
Kjetil gir alltid av seg sjøl. 

50 ÅR MED WORLD CUP
I år er det 50 år siden det 
aller første World Cup-rennet 
i alpint ble arrangert. I nesten 
halvparten av disse årene har 
Kvitfjell vært en del av dette 
sirkuset. Og mang en gang har 
Kvitfjell steppet inn som  
arrangør av et avlyst renn. Det 
samme skjer i år, noe som betyr 
tre renn i Kvitfjell, utfor fredag 
og lørdag og Super-G på søndag: 
24, 25, og 26. februar.  

Søndag gjennomføres WC-renn 
nummer 60 i Kvitfjell!

Kvitfjell er mye mer enn bare 
et skirenn, her blir det masse 
aktiviteter og underholdning 
i fire dager inklusive offisiell 
utfor trening på torsdag. Hele 
destinasjonen er involvert. Disse 
dagene er det forlenget åpnings- 
tid i anlegget, og anlegget er 
åpent for skikjøring.

Årets sesong har vist at vi har 
mye å glede oss til. Kjetil Jansrud 
har levert, Aleksander Aamodt 
Kilde likeså. Unggutten Adrian 
Smiseth Sejersted sikret seg 
sine første World Cup-poeng i 
Kvitfjell i Super-G i 2016. Adri-
ans familie har hytte i Kvitfjell og 
han føler nok også litt som Kjetil 
at Kvitfjell er hans lekegrind. 
Han har fulgt opp i årets sesong 
med en 9. og 11. plass i Super-G. 
Det blir spennende å se hvordan 

Kvitfjell er en klassiker

– og KJETIL er kongen!
Fem ganger har Kjetil Jansrud stått øverst på seierspallen i sin egen lekegrind Kvitfjell. 

Med det er han mestvinnende i Kvitfjell sammen med Hermann Maier. 
Maier har lagt skiene på hylla, nå kan Kjetil rykke fra.

AV STEIN B. OLSEN

World Cup Kvitfjell  2016: Kjetil Jansrud har mange fans når han en gang i året får kjøre World Cup på hjemmebane.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
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unggutten følger opp videre. 
Aksel Lund Svindal har vært 
gjennom en ny kneoperasjon, og 
stiller dessverre ikke til start. 
Han ønskes likevel velkommen 
som en del av verdens beste 
«fartslag».

VINTERFERIE OG MYE FOLK
– Fremover er  det virkelig mye 
spennende på gang. Kvitfjell står 
støtt som World Cup-arrangør.  
Vi har lagt stein på stein i mange 

år, og hele sirkuset setter pris 
på innholdet og den rammen 
vi har rundt vårt arrangement. 
Den er litt annerledes enn hva 
de opplever andre steder og det 
skal vi utvikle videre. Vi har fun-
net vår måte, sier Svein Mundal 
som er arrangementsansvarlig i 
Kvitfjell.

– Litt tidligere i år enn normalt?
– Å legge den internasjonale 
terminlista i alpint er alltid et  

puslespill hvor flere kontinenter 
og land er involvert. Denne  
gangen arrangeres World Cup i 
Kvitfjell siste helgen i februar, 
uke 8. Det betyr at det er mye 
folk i regionen, og det liker vi. 
Vi skal legge forholdene til 
rette for trivelige dager for 
fastboende, hytteeiere og andre 
tilreisende.  Det vil skje masse i 
Kvitfjell den uken, sier Mundal.

RENNPROGRAMMET:
Fredag 24. februar:  
Utfor herrer start kl. 11.00
Lørdag 25. februar:  
Utfor herrer start kl. 12.00
Søndag 26. februar 
Super-G herrer start kl. 12.00

WORLD CUP KVITFJELL  2016:  Kjetil Jansrud er den, sammen med Hermann Maier, som er flest seire i Kvitfjell.
 Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
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GJENNOMGANGSBILLETT
Fredag 24. februar Utfor herrer 11.00
Lørdag 25. februar Utfor herrer 12.00

Søndag 26. februar Super-G herrer 12.00

VERDI KR. 350,-
www.worldcup.kvitfjell.no
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AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

GRATISBILLETTER TIL HELE HELGA!
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OFFICIAL HOTELS

AUDI FIS SK I WORLD CUP KVITFJELL

24.-26.02.2017

KLIPP UT!
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24.-26.02.2017
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LEVERANDØRER:

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Alexander Aamodt Kilde  Foto: REUTERS/Michael Dalder  

igt.no
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Nytt fra Venabygdsfjellet.
Tekst og foto: Julia Hamre

Opplev hundekjøring på Venabygdsfjellet

I vinter kan du ta med vennegjengen, familien, arbeidskollegaene eller 
kjæresten din på en uforglemmelig vinteropplevelse ved foten av Rondane 
nasjonalpark. Det er  helt spesiellt  å være med på en hundesledetur i 
vakre fjellomgivelser. Du kommer deg vekk fra hverdagen og får naturen 
tett på kroppen, på en unik måte. 

Hundekjøring er en aktivitet som passer for alle og som kan tilpasses 
både mindre og større selskaper. Turene kan varieres mellom korte turer 
med varighet på en halvtime og lengre turer som varer i opp til 3 timer der 
dere stopper for en hyggelig pause langs løypa.

For den som aldri har vært borti dette tidligere vil det hele kanskje 
oppleves som litt nervepirrende. Hundene er ivrige, de vil avgårde, de 
bjeffer, hyler, sliter i seletøyet og det vibrerer av spenning i luften. Det som 
er godt å vite da er at dette er snille individer, som elsker kos, men de kan 
bare ikke la være å uttrykke sin iver, de elsker livet som trekkhunder og 
ser alltid frem til neste tur!
Når alle hundene er på plass foran sleden er det på tide å innta posisjon, 
enten som fører eller som passasjerer. Hvert spann kan ta 2 voksne 
personer og på alle turer er det mulig å bytte halvveis på hvem som kjører 
og hvem som sitter på. Her får du med andre ord føre ditt eget spann og 
det er noe som gir en enorm mestringsfølelse.
En guide har gitt den nødvendige informasjonen før start slik at du vet 
hvordan du håndterer snøankeret som holder sleden i ro under påseling 
og lengre pauser. Du vet også hvordan fotbremsen virker i nedoverbakke 
og at hundene vil sette pris på at du kanskje løper litt i de bratteste 
oppoverbakkene.  Du prøver også å legge vekten på den rette foten for å 
ta svingene på best mulig måte. Du er i nuet. 

Når de første 100 meterne er kjørt kan du begynne å slappe av – hundene 
kan jobben sin og følger lederspannet hvor guiden har full kontroll. 
Bjeffingen har stoppet opp og det eneste du hører er din egen pust, 
sledens fremfart på snøen og den taktfaste traven fra myke poter. Nå kan 
du ta inn omgivelsene , høye fjelltopper og hvite vidder. Nyte roen. Frisk 
fjelluft. Lade batteriene. 

Høres dette ut som noe for deg eller noen du kjenner? Hver torsdag fra 
uke 3 og så lenge det er gode snøforhold ut i april vil det kjøres halvtimes 
turer både fra Spidsbergseter Resort Rondane og Venabu Fjellhotell med 
en erfaren guide. Turer på andre dager i uken kan også bestilles ved 
forespørsel. Du trenger ikke å være boende gjest for å få oppleve dette. 
Kontakte hotellene direkte for mer informasjon og booking. 

booking@spidsbergseter.no
venabu@venabu.no 

Tidlig preparering av skiløyper på
Venabygdsfjellet
Tekst: Harald Larsen.  Foto: Per Eide

Tilskudd fra Ringebu kommune (kr 200.000) og Venabygdsfjellet Vel (kr 
100.000) i 2016, har igjen gjort det mulig å gjøre nødvendig vedlikehold 
av løypenettet sommeren 2016. Utbedring av løypenettet på sommeren 
sikrer tidlig preparering av skiløypenettet.  Denne sesongen kunne VTSA 
preparere de fleste skiløyper allerede 15. november, da vi fikk 25 cm 
snø, flotte skiløyper har så blitt preparert fra første snøfall, og gjennom 
hele jul og nyttårshelga. Dette viser igjen at grunnlaget for å sikre gode 
skiløyper gjennom hele vintersesongen, må skje på sommerstid. Stadig 
flere hytteeiere viser sin tillit til VTSA og det arbeidet som gjøres, og 
tegner seg nå som andelseier og medlemmer i løypelaget. Hele 270 
hytteeiere har tegnet sitt medlemskap det første året. Dette bidrar til økt 
egenkapital og sikker utvikling av VTSA inn i fremtiden
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.....også de minste vannforsyningssystemene må registreres hos 
Mattilsynet? Revidert drikkevannsforskrift trådte i kraft 01.01.2017 og 
har skjerpede krav for vannforsyningssystem med to eller flere abonnenter. 
Dersom dere eier en vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som 
leverer drikkevann til minst to abonnenter/husstander, skal dette registreres 
hos Mattilsynet. Kravet vil gjelde fra 1. juli 2017, og fristen for å registrere 
vannforsyningssystemet 
er satt til 1. juli 2018. Nye 
vannforsyningssystem skal 
registreres før byggestart. 
For mer informasjon, les 
artikkelen på Mattilsynets 
hjemmeside kalt «De 
viktigste endringene i den 
nye drikkevannsforskriften»...... våren 2012 starta bruktsalg i Ringebu opp med salg av barneklær 

og utstyr. Det arrangeres bruktsalg 2 ganger i året i Ringebuhallen. 

Selgere av bruktutstyr får 80% av salgssummen mens 20 % av 
overskuddet fordeles til barn og unge i Ringebu og omegn. Tilsammen 
har det blitt gitt bort kr. 125.000 siden oppstarten. 

Her er de som har fått pengegave fra bruktsalg i Ringebu:

•	Ringebu	helsestasjon
•	Ringebu	legesenter
•	Småbarnssang/		 	 	
 Frivillighetssentral
•	Sør-Fron	helsestasjon
•	Småvaflene
•	Bark	røde	kors
•	Sykehusets	barneavdeling		 	
 Lillehammer
•	SFO	Ringebu/Fåvang
•	Barsel/nyfødt	avd.	Lillehammer	
•	Ringebu	kommune,	
 innkjøp bord ringebuhall. 
•	Svømmehall	Ringebu		 	
 ungdomsskole
•	Ringebu	ungdomshus

..... fra 1.1.2017 kan du ikke kjøpe togbilletter på Ringebu skysstasjon, 
Ringebu skysstasjon vil bestå som bygdas informasjonskontor for turister 
og innbyggere.

Dette innebærer at togbilletter må kjøpes via NSB-app eller på www.nsb.
no.  De som ikke er fortrolige med internett må ringe NSB kundetelefon 
815 00 888 for å bestille billetter.  

Informasjon om bussruter for Opplandstrafikk videreføres som tidligere 
og selvfølgelig er vi behjelpelige med å finne ruteinformasjon for NSB.

..... gamle bilder fra Ringebu Prestegard etterlyses
Vet du om aktuelle bilder til bruk for utstilling om prestegardens historie? 
Ta i så fall kontakt med:
Halldis Myhre Tvete på tlf  91511694 eller halldis@venabu.no

..... Ringebu kommune har tatt i bruk vannmåleravlesning på SMS. Dette 
ga mottaker en mulighet til å rapportere sin målerstand ved å svare 
på mottatt sms. De som ikke svarte på sms innen fristen, fikk tilsendt 
avlesningskort. 
Da fristen for rapportering via sms gikk ut, hadde Ringebu kommune fått 
inn 1061 avlesninger via sms, noe som utgjør ca. 40 % av alle avlesninger. 
Med tanke på at dette var første gang kommunen benyttet denne 
ordningen, er vi fornøyd med at såpass mange rapporterte målerstand 
på denne måten.

.... det finnes et årlig arrangement med fokus på mulighetene for å bo og bygge i Ringebu kommune? Et «must» både for dere som ønsker å bosette 
dere her og dere som kan hjelpe folk i prosessen!
«Bo og byggmessen» arrangeres for tredje året på rad lørdag 13. mai fra kl. 11.00-14.00 
for første gang i det nye Innovasjonssentret i Jernbanegata 4.

Dette er møtestedet for alle som er interessert i boligmarkedet i kommunen; 
næringsliv, eksisterende og potensielle innbyggere, og kommunen. Her kan 
du møte alle på ett sted – samme dag. 

I fjor var det satt spesielt fokus på «leiligheter og sentrumsfortetting», med 
lansering av nye leilighetsprosjekter og annen relevant informasjon. 
Sett av datoen, 13. mai, og følg med på Ringebu kommunes nettside (ringebu.
kommune.no) og facebookside for å få med deg når årets program slippes. 
Arrangementet er gratis, og man kan delta på heler eller deler av programmet. 
Bedrifter som ønsker å reservere standplass kan kontakte næringssjef 
Frode Martinsen på mail: frode.martinsen@ringebu.kommune.no. 
Velkommen! 

Visste du at...

Illustrasjonsbilde: istockphoto

Foto: LeAnn E. Crowe, Flickr.com

* *

*

*

*
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Bosatte flyktninger raskere i jobb
Tekst og foto: Per Morten Nyeng og Sølvi Amrud Torsgard

Ringebu kommune har igangsatt et prosjekt for 
å få bosatte flyktninger raskere i en selvforsørget 
situasjon gjennom eget arbeid. Ringebumodellen 
kalles prosjektet. Det ble startet gjennom et 
samarbeid med GIAX 1. mars 2016, men som 
videreføres i ren kommunal regi fra 1. jan 2017. 
For å lykkes er det viktig at alle bedrifter og 
virksomheter i kommunen ser potensialet og 
ressursene som flyktningene innehar, og ønsker 
å knytte til seg denne arbeidskraften.

Ingunn Odlolien er ansatt som prosjektmedarbeider og jobbspesialist, 
og hennes hovedoppgave er å bygge relasjoner med kommunens 
næringsliv, åpne dører for både språk-, arbeidstreningspraksis og bidra 
til at flyktningene komme i ordinær jobb. Hun skal følge opp flyktningene 
ute i bedriftene, også etter at de har fått seg jobb. Hun skal være både 
bedriftenes og flyktningenes kontaktperson i denne oppstartsfasen. 
Samarbeidet vil også skje i tett samhandling med det kommunale 
Læringssenteret. Hensikten er at norsk skal læres så raskt som mulig 
etter bosetting, og forskning viser at dette skjer best dersom opplæringen 
foregår i "det virkelige liv" og ikke bare på skolebenken. Erfaring viser at 
bedrifter som tar et samfunnsansvar ved å ta imot arbeidskraft som har 
behov for litt mer støtte i en startfase, ønsker å ha en fast kontaktperson 
som de kan spørre om "alt". Ingunn innehar denne rollen ovenfor 
bedriftene når det gjelder kommunens flyktninger.

Ingunn har erfaring som selvstendig næringsdrivende i kommunen 
gjennom mange år, og har derfor mange bedriftskontakter på plass 
allerede. Hun har i voksen alder tatt videreutdanning innen sosialt arbeid, 
og har i den senere tid erfaring fra jobb både som veileder i NAV og ved 
GIAX. Hun har også vært på hospitering ved NAV Heimdal i Trondheim for 
å se hvordan de arbeider innenfor dette feltet.

Hun har tro på at kommunens bedrifter ser på en bosatt flyktning 
som potensiell ansatt, og er villig til å stille opp på denne kommunale 
dugnaden dette er. Når ungdommen flytter ut, så er det bl.a. flyktningene 
som vil kunne dekke framtidas arbeidskraftsbehov i bygda.

Ett eksempel på at bedrifter er villige til å ta tak er Horten Elektriske et 
bevis på. Daglig leder Erik Stenumgård tok nå i høst imot Daniel Tekeste 
Teklemariam. Daniel ble bosatt i kommunen i 2016 og begynte i høst hos 
Horten Elektriske. Dette har vist seg å bli en suksess.

Erik er en tydelig leder, som stiller krav til sine ansatte. Og han gjør ingen 
forskjell i forhold til Daniel. Hygiene, bekledning, matpakke, oppmøtetid, 
arbeidstid m.v., ting som kanskje ses på som en selvfølge for mange, men 
som ikke er det for en nyankommet flyktning. Men det er derfor det å 
knytte kontakter ute i den "virkelige verden" er så viktig. Læringen går så 
mye raskere når en står midt oppe i det, framfor å sitte på skolebenken å 
lese og høre om det.
Daniel er også flink til å bruke sin egen glosebok, der nye ord og uttrykk 
noteres. Vil en bli elektriker, så er det viktig å komme i gang med riktig 
"arbeidsnorsk" med en gang, framfor å lære ord og uttrykk som en 
kanskje ikke får så mye bruk for.
Erik legger stor vekt på at Daniel skal være en del av arbeidsmiljøet i 
bedriften, både for læringens del, men også for at språkopplæringen skal 
gå så raskt som mulig.

Eriks anbefaling for å lykkes som praksisbedrift er at en må være tydelig 
som leder, og ha tydelige regler. Dessuten må alle på arbeidsplassen stille 
med et åpent sinn. Alle må ville være med på dette, og om noen mot 
formodning ikke vil, så er de nødt til å si ifra om det. Videre er han opptatt 
av at de som tas inn må få egne arbeidsoppgaver og bli stilt krav til.

I tillegg til Horten Elektriske,  er det også 
mange andre arbeidsgivere som stiller opp 
for flyktningene. 
Nå ved nyttår er det flyktninger utplassert 
i barnehage, skole, SFO, Linåkertunet, 
Eldresenteret, Helsesenteret, Brekkebua, 
Ringebu Bilruter, GIAX, Nærmiljøsentralen, 
Dale Gudbrand og Rema 1000. 
Tilbakemeldingene er gode, og flere ser 
at dette vil være en framtidig del av 
arbeidsstokken i virksomheten.

Erik Stenumgård og 
Daniel Tekeste Teklemariam

EIENDOMSSKATT
Kommunestyrets vedtak 122/16 innebærer at bunnfradraget reduseres 
med kr 100.000 og blir kr 100.000 pr boenhet fra 2017. Boligeiendommer 
og fritidseiendommer har fortsatt skattesats på 3,7‰. og næring har 
skattesats på 7 ‰. 

Eiendomsskatten er en objektskatt og takstnemnda fastsetter takst ut fra 
markedsverdien for tomt, bygg og anlegg sammen. 
Eigedomsskattelova sier i § 8A-2.

Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at 
eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli 
avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

ALMINNELIG TAKSERING OG BEFARING
Fra 2009 ble det innført eiendomsskatt for hele kommunen. Takstene skal 
gjelde i 10 år om det ikke skjer påbygging, riving eller andre spesielle 
forhold i tilknytning til eiendommen. Ringebu kommune har vedtatt å ha 
ny alminnelig taksering klar fra 2019. Dette betyr at alle eiendommer må 
bli utvendig befart og alle bygg fotografert innen den tid.
Det gis med dette varsel om at det vil bli foretatt utvendig befaring i løpet 
av 2017 og 2018

Se for øvrig mer om eiendomsskatt og taksering på hjemmesida:
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/
eiendomsskatt/

Plan og teknisk informerer
Tekst:Anne Lise Martin
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Oppslagstavla vinter 2017
16. februar Foredrag om rotekte roser ved Dag Lyngar i   
 Ringebu prestegard kl. 19.00. 
 Åpent for alle.  
 Arr. Norsk Roseforening, avd. Gudbrandsdalen

22.februar – 26.mars  Vinterfest i Ringebu  Se eget program

23. februar Rovviltmøte på Søre Fåvang grendehus kl.19.00
 Åpent møte med tema «Ulv» forberedelse til vinterens  
 lisensjakt og politisk sirkus.
 Foredrag av Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger og  
 fiskerforbund avd. Hedmark.
 Inngang kr. 150, servering av kaffe.
 Arr. Ringebu Fåvang senterparti.

20.-25.februar   Vinterferieprogram på fjellet finner du på
 www.spidsbergseter.no
 www.venabu.no
 www.venabygdsfjellet.com
 www.friisvegen.no
 www.kvitfjell.no

 Hundekjøring på Venabygdsfjellet.
 Hundekjøring hver torsdag på Venabygdsfjellet.  Starter  
 enten på Venabu fjellhotell eller Spidsbergseter Resort  
 Rondane.
 Bestilling hos hotellene: Venabu fjellhotell 61293200  
 Spidsbergseter Resort Rondane 61284000

 Kanefart fra Venabu fjellhotell.
 Hver tirsdag og lørdag er det kanefart fra Venabu   
 fjellhotell.
 Bestilling: Venabu fjellhotell 61293200 

 Yoga på Venabu fjellhotell
 Tilbud om yoga hver dag.
 Bestilling: Venabu fjell hotell 61293200 

25.2 – 1.4  Skisafari fra Venabu fjellhotell.
 Bestilling: Venabu fjell hotell 61293200 

5. mars  Gudstjeneste i Fåvang kirke kl. 11.00

12. mars.  Gudstjeneste i Venabygd kirke kl. 11.00.
 Gudstjeneste i Ringebu Ungdomssenter kl. 19.00

19. mars.  Gudstjeneste i Ringebu Stavkirke kl. 11.00

26. mars.  Gudstjeneste i Fåvang kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste i Fåvang barnehage Kl. 13.00 

1.april  Lillehammer Troll ski Marathon.
 Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet - Sjusjøen.
 www.trollski.no

2. april.  Gudstjeneste i Ringebu Stavkirke kl 11.00.

9. april.  Gudstjeneste i Fåvang kirke kl. 11.00.
 Gudstjeneste på Linåkertunet kl.17.00

10. - 16. april   Påskeprogram på fjellet finner du på
 www.spidsbergseter.no
 www.venabu.no
 www.lundes.no
 www.venabygdsfjellet.com
 www.friisvegen.no
 www.kvitfjell.no
13. april. 
 Gudstjeneste i Venbygd kirke kl. 11.00

14. april.   Gudstjeneste i Venabygd fjellkapell kl. 16.00.
 Gudstjeneste i Ringebu Stavkirke kl. 19.00

16. april.  Gudstjenester i Fåvang kirke kl. 11.00.
 Gudstjeneste i Venabygd Fjellkapell kl. 16.00 

17. april.  Gudstjeneste på Ringebu Eldresenter kl 17.00.

21.-23. april  Vinteresongavslutning på Venabygdsfjellet.
 Bedriftene på Venabygdsfjellet inviterer til en hyggelig  
 avslutningshelg med aktiviteter, underholdning og god  
 mat. Alle skiløyper kjøres fredag, lørdag og søndag,   
 og det er flotte forhold i alle løyper, men noen åpne  
 veier. Tilbud om skyssordning mellom bedriftene på   
 fjellet og fra og til Ringebu kan bestilles. 
 Mer info. på www.venabygdsfjellet.com
 Se eget program på www.ringebu.kommune.no

30. april.  Gudstjenester i Fåvang kirke kl. 11.00.
 Gudstjeneste på Fjelltun i Brekkom kl. 13.00.

1. mai.  Gudstjeneste på Ringebu Ungdomssenter kl. 11.00.

7. mai.  Gudstjeneste i Ringebu Stavkirke kl. 11.00.

14. mai.  Gudstjeneste i Fåvang kirke kl. 11.00.

17. mai  Arangement i Ringebu, Fåvang og Venabygd.  
 Gudstjeneste i Venabygd kirke kl. 11.00.

21. mai.  Gudstjeneste i Venabygd kirke kl. 11.00.

25. mai.  Gudstjenester i Ringebu Stavkirke kl. 10.00 og 
 12.00. Konfirmasjoner.

2. - 24. juni  SOMMERFEST I RINGEBU

2  - 3. juni  Multikultidager 

10. juni   Åpning av sommerutstillingen 
 i  Ringebu prestegard kl. 14.00

16. - 17. juni  Fåvangdågån

23. - 24. juni  Ringebudager

1. juli -19. aug. Hver lørdag i perioden 
 Torghandel og temaarrangement  i landsbyen  
 Ringebu kl. 09.00-15.00.
 Arr. Ringebu markedsforening.
 www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

28.-30. juli  Eagle van og truck på Frya
29. juli  besøker kjøretøy landsbyen Ringebu
 Arr. Eagle van og truck

25.-26. august  Landsbyrock i Ringebu.
 Arr. Laugen rock og bluesklubb

29. september  Hytteforum for vel- og hytteforeninger i   
 Ringebu kommune i Ringebu innovasjonssenter  
 kl. 13.00 -15.30
 Arr. Ringebu kommune

1.-7.oktober  FÅRIKÅLFESTIVAL I RINGEBU
 Sauetråkket starter med værlamkåring og gammeldags  
 marked på Fåvang 1. oktober. 
 Mange arrangement i hele uke 40 og avslutning med  
 Fårikålfestival i landsbyen Ringebu 7. oktober

24. november  Julegateåpning og Pepperkakehuskonkurranse i  
 landsbyen Ringebu
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Hytteforum for vel- og hytteforeninger i Ringebu kommune.
Tekst og foto: Frode Martinsen

Den 29. september i fjor ble det avholdt hytteforum for vel- og hytteforeninger på 
Ringebu rådhus. Der møtte vel 20 representanter fra 14 foreninger. Fra kommunen 
deltok ordfører, rådmann, leder for plan og teknisk, planlegger og næringssjef.  Så 
langt er det registrert 36 vel- og hytteforeninger i Ringebu kommune. Vi mangler 
fortsatt kontaktinformasjon på noen. Det er flott om de foreningene som ikke var 
på møtet kan sende kontaktinformasjon til frode.martinsen@ringebu.kommune.no. 

Det ble tatt opp ulike tema på møtet. Det er et ønske om å 
se på muligheter for oterfiske for alle hytteinnbyggere. Det er 
ønske om at en del skiløper blir regulert og kommer inn i en 
reguleringsplan. 

Ringebu kommune bruker kr. 500.000 årlig på bidrag til 
drift av skiløyper i kommunen. Beløpene fordeles etter en 
fordelingsnøkkel som er godkjent av de aktuelle løypelagene 
på destinasjonene. Grunnlaget for gode skiløyper lages om 
sommeren, derfor har Venabygdsfjellet søkt kommunen og fått 
bevilget tilsammen kr. 500.000 i løpet av de siste 3 årene til 
utbedring av løyper på Venabygdsfjellet. 

Gjerdebestemmelser ble tatt opp og det ble gitt en kort 
innføring i reglementet, samt status for kommunens arbeid 
med ny arealplan. Eiendomsskatt ble tatt opp som tema. Det 
er et ønske om flere lørdagsåpne dager ved miljøstasjonene for 
hytteinnbyggerne. Etter ønske fra de frammøtte ble det bestemt 
at dette skal bli en årlig møteplass og at neste hytteforum 
blir fredag 29. september 2017. Merk dere datoen. Ringebu 
kommune oppfordrer alle vel- og hytteforeninger om å stille 
med representanter.
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Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.

•  Bedriftsetablering
•  Regnskapsføring
•  Lønn
•  Fakturering
• Årsoppgjør
• Økonomisk rådgivning 
• Styrearbeid 
• Eiendomsoverdragelser i landbruket 
• ASP/ utleie av serverplass og program 
• Elektronisk bilagshåndtering
 

ga
st
a.
n
o

Oppdal | Lesja | Dombås | Dovre | Otta Våga | Vinstra  
Sør-Fron | Ringebu | Øyer | Oslo | Snøhetta Rådgivning 

post@snohettaregnskap.no | Tlf. 61 21 50 50  
snohettaregnskap.no

Snøhetta Regnskap Ringebu 
kan bistå med:
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no
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Hverdagen i næringslivet kan være tøff og mange munner  
skal mettes. Vi vet hvilke utfordringer hverdagsheltene  
i næringslivet møter hver eneste dag.  
Velkommen som kunde hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal.

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal • www.vekstra.no 
Vinstra: Tlf 61 29 52 70 • Fåvang: Tlf 61 28 43 30

REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING  
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

hverdagshelterhverdagshelter
i borgedal byggi borgedal bygg

dialecta.no  Foto: R
icardofoto

Se for deg fyr på peisen etter skituren, middag 
rundt langbordet, hvor du kan senke skuldrene. 

Være til stede i den gode praten, brettspillet  
og latteren som gir påfyll og overskudd. 

Mer tid til familien med plass til alle.  
 

Vi bygger rammene rundt ditt hytteliv,  
slik at du får det akkurat sånn du vil ha det.  

Derfor har vi utviklet ulike serier kvalitetshytter  
– alle med sine særtrekk og egenskaper.  

Velkommen til Tinde!

Sett hverdagen på pause 
– i din Tindehytte
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Kontakt din lokale eiendomsmegler!

Eiendomsmegler 1 er en av de som har solgt flest
hytter i Ringbu de siste 20 årene. Våre
eiendomsmeglere er lokalkjente og har
kompetansen du trenger for å få et godt salg!

Kontakt oss for en uforpliktende samtale - eller møte
på hytta!

Tlf.: 61 27 97 10
megling@em1-lillehammer.no
www.em1.no/lillehammer

Selge hytta?
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www.s1g.no                                      Tlf.612 18000

Er du mye på farten?
Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.

Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.

Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.

Hent mobilbank-appen i App store her---->

Bank. Forsikring. Og deg.

• 3 tannleger,
Ingvild, Gina og Lene

• Tar imot nye pasienter
• Åpent man-fre 08.30-16.00

(Tidl. Grete Øfstengs klinikk)

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60 
www.lillehammertannhelse.no

• 3 tannleger,
Ingvild, Gina og Lene

Utvidet og moderne

tannlegekontor 
på Fåvang

ig
t.

n
o
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VI HAR ALLTID
GODE TILBUD
Hos oss får du god service og vi monterer antenner 

og paraboler, både i fjellheimen og i bygda:

RINGEBU
Hanstadgata 5, 2630 Ringebu • Tlf. 61 28 18 82

Åpningstider: 
Man–tor 09.00–16.30 
Fre 09.00–18.00 
Lør 09.00–15.00

Vi kan hjelpe deg med hjemkjøring av hvitevarer fra:

Du har mange fordeler hvis du handler hos oss:

 
EURONICS 
HANDLEKONTO
Ta med varen hjem i dag, 
og betal senere.

 
OPPSETT AV MOBIL
Vi kan hjelpe deg med 
å sette opp din mobil.

 
EURONICS GAVEKORT
Et smart valg hvis du er 
usikker på hva du skal gi

 
OPPSETT AV PC
Vi tilbyr starthjelp og
oppsett av alle PC’er.
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Bruktbutikken i Ringebu har 

både nye og brukte gjenstander. 

Vi tar i mot møbler, dekketøy 

m.m. Ring oss gjerne for mer 

informasjon på 612 83 770. 

Oss tållåst!

Åpent man - fre 10.00 - 15.00

Ve l ko m m e n  t i l  vå r
b u t i k k  m e d  de t  l i l l e
s æ r p reg .

Følg oss på Facebook

 
  

 

Mandag-fredag 7-23
lørdag 9-21  

KIWI Ringebu

REISELIV

STREET ART

BC - JIBBING HAFJELL

FRIKJØRING KVITFJELL

SPORT & VILLMARK - GO PRO

kr
ib
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ig
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Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og 
moderne skole med internatplass til 75 elever. 
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand 
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, kon-
firmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger 
hos oss.

Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en 
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat. 
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.

WWW.RFHS.NO
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Fåvang Dekk & Bilservice AS 
Tlf: 61 24 57 50

Åpningstider
Mandag - fredag: 07:30 - 15:30

Ditt lokale bilverksted 
og dekksenter!
Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen 
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk. 
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon. Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon. 
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e asReturadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu


