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Først vil jeg få takke Kai Myhr, som gjennom nesten 10 år har stått 
for produksjonen av RingebuPosten, for godt samarbeid. Han har i alle år 
gjort en utmerket jobb og levert et produkt av høy kvalitet og alltid til rett 
tid. Takk skal du ha, Kai!

Grunnen til at vi nå har skiftet samarbeidspartner er at kommunestyret 
i forbindelse med budsjettvedtaket før jul ba om at arbeidet med 
produksjon av RingebuPosten skulle settes ut på anbud. Etter gjennomført 
anbudsrunde er det nå Mammut reklame på Fåvang som skal stå for 
produksjonen framover. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Mammut 
reklame.

Som alle vel har fått med seg har Oppland fylkeskommune vedlagt å legge ned tannklinikken 
i Ringebu og etablere en ny felles tannklinikk for regionen på Vinstra. Begrunnelsen for 
vedtaket hevdes å være at det er umulig å få tak i tannleger og at alle ønsker å jobbe i et 
større faglig miljø. Videre har Kongen i statsråd besluttet og slå sammen Ringebu og Fron 
lensmannsdistrikter til et nytt Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt. I etterkant av dette 
har politimesteren i Gudbrandsdal besluttet å lokalisere det nye kontoret til Vinstra. Noe av 
begrunnelsen for sammenslåingen ligger også her i å få en større enhet og et større faglig 
miljø, samt bedre utnyttelse av ressursene.

Vi har i mange år sett tilsvarende tendens både når det gjelder statlige og fylkeskommunale 
virksomheter. Begrunnelsen for sammenslåing og etablering av nye enheter ligger som oftest 
alltid i at det er nødvendig å etablere større faglige miljøer og mer effektive og rasjonelle 
enheter. Etableringen av slike nye enheter har en tendens til å bli lokalisert til større byer eller 
regionsentra. På lengre sikt er det ingen tvil om at dette vil ha betydning for bosettingen i 
kommunene. Svært mange vil bo i nærheten av egen arbeidsplass for å slippe en lang og 
tidkrevende reiseveg til og fra arbeid. Trygge og gode oppvekstmiljøer kan i en viss grad 
motvirke dette og vi ser at folk er stadig mer mobile.

Kommunestruktur har i flere omganger de siste 20 årene vært tema rundt omkring i landet. I 
de senere år har det ikke vært like stort fokus på kommunestruktur, men jeg aner en betydelig 
større aktivitet nå. Også i Midtdalen registrerer jeg at dette er satt på dagsordenen i flere 
politiske partier. Igjen oppfatter jeg at tankegangen bak en endret kommunestruktur ligger i 
ønsket om større enheter, større faglige miljøer og en bedre ressursutnyttelse.

Hvilke prosesser som i tilfelle vil bli initiert i vårt område har jeg ingen formening om. Hva 
som eventuelt burde være en hensiktsmessig størrelse på en sammenslått kommune vil også 
være gjenstand for diskusjon. Tar en utgangspunkt i antall innbyggere, synes det på ingen 
måte problematisk å etablere en kommune med for eksempel 15.000 innbyggere. Arealmessig 
kan det imidlertid by på utfordringer å etablere en kommune med et areal på f.eks 3-4000 
kvadratkilometer.

Det blir i alle tilfelle spennende å følge utviklingen fremover på alle områder når det gjelder 
organisering av offentlige tjenestetilbud.

Jeg håper at alle får en fin påske og at vær og føre tillater at vi kan bruke vår flotte natur før 
vintersesongen er over. Jeg vil få ønske alle en god påske!

Jon Alver, rådmann
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Leder’n

De fleste som har vært 
innom Kvitfjell i løpet 
av de siste to åra, har 

vel snakket med dagens 
intervjuobjekt på et eller 
annet tidspunkt. 

Knut-Arne Bredal Thorsen 
er daglig leder på serve-
ringstunet Tyri-Hans på 

vestsida av Kvitfjell. Han er født i 
Tromsø, vokst opp på Bardufoss 
mens foreldrene er fra Bergen 
og Geilo. -Jeg er vel entusiastisk 
og sjølsikker som en bergenser, 
humøret og snakketøyet har jeg 
vel fra tida i Nord-Norge, sier 
Knut Arne. Gleden over snø  og 
vinter har han fra tida på Geilo 
og i Nord Norge.

Gode matopplevelser på 
Tyri-Hanstunet
Tyri-Hans er kjent for god mat og 
god atmosfære, det er faktisk så 
bra, at det stadig er representanter 
innom fra andre skandinaviske 
vinterdestinasjoner for å finne ut 
hvorfor stedet er blitt så populært. 

Knut-Arne på Tyri-Hans
Av: Eskil Solberg Foto: Esben Haakenstad/Kvitfjell
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Hva er hemmeligheten, Knut Arne? –Jeg 
tror det er flere ting som spiller inn her, men 
jeg tror faktisk det er så enkelt som å levere 
en opplevelse til våre gjester som er bedre enn 
hva de forventet å få. Gjester liker ikke å stå i 
kø, og de liker ikke å vente på maten, de er her 
for å slappe av og kose seg. Da er det jo bare 
i grunnen å servere god mat, i tide, samtidig 
som man legger vekt på at det skal være en 
trivelig atmosfære på stedet. 

Som hyppig gjest på serveringsstedet kan 
RingebuPostens utsendte skrive under på 
dette, det er lett å kose seg med club-
sandwichen foran peisene inne i en av de lune 
og smakfulle byggene, eller ute i solveggen på 
godværsdager.
God kontakt med gjestene er helt nødvendig, 
i følge Knut-Arne; – Jeg har blitt kjent med 
utrolig mange hyggelige mennesker underveis i 
driften av kaféen. 

Funnet sitt paradis
Hvordan havnet du i Kvitfjell? 
-Min første skikkelige jobb var i reiselivet. 
Jeg har vært både reiseleder, plassjef 
og konferansearrangør på kanaløya Jersey, 
drevet eget reisebyrå med Storbritannia som 
spesialområde, eid og drevet eget hotell på 
Geilo og vært ansatt som barsjef på Ullensvang 
Hotel i Hardanger og GudbrandsGard Hotell på 
Kvitfjell. 

Kvitfjell og Tyri-Hanstunet har blitt Knut-
Arnes paradis. -Etter at jeg hadde 150 dager 
på ski i Kvitfjell mens jeg jobbet som barsjef 
på GudbrandsGard, var jeg utallige ganger 
innom Tyri-Hans Skicafè. Jeg falt pladask for 
stedet. Etter god hjelp og motivasjon fra Lars 
Harsheim på Koia kom jeg etter hvert i kontakt 
med eieren, Gunnar Jenssen i Kvitfjell Vest.  Jeg 
fikk presentert både meg selv og mine ideer for 
Kvitfjell Vest og jeg ble ansatt som daglig leder. 

Motiverte medarbeidere og 
involverte eiere er nøkkelen
Knut Arne er også opptatt av å ha gode 
medarbeidere på laget. Blant annet er Fåvang-
kokken Roger Nylende en viktig brikke på 
Tyri-Hanstunet. -I et nært samarbeid med eier 
Gunnar Jenssen og hans kone Sidsel klarer vi å 
holde en høy standard med rask servering og 
god hjemmelaget mat, fortsetter Knut Arne.

Håper på videre utvikling.
Gjengen bak Tyri-Hans legger stor vekt 
på forbedringer og nyheter underveis; 
-Tyrihanstunet er hele tiden under utvikling.  Nå 
har vi daglig drift i hovedhuset skikaféen, hver 
helg og ferie er det åpent i Pizza’n og Bodegaen. 
I kaféen har vi plass til ca 90 personer fordelt 
på 2 etasjer. For oss er det viktig å servere 
god mat; hamburger og pommes frites finner 
du for eksempel ikke på menyen vår. I Pizza`n 
har vi lagt opp til at gjestene forsyner seg 

selv fra buffeten - et tilbud som etter hvert 
er blitt ganske populært blant ungdom og 
barnefamilier. Bodegaen, eller After-Ski’n som 
den kanskje er mest kjent som - har blitt veldig 
populær, både på dag og kveldstid.

Sammen med god drikke, serverer vi også 
pølse med ekte potetstappe. Vi har fått 
på plass en fin sittegruppe foran peisen. I 
Bodega’n er det plass til mer enn 100 personer, 
og her er det godstemning når heisene stenger. 
  
Hva er neste skritt, Knut-Arne? -På 
lang sikt håper jeg virkelig at vi får flere 
bakker, serveringssteder og infrastruktur 
her på vestsiden av Kvitfjell, det vil plassere 
destinasjonen blant de helt ypperste. Akkurat 
nå er vi i full gang med å gjøre ferdig et nytt 
bygg på Tyri-Hanstunet. 

-Vi regner med å åpne et nytt lokale på loftet 
i en av låvene på tunet; her er vi litt usikker på 
hva vi vil, men vi mangler i dag et sted som kan 
reserveres for mindre og større grupper.  Med 
plass til nærmere 80 personer burde dette bli et 
godt tilbud i fremtiden.  I den samme låven er 
vi i full gang med å bygge et lite landhandleri.  
Her får vi på plass en gammel kjøpmannsdisk 
på flere meter. Vår filosofi med Tyrihanstunet er 
å utvikle oss, samtidig som vi ønsker å ta vare 
på det gamle.  
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Høsten i år har vært spesielt utfordrende for både politikere og 
administrasjonen for å få på plass et budsjett for 2010 og en økonomiplan 
for de neste fire år.
Sjøl om sparekniven er brukt flittig, har alle ansatte vist stor forståelse og 
initiativ for å bidra. De har bevist at: det er sammen vi kan løse oppgaver 
og utfordringer på beste måte med de midler vi har til rådighet. 
Vi har fortsatt et godt tjenestetilbud til alle.

Den varslede samhandlingsreformen innen helse-sektoren er 
utfordrende i tida framover. Det skal legges opp til en bedre samhandling 
mellom spesialisthelsetjenesten (sykehus) og primærhelsetjenesten 
(kommunene). Pasienten skal naturligvis stå i fokus, men fordelingen av 
oppgaver og finansieringsmodeller gir kommunen(e) en ny utfordring, 
men samtidig en mulighet til at alle kan bli enda bedre i framtida. 
Arbeidet i Ringebu er allerede i gang, og vi løfter blikket både over 
kommunegrenser og regiongrenser. Spennende!

Å skaffe boligtomter raskt nok er en seig prosess. Planarbeid og 
forhandlinger tar sin tid. I løpet av året må vi få områder vi kan tilby for 
de som har signalisert at de vil bosette seg i vår kommune. Vi trenger 
tilflytting til Gudbrandsdalen, og sjølsagt mener jeg at Ringebu er den 
beste kommunen å bo i.

Det var en stor glede for meg rett før jul å kunne dele ut HMK 
fortjenestemedalje i sølv  til Per Myhrsveen – ansatt i Tinde Bygg as- og 
Olav Blegeberg –NAV Sør-Fron. Begge er bosatt i Ringebu og har i over 
40 år gjort en innsats utover det normale. Slike trofaste, allsidige  og 
pliktoppfyllende innbyggere har jeg  stor respekt for.

Svineinfluensa og finanskrisa har ikke skapt store problemer i Ringebu, 
heldigvis. Arbeidsledigheten pr. utgangen av året var på 65 personer 
eller 2,8% helt ledige. Det kunne vært mye verre, men det er selvfølgelig 
tragisk for de som blir berørt. Sykefraværet innad i kommunen var ved 
utgangen av året 6,6%.

Kuldeperioden skapte heller ikke store problemer. De aller fleste har 
gode hus og bra fyringsmuligheter. Tanken gikk til eldre personer og 
vanskeligstilte, samt de som har dyr i fjøset. Både jeg og rådmannen 
stilte oss til disposisjon døgnet rundt for å formidle hjelp. 

Den 16 september 2009 skrev jeg 
høstutgaven så mye har skjedd etter 
den tid.

Bedriften GIAX har fått forsterka muligheter for framtida ved at 
ostehøvelfabrikken Bjørklund ble flytta fra Lillehammer og inn i GIAX’s 
lokaler. Det var meget gledelig. Samtidig har bedriften Isoterm på Frya 
forsterka sin posisjon ved økt salg av bl.a. isotermrør. Så den strenge 
kuldeperioden er bra for noen!

I 2009 ble Ringebu kommune medlem i Lillehammer Turist. 
Kommunen skal være en pådriver for næringslivet. Da trengs proffe krefter 
å samarbeide med. Lillehammer Turist skal bidra til merkevarebygging og 
profilering både nasjonalt og internasjonalt. Det er svært viktig å markere 
hele kommunen, hele regionen og Gudbrandsdalen. Jeg håper derfor at 
også Sør-Fron og Nord-Fron kommuner vil gå inn som medlemmer. Det 
vil love godt!
Som et ledd i markedsføringen av Ringebu og for å oppfylle intensjonene 
i kommuneplanens samfunnsdel ønsker vi å arbeide videre med tanken 
på Ringebu som landsby. Det er avholdt befaring til Dokka ( landsby 
nr.1 i Norge) og åpent møte med markedsforening og  reiselivslag. 
Arbeidsgruppa for ”veien til muligheter”(pga ny E6) er også medspiller.
Disse mener dette er noe å bygge videre på. Kommunestyret vil ta en 
endelig beslutning i februar. 

Ringebu Kommune deltar i Kvitfjell felles markedsråd. Siste møte der 
var den 13.januar d.å. Møtet viste økende optimisme- ikke bare for 
vinteraktiviteter, men også for å utvikle sommertilbud. Kommunen deltar 
som pådriver for nettverksbygging. Spennende!
For kommunens østside er arbeidet med revidering av fylkesdelplanen for 
Rondane avgjørende for utvikling av all næring, sett opp mot verning av 
villreinen. Jeg er KS-valgt medlem av styringsgruppa som også omfatter 
Sølnkletten (Hedmarks-sida). Lokale arbeidsgrupper bestående av reiseliv, 
grunneiere, planutvalg ,fjellstyrer etc. er sterkt involvert. Godkjenning av 
planen skal behandles av fylkesting(ene) i desember 2010. 

Planarbeidet med Ny E-6 er omtrent 1 år forsinka. Nye alternativer skal 
utredes. Det er et sterkt engasjement både i Ringebu og kommunene 
nordover. Veien skal bygges for generasjoner, og det vises samfunnsansvar 
ved å ivareta alles interesser.

Dagene og ukene går så altfor fort. Nå har jeg halvert min periode som 
ordfører og skulle  ønske døgnet har flere timer. Jeg er veldig glad for at 
mange tar direkte kontakt  med meg, gir impulser og tilbakemeldinger. 
Samtidig er det på sin plass med  kritikk - alt kan forbedres. 
I 2010 brettes ermene lenger opp…jeg er den fødte optimist og vil rette 
fokus på mulighetene.  

Så får vi håpe på en fin, ikke altfor kald etterjuls-vinter og supert påske-
vær.
Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet!

God påske!

Ringebu, 24.januar 2010. 
Arnhild J.Baukhol
      Ordfører
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Opp gjennom alle tider har det vært 
folkevandringer på de forskjellige deler av 
vår klode. Folk har forlatt sine opprinnelige 
tilholdssteder og forflyttet seg til nye.  I vår 
tid kalles dette gjerne migrasjon, av lat. 
migratio, vandring, som er brukt både om 
inn og utvandring. Årsaken til at folk vandrer 
kan være mange, men det er i alle fall noen 
vektige grunner: overbefolkning/mangel på 
jord/sult, naturkatastrofer/ klimaforandringer, 
krig og ufred. Fra historiebøkene kjenner vi 
bl.a. de store germanske 
folkevandringene i 
Europa i perioden 100 f. 
Kr. – 600 e. Kr. Fra Norges 
eldre historie vet vi at 
horder og ryger slo seg 
ned på Sørvestlandet. 

Utvandringa til Ame-
rika
Fra den nyere historie er 
utvandringa til Amerika 
på 1800-tallet godt 
kjent. Da forlot 8 - 
900 000 personer Norge 
og slo seg ned i ”den nye 
verden.”  Mørkhagen 
viser at i perioden 1825 
– 1875 forlot 929 107 
personer landet, med en 
topp for perioden 1881 
- 1885 på 105 704. 
Samme bolken var også 
toppen i Ringebu, da 
reiste 869 personer 
og i alt reiste mer enn 
3000 personer fra kommunen. Folketellingene 
viste at befolkningen i Ringebu vokste fort på 
1800-tallet, fra 3047 i 1801 til 5396 i 1865. 
Årsaken til at folk forlot bygda den gangen 
var mangel på jord og armod, om ikke direkte 
sult. Eventyrlyst og ønske om å komme vekk fra 
klassesamfunnet spilte nok også inn. I det 19. 
århundre hadde framgang i legevitenskapen, 
heving av folkekunnskapen og bedre hygiene 
ført til at store barneflokker vokste opp. 
Eiendomsforholdene og en berglendt og karrig 
natur gjorde at det var lite disponibel jord, 
og de nye generasjonene hadde vanskelig for 
å skaffe seg et næringsgrunnlag. Imidlertid 
var det ikke bare ungdom og jordlause som 
utvandret. Det er mange eksempler på at eiere 
av større garder også reiste. Noen ganger var 
fallitt årsaken, etter at de hadde ”skrevet seg 
på” som garantister for lån, slik som tilfellet var 
på Høystad. I 1880 forlot bonden garden og 
reiste over med kone og 6 voksne barn. Når 
skipsfarten over ”Blåmyra” først kom i gang var 
det stadig flere som pakket reisekista og tok 
seg over.  Den første fra Ringebu som reiste var 
Jehans Nordbu, han reiste med kone og 4 barn 
i 1832. Gulbrand Engebretson Tullien reiste i 
1845 og i åra 1861 – 1880 reiste 1050 personer. 
Enkelte grender mistet mye folk, eksempel på 
det var Strand, men ellers reiste det folk fra alle 
grender i bygda og det finnes knapt nok folk i 
Ringebu som ikke har slektninger i Amerika.
Det var nok ingen dans på roser å komme 
til Amerika heller. Det var en hard kamp for 
tilværelsen i begynnelsen, og ikke alle klarte 
seg, mange døde av sykdom, ulykker og 
voldshandlinger. Det er påfallende hvor ofte 

skyteulykker er nevnt som dødsårsak. Noen 
reiste også hjem til gamlelandet, men etter en 
vanskelig etableringsperiode klarer de fleste å 
få skaffet seg tak over hode og et levebrød, og 
noen slår seg opp og blir svært velholdne og 
høyst betrodde personer i samfunnet. En viktig 
forutsetning for at innvandringa til Amerika i 
denne perioden ble vellykket, var at forholdene 
ble lagt til rette slik at folk kunne etablere seg. 
Det sørget de amerikanske myndighetene for, 
av den enkle grunn at landet skulle befolkes.

Innvandring til Ringebu i vår tid
Fra 1800-tallet og fram til i dag har det jevn-
lig vært katastrofer og kriger i verden som har 
tvunget folk på flukt. Bare i løpet av de siste 
50 åra har det foregått mange slike kriger, som 
Vietnam, Iran, Chile, Sri Lanka, Palestina, Soma-
lia, og ikke minst Afghanistan og Irak. Fra alle 
disse landene har det flyktet hundretusener el-
ler millionvis av folk. Fra disse landene har også 
mange kommet til Norge. Som et av verdens 
rikeste og mest demokratiske land, vil det for 
mange flyktninger være en drøm å få opphold 
her. Til Amerika ble tilstrømmingen i det forrige 
århundre så stor at det måtte innføres kvoter. 
Slik er det også i Norge i dag. Ikke alle som 
måtte ønske det, kan få opphold! Når tilstrøm-
ningen er stor, må staten opprette asylmottak, 
eller sette inn andre tiltak, for å forsøke å holde 
kontrollen. Også til vår vesle kommune midt 
i Gudbrandsdalen med ca. 4700 innbyggere 
har det kommet flyktninger. Da ’Ringebu stat-
lige mottak for enslige mindreårige’ med 40 
ungdommer mellom 15 og 18 år ble etablert i 
Vålebru, fikk vi plutselig problemstillingen med 
fremmede borgere tett innpå livet. Og hvordan 
legges så forholdene til rette for dem? Selvsagt 
tar vi godt i mot dem, de er velkomne og vi 
viser dem vår gjestefrihet og omsorg! Men gjør 
vi oss nok nytte av denne nyetableringen? Kan 
kommunen gjøre mer for å øke effekten av virk-
somheten?  Lokalsamfunnet har allerede i dag 
stor direkte nytte av mottaket både direkte og 
indirekte på flere sektorer. Det mest iøynefal-
lende er at Mottaket sysselsetter 22 personer 
med til sammen 15,5 årsverk. Dessuten gir det 
2 -3 ekstra årsverk i Voksenopplæringen.

I en kommune som siden 1950-åra og fram 
til i dag har mistet ca. 1000 innbyggere og 
som i 2009 ble særdeles hardt rammet av den 
økonomiske krisa, er det viktig at alle muligheter 
for å skaffe nye arbeidsplasser nyttes. 

Tilstrømningen av enslige mindreårige til Norge 
er stor, og mange av flyktningene i denne 
kategorien får innvilget opphold og skal skaffes 
bosettingskommune. Imidlertid er det altfor få 
kommuner som har gjort vedtak om å bosette 
enslige mindreårige. Ringebu kommune er ikke 
noe unntak. Dette til tross for at Staten dekker 
alle kostnadene med å etablere ymse former 
for bokollektiv og gir 60 % tilskudd til bygging 
av husværet. Et bofellesskap med 3- 5 enslige 
vil trenge 12 - 15 ansatte i døgnkontinuerlig 
turnus. Noen kommuner har skjønt at det 
er god økonomi og mange fordeler med å 
etablere slike bofellesskap.  Som et eksempel 
etablerer nå en kommune i dalen sitt 3. 
boligkollektiv. Et eksempel til etterfølgelse?  Det 
er trolig at Staten vil komme med pålegg om at 
kommunene skal bosette enslige mindreårige.  
De nye arbeidsplassene, som på denne måten 
kan skaffes, vil være like mye verd som enhver 
annen arbeidsplass, og de er enkle å etablere! 
Og mest av alt, det hjelper folk i nød, mennesker 
som trenger et nytt fundament i livet. De nye 
emigrantene representerer også ressurser som 
samfunnet trenger! Vinje kommune har fått 
tildelt en pris fordi de var best på integrering av 
flyktninger. Ringebu kommune kan være med 
å konkurrere om disse ressursene, slik at ikke 
alt havner i de sentrale strøk. Ringebu må ta 
sin del av kaka. Når det gjelder tilflyttinga til 
kommunen er det i denne artikkelen fokusert 
på situasjonen relatert til folk som kommer fra 
den tredje verden, og så glemmer man nesten 
alle de ressurssterke nederlenderne som har 
kommet til kommunen. I antall er de kanskje 
flere enn innvandrerne fra uland, men siden de 
er så like oss selv, glir de inn i miljøet omtrent 
på samme måte som nordmenn som kommer 
fra andre plasser i landet.

Ringebu har blitt en del av den internasjonale 
smeltedigelen. Verden er ikke lenger som den 
var; men det har den forresten heller aldri 
vært.

Ringebu i utvandringens og innvandringens tegn
Av: Einar Høystad

Foto: Ringebu historielag og Einar Høystad Utlånt av Gudrun Sylte.
Unge karer som utvandret til Amerika: Fremst f.v. Sigvart Sagstuen, 
Ole O. Myhre og ? Dalseg. Bak f.v. R.R. (?), Maurits Dalseg, og Paul 
Toftmorken. 

Innvandrere ved Ringebu Mottak: Foran f.v. 
Aland og Muhammed fra Irak. Bak f.v. Najeeb 
fra Somalia og Mehdi og Amerkhan fra 
Afghanistan.
Foto: Einar Høystad
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Ringebu og Fåvang Familiebarnehager. 
Av: Hanne Mari Ødegård, Gøril Ånsløkken og Hilde Dalberg Foto: Ringebu Barnehage

I Ringebu kommune er det et godt innarbeidet 
system for familiebarnehager. Det er pr. i dag 12 
familiebarnehager i kommunen, hvorav to driver 
sammen, og 3 har doble grupper. Det er i alt 85 
barn fra 0-3 år som har plass i familiebarnehagen. 
Familiebarnehagene er knyttet opp til et kommunalt 
system, der styrer, veiledere og vikarassistent er 
kommunalt ansatte. Driverne av familiebarnehagene 
betaler lønn til de ansatte. Familiebarnehagene her i 
kommunen er lagt opp for 0-3 år. 

For å kunne starte opp med familiebarnehage, er 
det mye som skal på plass. Hjemmet må godkjennes 
av kommunen. Det er utarbeidet retningslinjer 
for godkjenning av familiebarnehager både fra 
departementet og fra kommunen. Driverne av 
familiebarnehagene har hver uke besøk av veileder/
styrer, som i tillegg til å veilede dem i daglig drift, ser 
til at barnehagen drives etter gjeldene lover og regler. 

Alle familiebarnehagene må delta på personalmøter 
hver mnd., i tillegg til at de deltar på kurs  og 
planleggingsdager. I likhet med vanlige barnehager 

skal familiebarnehagene også jobbe etter 
rammeplan for barnehager og barnehageloven. 

Familiebarnehagene har et tett samarbeid med de 
kommunale barnehagene, noe som letter overgang 
til stor barnehage når barna er blitt tre år. 
I familiebarnehagen får barna få personer å 
forholde seg til, noe som gjør det trygt, stabilt og 
forutsigbart for de små. Trygghet er helt avgjørende 
for om de trives og har det bra. 
Dagene i familiebarnehagene går mye med til mat, 
søvn, bleieskift og lek. Det settes i tillegg stort fokus 
på språk, motorikk og sosiale aktiviteter.

Vi har vært på besøk hos Marit Lovise Amundlien, 
som driver familiebarnehage på Kjønås.
Marit er 23 år gammel og startet opp høsten 2007, 
med enkel gruppe. Høsten 2009 utvidet hun til 
dobbel gruppe, og  ansatte Anne Lill Voldsrud.

Familiebarnehagen har fint uteområde og mulighet 
for ulike utfordringer i nærområdet.

Flytter ostehøvelen til GIAX
Av: Magne Kjelstad Foto: Inge Asphaug

Kristen Gunstad, født og oppvokst på Kjønås, 
har nylig overtatt som daglig leder av GIAX. 
Mange har nok noen holdninger om GIAX 
som ikke helt stemmer med virkeligheten, for 
å si det forsiktig. Produktene er etterspurte, 
blant annet garasjeporter, telt og camp-utstyr 
til de norske styrkene i Afghanistan. Gunstad 
tar med seg Bjørklund og ostehøvelen inn 
i GIAX. Han leder nå begge bedriftene, og 
deler tida si mellom Lillehammer og resten 
av Gudbrandsdalen.

Gunstad leder ca. 230 mennesker i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen. GIAX er 

flere steder blant de aller største arbeidsgiverne, og jobber tett med 
NAV. GIAX er lokalisert til Lom, Dombås og Otta, med hovedkontor 
i Ringebu. Alle steder er det yrkeskvalifisering i kombinasjon med 
produksjon. 

Gunstad hadde en oppvekst preget av arbeid og ansvar. Var han på 
fest en lørdagskveld, var det ofte tidlig opp og ut i fjøset. Slik sett har 
daglig leder gått en del av livets skole. Han tok med seg Bjørklund inn 
i GIAX, etter at Bjørklund ble sendt til skifteretten av eierne. Gunstad 
og noen nøkkelpersoner i Bjørklund har stått på i hele perioden da det 
var vanskeligheter, og beholdt kundene sine! Uten en stor nyvinning 
i 2005, basert på et topphemmelig konsept som gjør at osten ikke 
lenger kleber til høvelen, ville hele produksjonen i dag vært en saga 
blott. Til sammen har bedriftene ca 55-60 mill kr i årlig omsetning. 

Gunstad har en sterk teknisk og kommersiell 
bakgrunn. I ungdommen hadde han stor 
trang til å koble sammen både lyd og strøm, 
og hjemme lurte de nok ofte på hva nå 
dette skulle bli til av tekniske saker. Han 
tok som 17-åring yrkesskole på Hamar, før 
han skaffa seg ingeniørtittelen på Gjøvik, - 
trass i tidvis skoletrøtthet. Men han var ikke 
mer skolelei enn at han ble befal i Forsvaret 

før han utdannet seg på høyskolenivå innen ledelse, økonomi og 
administrasjon. Gunstad gjorde unna noen år i Oslo før lengselen 
etter Gudbrandsdalen tok overhånd, og han gikk inn i Swix og ledet 
produksjonen av skismøringen for verdensvid eksport. 

I 1997 gikk han inn i lederstilling i Thor Bjørklund et Sønner på 
Lillehammer, eller ostehøvelfabrikken som den kalles på folkemunne. 
Men her ble kopier fra Kina etter hvert en kraftig konkurrent. Uten 
innovasjon og nyskaping hadde bedriften ikke overlevd, det er 
Gunstad sikker på. Men heldigvis hadde bedriften kreativiteten i 
orden. Ostehøvelen fyller 85 år i år, og Gunstad snakker seg varm om 
ostehøvlene sine, før han trekker fram at GIAX også fyller år i 2010, 
nærmere bestemt er det 40-års jubileum. Hvordan dette skal markeres, 
er ennå ikke helt bestemt.

Gunstad blir sterk og klar når han framhever at også mennesker med 
yrkeshemminger har store ressurser som samfunnet må kunne ta 
i bruk. NAV er blant GIAX’ største oppdragsgivere. Bedriften har et 
vidt spekter av tiltak for tilbakeføring til arbeidslivet. Tiltaksbedrifter 
er blant våre store og gode bedrifter ute i distriktene. Produktene 
er ofte meget gode og veldig etterspurte. De som har droppa ut av 
videregående, er en annen gruppe som kan nyte godt av GIAX. Her går 
det an å ta fagbrev i noen fag. Teori passer ikke like godt for alle. Vil 
du bli verktøymaker eller industrimekaniker? Kanskje du kan kontakte 
Gunstad om det. 
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Vi har spurt Marit om hva som gjorde at hun ville 
starte egen familiebarnehage.
Da Marit var yngre var hun mye på besøk til 
tanta si som da drev familiebarnehage. Da kom 
den første interessen for de minste barna. Senere 
var hun dagmamma i Bærum for tvillinger på 1 
år. Marit kan fortelle at hun er glad i barn og 
synes det er veldig inspirerende og spennende 
å jobbe med barn i alderen 0-3 år. Som hun sier 
”det skjer så mye utviklingsmessig”.
Første året bodde Marit i en liten leilighet. Hele 
leiligheten ble brukt til barnehage, og hun synes 
det ble vanskelig å skille mellom jobb og privat. 
Etter hvert fikk hun større plass og kan nå lukke 
døra til lekerommet når arbeidsdagen er slutt.
Marit syns det er godt å ha med seg en kollega 
til å diskutere og dele hverdagslige og faglige 
saker med. 
Hverdagen i familiebarnehagen oppleves som 
spennende og artig. Ingen dag er lik, og nye 
utfordringer dukker opp.
I barnehagen prøver de å være ute minst en time 
hver dag vinterstid, om sommeren er de gjerne 
ute store deler av dagen.

Marit syns familiebarnehagesystemet i 

kommunen fungerer godt. Det er lærerikt og bra 
med felles personalmøter, der en møter andre i 
samme situasjon, diskutere og utveksle erfaringer, 
sier Marit.

Familiebarnehagene i kommunen har egen 
hjemmeside  www.familie.barnehagen.ringebu.no 

Mulighet for ”spredt boligbygging” i Ringebu kommune
Av: Wenche Hagestuen Dale Foto: Ole M. Nybakken

I Ringebu kommune er det for tiden få ledige regulerte tomter. Å få på 
plass formaliserte tomter i plan er en tidkrevende prosess, men det fins 
muligheter for ”spredt boligbygging”, som ikke er så tidkrevende å få 
realisert. 

I LNF3 (Landbruk, Natur- og Frilufts)-områdene i kommuneplan / 
kommunedelplan er det lagt opp til å være en liberal praksis for å etablere 
ny boligbebyggelse, såkalt ”spredt boligbygging”. Gjennom flere års 

praksis i utvalg for plan og teknisk, har dette vært 
den gjennomgående holdningen, også i flere av LNF-
kategoriene i arealdelen.

LNF 3-områdene utgjør i grove trekk store deler av:

Baksida, både i Ringebu og Fåvang •	
Sør-Fåvang (Bråstad- til Øyer grense)•	
Svebakken-Lundstuen-området (Fåvang)•	
Brekkom•	
Sør-Vekkom•	
Nordre Kjønås•	
Venabygda. •	

Det første man må gjøre er å få avklart med grunneier 
om han/hun kan være interessert i å selge tomt i det 
aktuelle området. Det er da grunneier som må søke 
om fradeling og dispensasjon fra kommuneplanen / 
kommunedelplanen. Administrasjonens hovedfokus 
i denne typen saker blir å påse at de praktiske 
forhold for atkomst, vann og avløpsløsninger for 
boligetableringen er til stede. 

Inntil videre gir kommunen kr. 60.000,- som boligtilskudd ved bygging av 
helårsbolig utenom kommunale felt. Tilskuddet utbetales ved framvisning 
av ferdigattest. 

De som er interessert i denne muligheten, kan ta kontakt med tjenesteenhet 
for plan og byggesak v/ Wenche Hagestuen Dale i Ringebu kommune for 
nærmere opplysninger.
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Den beste delen av ski sesongen står nå for døra, med påska 
som et høydepunkt for mange. Dagene er blitt mye lengre enn 
midtvinters, og sola tar godt. Da er Ringebufjellet et godt sted å 
nyte noe av det beste ved norsk natur. Og på Venabygdsfjellet kan 
en i år tilby bedre løyper enn noen gang. Naturen er storslagen og 
en viktig grunn til at mange ønsker å ha hytte her. 

Men her, som på mange andre destinasjoner, har en slitt med 
finansieringen av løypekjøringa. Økende driftsutgifter og 
forventninger gjorde at turistbedriftene, som har hatt ansvaret for 
utvikling og drift av løypenettet, ikke så seg i stand til å drifte 
nettet slik det var ønskelig. 

I jula 2008 ble derfor Venabygdsfjellet turskiløyper SA (VTSA) 
stiftet som et samarbeid mellom turistbedriftene, hytteeierne, 
grunneierne og kommunen. Med økonomisk støtte fra kommunen 
og økt betalingsvilje fra hytteeierne, lyktes det VTSA første 
driftsåret å sikre et budsjett som gjorde at en kunne kjøre det 
meste av løypenettet når det var behov for det, og samtidig ha litt 
midler til utbedringer på barmark og bedre merking. Nå i sesongen 
2009-2010 er VTSA i full drift som bestiller av løypekjøring fra 
bedriftene. 

Det er laget en kjøreplan som er forutsigbar, slik at alle skal kunne 
vite hva som blir kjørt først, når det blir kjørt, hvor det er skøytetrase 
osv. Mange har etter hvert begynt å gå inn på www.skisporet.
no for å se hva som er kjørt. Hvis de også går inn på VTSAs 
hjemmeside www.venabygdloyper.no, så kan de finne kjøreplan 
og annen informasjon om løypekjøringen og VTSA. Ved siden av 
forutsigbarheten og bedre informasjon, så vil turgåerne oppleve 
en bedre samordning av kjøringen, samt noen utstyrsforbedringer. 
Kravene til kvalitet øker. Spidsberg, som nå har ansvar for den 
største delen av løypenettet, har i år investert i en ny maskin med 
to sporfresere. Han har nå to maskiner med slik utstyr, noe som 
blant annet betyr bedre spor på ettervinteren når det er sol om 
dagen og frost om natta.

Et godt løypenett koster. Her i landet kvier vi oss for å ta betaling 
for bruk av langrennsløypene. Dette er nå innført flere steder i 
Sverige. Modellen for VTSA er avhengig av at partene har fortsatt 
betalingsvilje, og synes de får noe igjen for pengene. Men 
foreløpig gir den muligheter for å tilby førsteklasses løyper, og 
store turopplevelser. Og for dem som tar turen til Ringebufjellet 
på østsida av Lågen, så er Trolløypa en sammenbindende renning 
i veven, der den kommer fra Rondane og går gjennom hele 
kommunen på sin vei sørover. I tillegg finnes det milevis med godt 
kjørte løyper, med utsikt til Rondane og Muen.

God tur!
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Bedre løyper enn noen gang på Venabygdsfjellet.
Av Rolf Rønning

Foto: Wenche Lia Spidsberg.

Foto: Lars V. Tvete
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Kvitfjell- en del av Lillehammer
Av: Anders Lindstad

Øyer, Sjusjøen, Ringebu, Lillehammer og Gausdal er enige om å benytte Lillehammer som 
merkevarenavn for en region der opplevelsene står i kø.
Kvitfjell er en av aktørene i prosjektet.

Lillehammer er godt kjent som destinasjon over store deler av verden, ikke minst takket 
være OL i -94. Nå skal denne merkevarekapitalen brukes til å markedsføre hele regionen. 
Lillehammer Turist har ansvaret for merkevareprosjektet. Regionen som skal markedsføres 
under navnet Lillehammer omfatter destinasjonene Kvitfjell, Hafjell, Skeikampen, Sjusjøen i 
tillegg til Lillehammer by. Men også andre aktører innenfor reiseliv, kultur og næringsliv vil 
kunne ta den nye merkevaren i bruk, for eksempel Hunderfossen, Maihaugen, Lillehammer 
kunstmuseum og Swix. Prosjektet er starten på et felles løft for å posisjonere regionen som 
Nord-Europas største opplevelsesregion. 

- Vi ser stor verdi i å markedsføre oss ute i verden under ett slagkraftig merkevarenavn, sier 
Marit Lien, som er prosjektleder i merkevareprosjektet. Målet er å bidra til økt vekst i det 
meste; handel, næring, antall sysselsatte og innbyggere i Lillehammerregionen.

- Jeg tror det er slik med de fleste som er bosatt rundt byen; jo lenger bort vi kommer fra 
Lillehammer og Norge, jo lettere er det at vi sier at vi kommer fra Lillehammer, sier Lien, som 
har den nye profilen klar til bruk før verdenscuprennene i vinter.

Merkevaren Lillehammer:
Samlende: Maksimalt
Konkurransedyktig: Maksimalt

Av: Eskil Solberg

Samarbeidsklimaet i området er nå på høyde med hva vi så under OL-94. Nå er det ikke et 
stort arrangement som samler bedrifter og engasjement i området, men erkjennelsen om at 
samarbeid er veien å gå framtida i møte i Innlandet. 

Nedgang i arbeidsplasser i primærnæringen gjennom de siste 20 åra er dramatisk. Reiseliv 
og opplevelser blir viktigere og viktigere for området. Hvis vi spiller kortene riktig, er det stor 
grunn til å tro at det er opplevelses- og servicenæringen som vil være lokomotivet i regionen 
i åra som kommer. 

Videreutvikling av eksisterende attraksjoner, utvikling av nye opplevelser og samarbeid 
destinasjoner og kommuner imellom blir viktige element hvis vi skal lykkes. Den nye merkevaren 
er et skritt i riktig retning. Navnet er Lillehammer, men innholdet er det kommuner, bedrifter og 
personer i hele området som skal fylle. 

Lillehammer-slideren:
Lillehammer-slideren gir oss en unik mulighet til å 
fronte hver enkelt bedrift, produkt eller kommune slik 
vi selv ønsker, samtidig kan vi tenke større enn vår 
egen bedrift. Med alt vi kan tilby innen opplevelser, blir 
Lillehammerregionen i høyeste grad konkurransedyktig 
med de beste reiselivsaktørene i inn og utland.
 
For Kvitfjell sin del blir det unike ved destinasjonen 
bevart, mens Lillehammerbegrepet er paraplyen vi stiller 
oss under. Vi i Kvitfjell håper at denne merkevaren blir 
maksimalt samlende for regionen, og gjør oss maksimalt 
konkurransedyktige.
 
Alle bedrifter i Ringebu oppfordres til å ta merkevaren 
i bruk.
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Oppslagstavla
Venabygdsfjellet:

Venabu fjellhotell 

Skiturer med leder – hver dag unntatt lørdag.  Også trugeturer med 
leder. Påmelding
Aktiviteter for barna i påskeferien: Skiturer med pølsegrilling, moro i 
akebakken og trening/maling om kvelden mm.
Utleie av ski og truger.
Tradisjonsmat- buffet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld og 
informasjon om rettene som serveres. Påmelding.
A la carte hver dag før kl 17.00
Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av 
blomstene vanligvis onsdager kl. 20.30. Påmelding. 
Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri, vanligvis søndager kl 20.30. 
Påmelding 
Info og påmelding Venabu Fjellhotell 61 29 32 00, www.venabu.no

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell 

Ringebufjellet skisenter med to heiser og flere nedfarter. 
Alpint familieanlegg.
Skiutleie, varmestue og kiosk.
Åpnet kl 10.00 – 16.00 hver dag.
Aktiviteter i skibakken, se eget oppslag.
Villreinen Bistro byr på forfriskninger, kaker, vafler og  mange 
godbiter. Matbord står dekket til middag, Gudbrandsdalsbord/
Påskebuffet (bordbestilling)
Hyttefolket ønskes velkommen til Karlsvogna Fjellbad, åpent 10 -21, 
velværeavdeling med svømmebasseng, steambad og badstuer 
Billetter kjøpes i hotellets resepsjon.
Aquavit-fjøset, verdens eneste er åpent enkelte ettermiddager og 
kvelder, se oppslag.
Utelunsj i fjellheimen, skjærtorsdag eller langfredag (været bestemmer) 
påmelding tlf 61 28 40 00, i resepsjonen. Eller på stedet.
Info. og påmelding Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell 
tlf. 61 28 40 00, www.sgh.no.

16. og 18. april  Spidsbergseter Grand Prix International hundekjøring.
”OLYMPISK MODELL” Hundekjøring ved Spidsbergseter Gudbrandsdal 
Hotell. Nordisk stil og slede 4 og 8 hunder.
Lørdag morgen: Fellestart i klassene. 
Søndag : Stafetter og mix.
Info: Arne Boysen 93 21 96 23 

Rondevegen Turistsenter  

Kafeteria åpen for matservering.

1.  april Vintergolf kl. 15.00.  (fargede baller selges)
Barneskirenn kl. 13.00. 4-6 år, 7-10 år og 11-13 år ved Sport1.
Fjellpulken rennet kl. 14.00.  Voksen med barn i pulk.
Snørekjøring med alle typer hunder kl. 14.30.
Alle barn får premie.
Påmelding: Rondane sport og fritid eller Arne Boysen. 932 19 623, eller 
1 time før start  
Mat og drikke selges.  

Lundes Turisthandel

Lundekroa holder åpent 10-21 hver dag t.o.m. langfredag, kl. 10-18 
påskeaften, 1. og 2. påskedag.
Kiwi åpent kl. 9-21 hver dag tom. langfredag, kl. 9-18 Påskeaften, 1. og 
2. påskedag.

Troll Ski Marathon
10. april Lillehammer Troll-ski marathon, 95 km,  
Skirenn fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen, Rennet som i 2010 går for 
16. gang og følger TROLL-LØYPA, merket turløype fra Rondane til 
Lillehammerfjellet www.trollski.no

Friisvegen turistsenter – Måsåplassen 

Kaféen er åpen alle dager med middagsservering frem til klokken 
18.30.
Skitrekket er åpent hver dag i påsken fra 10.00 til 15.00.
Afterski i lavvoen onsdag, skjærtorsdag, langfredag og påskelørdag fra 
15.00 til 19.00
Påskelunsj i alpinbakken skjærtorsdag  12.00 til 15.00 
Nærbutikkens åpningstider 09.00-18.00, fredager 09.00 -21.00
For mer informasjon: www.friisvegen.no, post@friisvegen.no
tlf. 61 28 04 21 eller 995 39 110

Gullhaugen fjellkapell 

1. april. Kl 18.00 Musikk med Ragnar Løsnesløkken m/flere. Andakt og 
kirkekaffe.
2. april. Kl 18.00 Gudstjeneste kl 18.00, kirkekaffe

Stortann ved Hilstad
Tann – Annolseter hyttevel inviterer til følgende påskeprogram:
1. april måneskinnstur kl. 20-22.  Oppmøte kl. 20.00 på 
parkeringsplassen Stortann/Hilstad.
3. april påskeskirenn kl. 13.00.  Oppmøte kl. 12.30 på parkeringsplassen 
Stortann/Hilstad
Se. www.tannol.no for mer informasjon

Kvitfjell
Stikkord for påska i Kvitfjell: Langåpent i heisene; åpent til klokka 
16:30. Livemusikk og grilling på terrassen på GudbrandsGard Hotell, 
barneaktiviteter på begge sider av fjellet, helgrilling av smågris på Koia, 
og utebar på Tyri-Hans.

Lør.  7.3  Vestsiden Vinterpatrjuljekonkurranser og smaks-  
   prøver.
   Mellomstasjonen GudbrandsGard: Afterski med livemusikk.
Søn. 28. 3  Vestsiden Vinterpatrjuljekonkurranser og smaks-  
   prøver.
  Mellomstasjonen GudbrandsGard: Afterski med livemusikk
Man. 29. 3  Mellomstasjonen Skattejakt (Barneområdet)
Tirs. 30. 3  Vestsiden Snowracerførerkorttest (Barneområdet)
Ons. 31. 3  Vestsiden Familierace parallellslalom    
   (Barneområdet)
Tor. 1. 4  Mellomstasjonen GudbrandsGard: Påskerenn (Par. slalom)
Fre. 2. 4  Mellomstasjonen Ski Cross 3.renn     
   GudbrandsGard Hotell: Underholdning og  
   live-musikk.
Lør. 3.4  Mellomstasjonen Påskehopprenn 
Søn.  4.4  Mellomstasjonen Finn Påskeggene i Kvitriket    
   (Barneområdet)

Serveringsstedene GudbrandsGard, Tyri-Hans og Koia 
griller og setter fram utebarene når været tillater det fra onsdag 31.03. 
Det vil også stå griller for selvbetjening på begge sider av fjellet.
Mer info. www.kvitfjell no. Tlf. 61 28 36 00.
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Oppslagstavla
Dalen seter, Svinslåa Kaffe og vafler, grillmat og drikke. 
Kl 11-17 i perioden 27. mars - 5. april 
Maren Morken underholder med torader.
Info: 996 40 902

Skardbua
Kiosk i Skardbua f.o.m. søndag 28. mars t.o.m. søndag 4. april.
Nyt en fin skitur langt til fjells og besøk kiosken til Ringebu Fåvang 
Skiklubb 

Gudstjenester  påsken 2010

Søndag 28. mars 
Kl. 11.00 Ringebu kirke
Kl. 11.00 Ringebu eldresenter
Torsdag 1. april
Kl. 11.00 Venabygd kirke
Kl. 16.00  Venabygd fjellkapell
Kl. 19.00 Ringebu kirke
Fredag 2. april
Kl. 11.00 Fåvang kirke
Kl. 16.00  Venabygd fjellkapell
Lørdag 3. april 
Kl. 23.00  Sør- Fron kirke(felles påskegudtjeneste)
Søndag 4. april 
Kl. 11.00 Fåvang kirke
Kl. 11.00 Ringebu kirke
Kl. 16.00 Venabygd fjellkapell

Fåvang
Fåvangdåggån 25.-26. juni.
Mange aktiviteter med bl. a. Amcar treff og crusing i Fåvang sentrum

Ringebu
12. juni  Sangerstevne i Ringebu
Jubileumsstevne Norges korforbund  Gudbrandsdal 25 år.
Konserter og arrangement i ulike settinger; i Ringebu Stavkyrkje, 
korkafé i Kaupanger og mye mer. 

Ringebudagene 18. og 19. juni.
Kveldsåpent til kl. 24.00 fredag med gatepub, levende musikk, 
underholdning, salgsboder og gode tilbud i butikkene.
Lørdag: Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning.

Internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje
Fra 27.juni til 25. juli kan du hver søndag kl. 19.00 oppleve et 
rikholdig og avvekslende konsertprogram på høyeste nivå i stavkirkens 
enestående atmosfære! 
Tlf. 61 28 43 50

  27.6 Konsert med sangeren Sigvart Dagsland.
  4.7 Konsert med Ingeborg Christophersen og La Leggerezza.  
  Ingeborg Christophersen er norsk blokkfløytemusiker og itali 
  enske Leonardo Bortolotto spiller gambe, og italienske   
  Alberto Busettini cembalo
  11.7 Konsert med kantor Hijoo Moon, orgel og Johannes Garam   
  Liebig, fiolin.
  18.7 Konsert med Tone Hullbækmo og Hans Fredrik Jacobsen
  25.7 Konsert med Thiemo Janssen, Tyskland, orgel og Kari Hanne  
  Rudrud, Norge, sang.  

Inngang: 4. juli kr. 350, de øvrige konsertene kr. 250                                              

Sommerutstillingen 2010 I Ringebu Prestegard

Åpent i perioden 30. mai til 30. august.
Åpningstider: 10-17 alle dager i hovedsesongen
www.ringebuprestegard.no, tlf. 61 28 27 00 / 976 87 950

Jakob Weidemann, billedkunstner•	
Torbjørn Kvasbø, keramiker•	
Tor Refsum, billedkunstner•	
Berit Sundsli, skinnfellmaker•	
Johanne Randen, billedkunstner•	
Torill Sæther Krekke, billedkunstner•	
Berit Thyra Meland Pedersen, smykkekunstner•	
Barnehagene i Ringebu•	
Kunstskolene i Fron og Ringebu•	

 

RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkelte  
aktørers program.
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Hytteservice i Ringebu
Av: Redaksjonen

I Ringebu kommune er det i underkant av 4000 hytter, dette har 
ført til at det har blitt etablert mange bedrifter som yter service til 
hytteeiere.  
RingebuPosten har foretatt en sammenstilling av alle som tilbyr 
hytteservice. 

Kvitfjell og Fåvangområdet:

Opplev Kvitfjell: Vedlikehold, beising, snømåking, ettersyn, vask, salg 
av ved og utleie av sengetøy. Tlf .61 28 36 30. 
E-post booking@kvitfjell.no.

Kvitfjell vaktselskap: Utvendig-/innvendig tilsyn og 
vaktmestertjenester.
Tlf 61 28 28 57 / 959 70 125  E-post : pinloek@online.no . 

Kvitfjell vaktmesterselskap: Vask, vedlevering, vaktmestertjenester, 
vedlikehold, snekkerarbeid og snøbrøyting. 
Tlf. 977 99 463 / 903 68 322. 

Total hytteservice: Kitty Myhrsveen. Storrengjøring, helgevask, 
vindusvask, innkjøp av matvarer, våropprydding rundt hytta, 
vedlevering, snømåking, formidling av catering, samt servitørtjenester 
til ditt arrangement, maling/beising og barnevakt. 
Tlf. 970 40 116 E-post. kitty@totalhytteservice.no.

Ulrike Gotzel og Per kleven: Vedlevering, liftutleie, vask og hytteservice. 
Tlf. 61 28 28 61 / 478 94 810. E-post: lundegard@online.no  

Odd Løkken:  Snøbrøyting mellomstasjon. Tlf. 905 62 709.

Tore B. Segelstad: Snøbrøyting på vestsida. Tlf. 91 33 22 95.

Per Otto Dalbakk  Snøbrøyting på vestsida. Tlf. 481 35 401

Gopollen:
Lars Sønsteli: Brøyting. Tlf. 909 13 911.

Øksendalen:
Friisvegen hytteservice: Tilsyn av hytte, nøkkeloppbevaring, levering av 
ved, snøbrøyting, beising, oppussing, vasking og rydding m.m. 
Tlf. 951 02 298 / 952 75 907. E-post: post@friisvegen.no

Venabygdsfjellet:
Hyttehjelp Venabygdsfjellet. Vi ordner alt. Spesialist på rehabilitering 
av torvtak. Tlf 926 89 974.

Lundes Turisthandel: Brøyting, vedlevering, snømåking, fyring og  
snøscotertransport. Tlf 61 28 40 43.

Spidsbergseter/Rondane entreprenør: Brøyting og vedlikehold, 
snøscootertransport og vedlevering. Tlf. 950 84 000 

Pål Haugstad: Brøyting, vedlevering, utleie av høystandard og 
tradisjonelle hytter. Tlf. 917 92 350.

Steinar Forrestad: Snøbrøyting og vedlevering. Tlf. 901 63 989.

Jon Magne Lundbakken: Snøbrøyting, strøing av veier, rep. og 
vedlikehold av byggmessig karakter og nybygg. Sentral godkjenning. 
Tlf. 915 84 905.

Trabelia hyttegrend: Snøbrøyting, snømåking, vedlevering og 
snøscootertransport. Tlf. 977 51 150.

Håvard Linækkeren: Snøbrøyting og vedlevering. 
Tlf. 970 75 440.

Vi beklager om noen bedrifter har blitt uteglemt, det er ikke 
gjort med viten og vilje.

MURMESTER

ARVID HALVORSEN AS
2634 Fåvang, Tlf: 928 54 331 Fax: 61 28 16 93
E-post: post@murmesterhalvorsen.no
www.murmesterhalvorsen.no

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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�MUR �PUSS
�SKIFER �FLIS
�NATURSTEIN

�EKSKLUSIVT
MURVERK
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RM
Ringebu Miljøservice as
2630 RINGEBU

Gassbestilling LPG/Propan  - Tlf: 61 28 09 87 - post@rmgass.no

Ta gassen i bruk!

UTLEIE - SALG - SERVICE
W W W . R I N G E B U M I L J O S E R V I C E . N Om
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Tenk miljø og økonomi

Propan til privat, hobby og fritid

Hvor lenge har du råd til å vente?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Tlf. 61 28 09 87

TØMRER - MUR - BETONG
2634 Fåvang - Tlf. 61 28 46 50 - Fax 61 28 46 49

Tor Sverre Borgedal 915 59 286 - Gjermund Lognseth 400 33 480
e-mail: post@borgedalbygg.no web: www.borgedalbygg.no

BORGEDAL
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Det gode liv...

Kontakt oss for hus- og hyttekataloger!

www.hortenhus.no

Vi bygger på tradisjoner!

Horten Hus AS, Fåvang 
v/ Per Hagen tlf. 48 04 07 19
Horten Hus AS, Lillehammer 
v/ Arne Furuhaugen tlf. 61 25 49 21

Solide og lokale hånd-
verkere bygger, og
erfarne byggeledere 
har overoppsynet med
at arbeidet skjer etter
byggeforskriftene og
høye faglige standarder.
Dette sikrer kvalitet
tvers  gjennom.

Trygg bygging !
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Det er klokt 
å spare.

 

SPARING OG PLASSERING

Bank. Forsikring. Og deg.

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
e-post: bankpost@gudbrandsdal.sparebank1.no

Tlf: 61 21 80 00  

BANK. FORSIKRING. OG DEG.

Vi utfører alt innen:
- Skifer/flis/naturstein
- Peiser/piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av         
 andre håndverkere

Arbeidsområder:
- Rehabilitering/skifting   
 av hyttegrunnmurer 
- Autorisert for pipe-  
 reparasjoner 
- Sertifisert for våtroms-      
 arbeider

Ta kontakt med Bjørner 
for befaring og 
et uforpliktende tilbud!

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

Trenger du VED til peisen? 
Vi har tørr, norsk bjørkeved 

som virkelig varmer!

Bjørner:  959 37 900
Kontor:  61 28 23 88 

Telefax:  61 28 01 11

Damsvingen 13 
2634 Fåvang
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P O S T   B A N K

God påske!
Hilsen 

Ringebu 
Markedsforening

P O S T   B A N K

  Velkommen til et     
      stort utvalg i et 
        trivelig sentrum!

FRISØR  BLOMSTER

SMYKKER   KERAMIKK
STOFF OG GARN

BOKHANDEL  FOTO  GULL  SØLV

O P T I K E R   V I N M O N O P O L   

  HEL SEKOS T   APO TEK
BYGGEVARER  ELEK TRO

 G A V E R  L E K E R
KL ÆR  SKO  TEKST IL

D A G L I G V A R E

BAKERI   KONDITORI   KAFÉ

KJØTT  OG DEL IKATESSER

MALING OG INTERIØR

SKYSS TASJON  M .  B I L LET TER

CARAVAN OG UTST YR
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SPORT  M.  SK IVERKSTED

M A S K I N U T L E I E / G A S S
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Faste, lave priser 
og Norges tøffeste garantier!

anita Kvikstadhagen, KiWi ringebu silje Kristine Bjørke, KiWi HarpefossKari aase lunde, KiWi venabygdsfjellet

Åpningstider. se kiwi.no

VAKTTELEFON

61 28 00 00

www.favangelektro.noReg. elektroinstallatør

VAKTTELEFON

Tromsnesveien 14, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

Simen Knuts
992 03 165
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Døgntelefon 24 timer
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HÅNDVERKSMESSIG 
HØY KVALITET

Med basis i solid fagkompetanse og 15 års 
erfaring innen byggebransjen står mitt firma 

til din disposisjon.

Oppføring av hus og hytter 
(nøkkelferdig eller råbygg)

●
Tilbygg/restaurering

●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom

●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.

●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil

●
Andre oppdrag etter ønske

●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91
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Lundes Turisthandel
2632 Venabygd

Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no

Man-tors 10-18
Fredag 10-21
Lørdag 9-18
Søndag 10-18

Gjør innkjøpene på fjellet og dropp planleggingen hjemme!

20 hytter, 2-40 sengeplasser
Selskapslokaler – møtelokaler

Åpent 10-18

Ring elleR mail foR et godt tilbud!
Per Kleven, lunde, 2634 fåvang 
tlf. 61 28 28 61 / 47 89 48 10 
e-post: lundegard@online.now

w
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liftutleie
maling/beising av hus, hytter og andre bygg
Med to lifter for utleie dekker vi de fleste behov for opp-
drag i høyden. Vi tar også på oss maling/beising av hus, 
hytter og andre bygg.

bjørkeved
– Kvitfjell, Ringebu og fåvang med omegn
Vi leverer bjørk på paller, i 40-l. sekker eller peisved spesial 
i 55 cm lengder. Peisveden passer perfekt for større 
peiser. Utkjøring i hytteområdene på øst- og vestsiden. 
Bestill gjerne veden nå for levering til sommeren/høsten.

egg fra frittgående og glade høner
Ferske egg fra frittgående og glade høner er til salgs hos 
alle Coop/Prix butikker fra Lillehammer i sør til Vinstra i 
nord. I tillegg kan de kjøpes hos Anni Byskov i Ringebu, 
Rimi på Fåvang og på Børson i Kvitfjell - eller direkte fra 
garden i vår selvbetjente gardsbutikk. Kom gjerne og se 
på hønene når de går ute i sommerhalvåret!

Hytteservice i Kvitfjell
Vi tar på oss alle slags oppdrag. Nevnes kan snømåking av 
hyttetak og inngangspartier, trefelling/rydding av tomter, alle 
slags vaskeoppdrag, beising av hytter og levering av ved.
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En ortoptist er 
spesialutdannet i bl.a. 
å behandle skjeling, 
synsnedsettelse og sam-
synsproblemer hos barn og 
voksne. Amanda Graafland er 

 autorisert ortoptist 
og har lang erfaring 
gjennom arbeid ved 

flere sykehus og helse-
institusjoner. Ta kontakt 

for time, det er kort ventetid.

Tlf. 61 28 08 72  Fax: 61 28 08 71  E-post: amandaortoptist@xs4all.nl

Velkommen til ØYeHUSet i RinGeBU!  
Ole Steigsgt. 10, 2630 Ringebu

Se verden 
med nye øyne!

Øyehuset i Ringebu har både 
 optiker og Opplands eneste ortoptist

Skjeling? Dårlig syn?

Tlf. 61 28 08 70  Fax: 61 28 08 71  E-post: postmaster@roboptikk.no

Rob Optikk er ingen kjedebutikk, men en optikerforretning som 
står på egne ben. Hos oss finner du derfor et unikt utvalg av tøffe, 

egenimporterte innfatninger i tillegg til de mer tradisjonelle. 
Dessuten har vi et stort utvalg av solbriller, blant annet 

førsteklasses fjellbriller fra Vuarnet og Serengetti

Vi bruker topp moderne utstyr 
til synstesting og netthinnefotografering.

Rob Optikk

KAI M
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●	 God, GammeldaGs service
●		HyGGeliG miljø uten kjøpepress
●		Gratis synsprøve og øyetrykksmåling dersom du kjøper  
 briller eller linser her
●		timebestillinG er ikke nødvendig - bare kom innom
●		Hyttefolk: ta synstest og velg ut briller hos oss, 
 så sender vi dem fraktfritt hjem til deg når de er ferdige.

GIAX-
truger

Kr 1245,-

Tørr bjørkeved 
i 40 l sekker på lager.
Kr 55,- pr. sekk.
Ring for bestilling: 
61284275 / 61284276
(hverdager 07.00-15.00)

Ringebu Brukt og Nytt

Håndlagde lys

Åpningstider:
Mandag: stengt
Tirsdag – fredag: 10.00 – 15.00  
Lørdag: 10.00 – 14.00

Tlf: 61 28 37 70

Vi henter og tar imot brukte ting

Gudbrandsdal Industrier A.S
2630 Ringebu • Telefon: 61 28 42 00 • E-post: giax@giax.no

Velkommen innom!
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Kjenn 
smaken 
av 
gull!
Vi er blitt kjent i et stort 
distrikt for våre egen-
produserte kjøttvarer. Ikke 
bare har vi høstet applaus 
fra dyktige bransjedommere i 
beinharde konkurranser, - vel 
så viktig er den annerkjen-
nelse vi har fått fra et kresent 
publikum. 
Vi utvider og forbedrer vare-
utvalget kontinuerlig. Stadig 
vil du fi nne nye og spen-
nende smaksopplevelser i 
disken.

Og kundene strømmer på...
For hos oss får de bare 
det beste!

2005
Beste norske
urøkte spekeskinke

2004
Reinsdyrpølse 
Salami m/fetaost
og oliven
Julepølse

2001
Lammepølse

2000
Elgpølse
Lunsjkaker
Urøkt bratwurst

Kjempeutvalg av ferskt, 
egenprodusert pålegg, 
grillmat og pølsevarer

Nyskåret kjøtt av ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et vellykket måltid

Trenger du hjelp til selskapsmaten? 
Gi oss dine ønsker, så lager vi 

festmåltidet for deg!

TOMTEGATA  2
2630 R INGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48
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Dalens beste 
ferskvareavdeling!

●	Fersk Fisk fra mandag til fredag
●	Nyskåret kjøtt for enhver smak
●	Frukt og grøNt i bredt utvalg
●	osteDisk
●	salatbar
●	osteFat - spekemat - gryter
 med tilbehør til alle anledninger

Ringebu

Stadig nye medlemskupp!

Spar penger på alt du handler! 
Kjøpeutbytte for medlemmer.

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 92    ringebu@mega.coop.no

Leverandør av
byggevare og jernvare

Byggevarehuset med fagkunnskap, 
service og leveringsdyktighet

Opplev Landhandleriet 
- Det lønner seg!

B Y G G E V A R E   T R E L A S T   J E R N V A R E   I N T E R I Ø R   M A L I N G   T R A N S P O R T

Tlf: 61 22 00 00   -   gaus.no
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...eller kanskje du bare trenger hjelp
                          til deler av prosjektet..?

• Ansvarlig søker

• Prosjektledelse

• Graving

• Betongarbeider

• Alt av mur og    

 naturstein

• Flotte tomter til salgs 

 i Kvitfjell øst og vest

• Salg av ved 

 tilkjørt hytta

Stasjonsvegen 1,  2634 Fåvang  Tlf: 61 24 57 80  www.bygg-plan.no

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

Høy kvalitet på arbeid 
og materialer.

Gode referanser.

Velkommen til en 
uforpliktende byggeprat!

K
A

I M
Y

H
R

 A
S



w
w

w
.k

ar
ls

en
s.

no
, p

ho
to

: E
sb

en
 H

aa
ke

ns
ta

d

Velkommen  
til påskeferie

Favorittsnøen venter – og det gjør vi også! 
Nå er det på tide å nyte den herligste delen av vinteren, 
påska står for døra. Langåpent i heisene; åpent til klokka 
16.30. Livemusikk og grilling på terrassen på GudbrandsGard 
Hotell, barneaktiviteter på begge sider av fjellet, helgrilling 
av smågris på Koia, og utebar på Tyri-Hans.

Bussen fra Kvitfjelltunet til Kvitfjell (30,- èn vei) går lørdager og  
hver dag i høysesong med endestasjon ved parkeringen på vestsida.  
se kvitfjell.no for rutetabell. Tlf. 61 28 36 00

Kvitfjell alpinanlegg • gudbrandsgard Hotell  
• Kvitfjell vest/tyri-Hans • opplev Kvitfjell  
• studio H/White Mountain sport • toppen ski 
Cafè • Koia

www.kvitfjell.no

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu
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