Fåvang i mitt hjerte.
Tekst og foto: Brede Vestby

Under ett rocka og barskt utseende, finner du en lugn og romantisk
mann, med et brennende engasjement for bygda si – Fåvang. Han er
en person som det er vanskelig å si nei til. Dette gjør at han får satt
ideer ut i livet, og gjennomfører dem. Gjerne sammen med mange
andre.
Ringebuposten har tatt en prat med Torger Lien som til stadighet er å finne rundt
badedammen på Fåvang. Om sommeren ser du han på en Harley eller i en Chevrolet
Impala kabriolet, eller så sykler han. Sammen med andre og minst like ivrige og frivillige
vedlikeholdsarbeidere ved og rundt badedammen, viser dette området seg fram som et
flott anlegg til glede for innbyggere og tilreisende til Fåvang, sommer som vinter. Torger
var initiativtager til at det ble skøyteis på tennisbanen om vinteren. Denne ble åpnet i god
tid før jul.
Etter at han ble pensjonist har han sysselsatt seg selv med å ruste og rydde opp på, og
rundt badedammen. Han er president i den lokale bilklubben Fåvang Amerikanerklubb
og sitter i arrangementskomiteen for Fåvangdåggån. Han er også styremedlem i Fåvang
Badeanlegg og er frivillig i Kvitfjell, så noen fritidsproblemer har han ikke. Under
Fåvangdåggån 2014 ble han hedret med Ildsjel prisen.

I sommer fant han ut at det lå en igjengrodd sti langs Lågen fra brua over
Tromsa og ned til naturreservatet rett overfor Fåvang stasjon. Han så fort
at dette hadde vært en idyllisk liten spasertur, og syntes det var synd at
den ikke lenger var framkommelig. Torger er ikke typen til å sette seg ned
ved laptopen for å sende skriftlige forespørsler om det er greit at han
sager ned og rydder opp igjen det som engang var en gangsti.

kommunen, presenterte seg igjen som masekråka, for så å entusiastisk
presentere den fantastiske nyheten om at nå var beveren kommet til
Fåvang. Men nei da, dette visste de allerede, så sensasjonen uteble.
Uansett ville Torger dele denne oppdagelsen allikevel.
Han kasta seg i bilen og dro til Fåvang barnehage for å fortelle om
beveren. Der ble han i hvert fall tatt imot som reneste Roald Amundsen.

«Nei jeg møter heller opp på kontorer og ringer til jeg får tak i de som
kan gi meg et svar. Etter flere telefoner til samme person, presenterer
jeg meg selv som «masekråka», og tenker at de blir sikkert lei alle
spørsmålene og min utålmodighet. I forbindelse med å få lov til å rydde
opp langs Lågen ble jeg rådført av teknisk etat i kommunen, om å få
tillatelse både fra Vegvesenet og fra fylkesmannen. Da tenkte jeg at dette
blir nok et langvarig prosjekt, men jeg tok kontakt med Kjersti Moltubakk
hos vegvesenet og Ola Hegge hos fylkesmannen og la fram ideen. Ola
Hegge ville komme på befaring kl. 06.00 dagen etter jeg ringte, og etter
et par uker fikk jeg ja fra vegvesenet. Fra Ola Hegge fikk jeg det muntlig:
«Kjør på.» forteller Torger og er tydelig stolt over at dette gikk så fort.
Dagen etter gikk han på med motorsag og startet ryddearbeidet.

I dag er oppryddingsjobben ferdig og stien kan igjen nytes av turgåere
og fiskere. Under brua som går over til Baksia, viser Torger fram en
betongplatting. Det er nå Torger viser at han er en liten romantiker. «Her
vil jeg plassere en benk slik at en kan sitte med sin kjære å se på elva som
renner forbi. Jeg kaller dette for Den romantiske plass» sier Torger og tar
en kunstpause i iveren.

Leder’n
Ved inngangen til 2015 er det mange spennende og viktige tema på dagsorden. Økonomiplan og årsbudsjett for 2015
er på plass. Det er på nytt gjennomført kutt i driftsrammene. Kuttene vil merkes, men målet er å skjerme tjenestene best
mulig. Barnehager og kulturområdet er langt på veg skjermet for kutt. Samtidig gir budsjettet rom for viktige satsinger.
Investeringsbudsjettet er omfattende. Det blir ekstra spennende å følge forskjønningsprosjektene i Ringebu og i Fåvang
sentrum. Funksjonelle og trivelige sentra betyr mye. Etter et langvarig arbeid med utskifting av vann og avløp i Fåvang,
vil det nå bli et skikkelig ansiktsløft for sentrum. Viktig blir det også å få realisert omkjøringsvegen, og få avlastet
sentrum for tungtrafikk. Vegen planlegges som et spleiselag mellom NVE, fylkeskommunen, bedriftene og kommunen,
og blir nok ikke ferdigstilt i 2015.
Kommunereformen vil prege årene framover. Det synes å være flertall på Stortinget for en reform, uavhengig av regjeringskonstellasjon. Lokalt i
Ringebu har politisk strategigruppe drøftet reformen grundig, helt siden oppstart av arbeidet i mars. I løpet av januar - februar skal kommunestyret
lande på hvilke andre kommuner videre drøftinger skal foregå med. Sørover eller nordover?

I de siste to årene har han også engasjert seg i å rydde gangstien langs
Tromsa fra badedammen og opp til sentrum. På 90 tallet ble denne stien
opparbeidet av noen som kalte seg Fåvang kultur og de holdt denne
ved like. Det er viktig å videreføre det de startet, fordi også dette er et
fint område å ta seg en spasertur eller fiske i Tromsa mener Torger. Han
har selvsagt allerede kalt strekningen for «Kjærlighetsstien». Og med
all denne kjærligheten blir det fort turgåere med barnevogner. Disse må
komme lettere fram og med litt justeringer så er også dette arbeidet
ferdig, takket være iveren til Torger. Også på denne strekningen har han
hatt god dialog med kommunen og de andre grunneierne.
Oppryddingen har foregått på dugnad på våren og høsten, og han skryter
av de som stiller opp og bidrar til dette viktige arbeidet. «Det er bedre å
glede seg over de som møter opp, i stedet for å irritere seg over de som
ikke møter» meddeler Torger.

Plutselig fikk han øye på noe som han ble svært overrasket over.
Det var tydelige spor av at en bever hadde bidratt til oppryddingsarbeidet
før han. Han følte seg som rene oppdageren, og ringte nok en gang til

Framtida da Torger?
Jeg drømmer om at badedammen ikke skal tømmes om høsten slik at den
fryser til is når vinteren kommer.
Så settes det opp belysning rundt hele badedammen slik at du kan stå på
skøyter der også etter at det er mørkt. Det blir vakkert det»

Grovt sett kan arbeid med reformen deles i to. Prosessen fram til beslutningen, og forberedelser fram mot gjennomføring. Første del av arbeid
med kommunereformen er utpreget politisk. Det er viktig med god involvering i prosessen, med arenaer og kanaler for informasjon og dialog.
Forhåpentligvis er det stor interesse for reformen. Som ansatte skal vi bidra med fakta og vurderinger til beslutningsunderlaget, men ellers ikke
delta aktivt i dette. De fleste ansatte er imidlertid også innbyggere i kommunen, og må selvsagt kunne delta i debatten på linje med andre.
Den andre fasen, forberedelsen av en ny kommune, vil innebære et omfattende administrativt arbeid på alle områder. Tryggheten for ansatte
i overgangen til en ny kommune vil stå sentralt, og må avklares tidlig. De fleste tjenestene skal uansett produseres der folk bor, og blir ikke
nevneverdig berørt. Kontortjenester og kommuneadministrasjon må være forberedt på at reformen kan gi annet oppmøtested. Det blir viktig å
etablere en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å rigge en god prosess og gjennomføre et vellykket prosjekt. Når
en slik prosjektorganisasjon må etableres vil være avhengig av hvilket tempo på prosessen som bestemmes politisk.
Næringssjefen tiltrer første april. Sammen med prosjektleder for bolyst utgjør næringssjefen et slagkraftig team som vil bidra med mye positivt. Vi
skal ha store forventninger til utviklingen framover. Samtidig må vi være utålmodig på en tålmodig måte. Vi må ta høyde for at resultater skapes
etter vedvarende innsats fra mange over tid. Det gjelder å se framover, fokusere på mulighetene og ta steg for steg.
Dessverre ble det ikke noe av planene om OL i 2022. Arbeidet mot et OL ville samlet Lillehammer og Gubrandsdalen til felles innsats, og kunne
bidratt til generell positivitet, investeringsvilje og utviklingstrøkk. Når det ikke ble noe av må vi finne andre måter å skape entusiasme på. Kanskje
kan tanker rundt et nedskalert "gjenbruks-OL" i innlandet i 2026 bli til noe konkret. Her ligger nøkkelen hos idretten og sentrale myndigheter.
Med ønske om en aktiv og fin vinter og vår!
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Kommunestyret vedtok før jul budsjettet for 2015. Sjøl om rammene er
svært stramme vil Ringebu kommune også i kommende år jevnt over levere
svært gode tjenester til sine innbyggere. I tillegg ligger det betydelige
satsinger på samfunnsutvikling i budsjettet, med både oppretting av
næringssjefstilling og gjennom Bolyst og landsbyutviklingsprosjektet. Det
er en helt nødvendig satsing for å kunne møte framtidige utfordringer.
Vi må snu den negative befolkningsutviklinga, øke folketallet og skape
vekst i næringslivet. Det vil gi økte inntekter til kommunen både gjennom
innbyggertilskudd og økt skatteinngang, og gjøre oss bedre i stand til
å møte utfordringene med en stadig mere alderstung befolkning. Jeg
håper alle vil være med å bidra til at vi lykkes med denne satsinga
gjennom å støtte opp om alle positive tiltak og aktivt bidra til at initiativ
blir oppmuntra og verdsatt. Ildsjeler må få plass og armslag enten de er
privatpersoner, næringsdrivende, politikere eller ansatte i kommunen. Vi
kan ikke vedta vekst og utvikling. Det skapes ved at alle bidrar til at vi får
et lokalsamfunn gjennomsyra av raushet, der det er lov å lykkes og der
alle føler seg sett og verdsatt.
Utvidelse av kirkegården ved Ringebu stavkirke har stått på dagsorden
lenge. Dagens gravplass er i ferd å bli for liten, og det har vært krevende
å få på plass en utvidelse som Riksantikvaren kan godta.

Løsningen blir ny gravplass på nordsida av Prestbekken nedenfor hagen
i Ringebu Prestegard.
Vi har nå fått kjøpt nødvendig areal av Opplysningsvesenets fond, og
opparbeidinga vil starte til sommeren. Det vil bli lagt vekt på å få en god
forbindelse mellom dagens kirkegård og den nye gravplassen, og dette
vil være med på å knytte kirka og prestegarden bedre sammen. For å
sikre god adkomst til den nye gravplassen har vi også kjøpt driftstunet i
prestegarden med både forpakterboligen og driftsbygningen. Boligen har
store fukt- og muggskader, og vil bli revet. Uthuset kan på sikt tenkes
brukt til aktiviteter som styrker utviklinga av det unike området rundt
stavkirka og prestegarden. Her er det meste bare på idestadiet enda,
og det blir viktig å få inn andre aktører slik at framtidig drift ikke blir en
kommunal oppgave.
2015 er friluftslivets år. Alle landets ordførere er utfordret til å markere
dette med å overnatte ute natt til 14. januar. Jeg har tenkt å ta denne
utfordringen sammen med 7. klasse ved Ringebu skole, og overnatte i
gapahuken ved skolen. Jeg krysser fingrene for at dette er gjennomført
når dette leses, og at det ble en fin opplevelse. Målet med Friluftslivets år
er å få enda flere til å oppdage gledene ved friluftsliv, og særlig legge til
rette for lavterskeltilbud som flest mulig kan bruke. I Ringebu har vi alle
muligheter for å drive aktivt friluftsliv, med utallige turmuligheter sommer
som vinter både i bygda og på fjellet, og ikke minst rike muligheter for jakt
og fiske. Ringebu kommune arbeider med å merke og kartlegge turstier
i nærområdene der folk bor, og disse vil bli gjort tilgjengelig bl.a. på en
app for smarttelefoner. Vinterstid har vi et utrolig flott skiløypetilbud, og
jeg er godt fornøgd med at kommunestyret fant rom for å øke tilskuddet
til løypekjøring med 25% i årets budsjett.
Det ligger en stor helsegevinst både for den enkelte og for samfunnet i økt
fysisk aktivitet, og jeg vil oppfordre alle som kan til å følge anbefalingen
om minst en halv times tur hver dag.
Jeg ønsker alle en flott vinter!
Erik Odlo, Ordfører

Bibliotekaren
anbefaler
Mandeltreet av Michelle Cohen Corasanti.
Denne gangen vil jeg anbefale en roman som dessverre ser ut til å være evig aktuell. Vi skal
til konflikten mellom Israel og Palestina, og historien i boken starter i 1955 og ender i 2009.
Hovedpersonen er Ichmad Hamid, en guttunge som bor i en fattig palestinsk landsby. Han
bor på okkupert jord og hele landsbyen lever i frykt for å miste sine hjem, jobber og eiendeler.
Men enda viktigere, frykten for å miste hverandre. Ichmad er 12 år gammel når denne frykten
blir reell: først blir han vitne til at hans lillesøster tråkker på en landmine og dør, og ikke lenge
etterpå blir Ichmads far arrestert, mistenkt for å ha skjult våpen ved mandeltreet i hagen. Med
faren i fengsel, og hus og eiendeler konfiskert, blir det nå Ichmads jobb å forsørge familien.
Han er lynende intelligent, og takket være sine evner innen matematikk og fysikk vinner han
et universitetsstipend som også gjør det mulig for ham å forsørge familien. Vi følger Ichmads
liv mens han overkommer traumene vold og ydmykelse har gitt ham, og ser at han noen
ganger opplever å bli hjulpet av mennesker han tidligere bare har kjent som fiender. Det er
oppslukende å lese hovedpersonens indre dialog over hva som er en fornuftig løsning på
konflikten mellom Israel og Palestina, og om den kan true følelsen av tilhørighet til sine røtter.

Mandeltreet er fiksjon ja, men forfatteren tar oss med på en reise som setter oss i kontakt med
mennesker som er direkte berørt av Israel-Palestina-konflikten, og denne menneskeliggjøringen
av konflikten skildrer forfatteren på troverdig vis. Personlig liker jeg skjønnlitterære bøker
som gjør meg så nysgjerrig at jeg må fortsette min søken etter informasjon i faglitteraturen,
og dette er en slik bok. Denne boken handler ikke om å peke fingre, om å være antiIsrael, men bidrar til å spre håp om at det er mulig med en fredelig løsning på konflikten.
Hvis du likte Morgen i Jenin, Drageløperen og I skyggen av banyantreet er det stor mulighet
for at du vil like denne også – den gjorde i alle fall inntrykk på meg!

Derfor trenger vi veg mellom Gålå og Kvitfjell
Tekst og foto: Per Morset

næring, eie hytte, drive offentlig og privat
service mv i området. Ett eksempel på dette er
vareleveranser til bedriftene, som med denne
vegen kan samordnes på en helt annen måte.
-Et mer fullstendig vegnett skaper også nye
reiseruter internt mellom destinasjonene og
eksternt mellom E 6 og destinasjonene. Dette utvider destinasjonenes
muligheter til å få inn rundreiseturister om sommeren.

Vegen gjennom Vendalen i dag, en bit av framtidig forbindelse mellom Gålå
og Kvitfjell

En helårs vegforbindelse mellom Gålå og Kvitfjell har vært tema i snart 20
år. Det har imidlertid aldri blitt prioritert inn i noe plandokument før i år.
Nå har Sør-Fron kommune lagt det inn i kommuneplanens samfunnsdel.
Neste steg må være at Ringebu kommune også åpner for at vi kan komme
i gang med dette prosjektet som vil bety så mye for reiselivsnæringen i
”Peer Gynts Rike”.
Det er i dag vinterbrøytet veg fra Søre Lia via Vendalen til Fagerhøy. Peer
Gynt-vegen er også utbedret til helårsstandard mellom Fagerhøy og Gålå.
Teknisk dreier derfor prosjektet seg om å skaffe en forbindelse mellom
Kvitfjell Vest og Vendalen, en strekning på ca. 6 - 7 km, avhengig av
trasevalg.
Det er tre hovedgrunner til å bygge vegen:
-For reiselivsnæringen gir den tilgang fra både Kvitfjell, Fagerhøy,
Lauvåsen og Gålå, til alle attraksjoner og hele overnattingskapasiteten i
området. Det gir større tyngde og gjennomslagskraft i markedet.
-Vegen gir nye samferdselsmuligheter som vil gjøre det lettere å drive

Om vinteren vil bedriftene på Fronsdelen av fjellet få lettere tilgang til
Kvitfjell. Dette vil forbedre deres konkurransesituasjon, samtidig som
Kvitfjell får mer trafikk.
Sommerstid er det i dag Gålå som har det mest utviklede produktet.
En videre utvikling av Peer Gynt-arrangementene krever økt
overnattingskapasitet. Her kan Kvitfjellbedriftene utgjøre et viktig bidrag,
samtidig som de får flere gjester.
Hyttene i området får lettere tilgang til aktivitetstilbudene. Reisetida
til de fleste hyttene blir også kortere. Dette fører til at hyttene blir mer
brukt, noe som gir økt omsetning i lokalt næringsliv og bidrar til å øke
etterspørselen etter hytter og hyttetomter.
Reisetida mellom E 6 og bedriftene i området Gålå – Lauvåsen – Fagerhøy
vil bli vesentlig redusert. Dette vil forbedre konkurransesituasjonen deres.
Varetransporten til disse bedriftene blir kortere og raskere, noe som gir
reduserte transportkostnader.
Vegen vil åpne nye kommunikasjonslinjer og reiseruter innen hele
området, til fordel for alle som leverer tjenester, driver bygge- og
vedlikeholdsarbeid og annen aktivitet innen området. Dette gjelder også
offentlige tjenester, som renovasjon, brann og helse.
Alle fysiske inngrep har konsekvenser. Det har vært påpekt at vegen vil ha
negative virkninger for skiløyper, friluftsliv med mer. Det er mulig å legge
vegen i terreng som ikke berører løypenettet i særlig grad, og som heller
ikke er særlig mye brukt i friluftslivssammenheng. Det er stilt krav om
konsekvensvurdering av vegprosjektet. Derfor er det der vi må begynne,
snarest mulig.

Status for evt. framtidig gjennomfartsveg
mellom Kvitfjell og Gålå
Tekst: Wenche Hagestuen Dale

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening søkte i 2013 om tilskudd til planlegging og konsekvensutredning av ny veg mellom Kvitfjell og Gålå, og
fikk avslag på dette.
Ringebu kommune har en fersk kommunedelplan for Kvitfjell. Kommunedelplan for Kvitfjell ble til etter en grundig prosess.
Ringebu kommune måtte i løpet av planprosessen gjennom en meklingsrunde hos Fylkesmannen i Oppland for å få planen godkjent.
Fra administrativt ståsted synes det ikke riktig å legge ressurser i å arbeide med en vegforbindelse som i denne planprosessen ble definert ut av
planen.
Det ligger ikke noen planleggingsfullmakt for bygging av veg i planen. Hvis vedtatt kommunedelplan skal ha en konsekvens i dette spørsmålet,
må det være at det ikke skal brukes tid eller midler til et vegprosjekt nå.
Når kommunedelplanen skal revideres vil sikkert spørsmål om å innarbeide en vegforbindelse mellom Kvitfjell og Gålå komme opp igjen, og bli
vurdert på nytt.

Ellinor Brænd
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14.
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Kvitfjell åpner opp
Tekst: Christian Bråtebekken. Foto: Kvitfjell alpinanlegg (Esben Haakenstad)

Kvitfjell er blitt stadig mer tilgjengelig de seneste årene, med ny vei til
nytt velkomstsenter på familievennlige Vestsiden. Denne sesongen åpner
anlegget opp ytterligere – i skogen.
Allerede i midten av
oktober falt det første
pudderteppet i Kvitfjell.
Da var hogstmaskinene
i gang med å hogge
og tynne ut skogen på
Vestsiden, for å gjøre
pudderkjøringen enda
bedre. Store områder er
allerede tilrettelagt for
frikjøring, og mer kan det bli.«Målsettingen er å videreutvikle frikjøringstilbudet i årene framover, det ligger flere godt egnede områder som
bare venter på besøk av motorsaga. Dermed kan det åpne seg flere
muligheter også senere,» kommenterer daglig leder i Kvitfjell og Hafjell,
Odd Stensrud.
Snøsikkert
Kvitfjell er internasjonalt
kjent som et snøsikkert
anlegg, og spesielt i
årets første måneder. I
fjor kom store snøfall
flere dager på rad i
januar, med dyp pudder
og mange frikjørere i
bakken.

«Fantastisk moro å se brede ski og store glis på tur opp i fjellet når
heisanlegget åpnet. Det var vel knapt en kvadratmeter av fjellet som ikke
ble utforsket av en hær med «pudderhunder»,» sier Stensrud.
I Kvitfjell kalles dette «avspaseringsvær», og mange benytter altså
anledningen.
«Snø er sjelden noe problem i Kvitfjell. Med unntak av nedre del av
utforløypa ligger den gode skikjøringen fra 650 til 1039 meter over
havet. Områdene her er svært snøsikre. Når det regner i byen har vi
pudderforhold i fjellet, med jevnlig påfyll av natursnø i en skisesong som
varer fra november og ut april».

både kortere og sikrere for turistene som kommer sørfra.
De siste årene er det også investert mye i å gjøre selve anlegget mer
tilgjengelig. Veien opp fra Fåvang til Vestsiden kalles «Norges beste
fylkesvei.»
På Vestsiden finnes også det nye velkomstsenteret, med heiskortutsalg,
skiutleie, sportsbutikk og skicafé. I umiddelbar nærhet ligger også det
nye barneområdet, med flate, brede bakker, spesielt tilpasset barn og
nybegynnere.
De siste års utvikling gjør at Kvitfjell nå fremstår som et mer familievennlig
anlegg.

God start

«For Kvitfjell har det vært helt avgjørende å gi tilbud til alle brukere i alle
aldre og på alle ferdighetsnivåer, for å fremstå som et fullverdig anlegg.
Nå kan vi virkelig skilte med at vi har bakker for alle nivåer. Vestsiden
er blitt det naturlige utgangspunktet for mange,» sier daglig leder Odd
Stensrud.

Årets sesong startet
allerede 8. november i
Kvitfjell – som da var
første anlegg som åpnet.
«Med den starten vi
fikk med snø og vinter i
fjellet, og gode forhold
for snøproduksjon, er det
lagt et godt grunnlag for
en lang og god sesong,»
kommenterer Stensrud.
Påsken kommer tidlig i år, og dette borger også for gode snøforhold i
den høytiden. Forrige sesong var det for øvrig mulig å få 164 dager på
sesongkortet. Denne sesongen er planen å holde åpent til 26. april, og i
så fall blir det hele 170 dager – altså nesten halve året.
Det skulle også være greit å rekke å få sesongkortet til å lønne seg på den
tiden, for det krever bare 13 dager i anlegget.
Tilgjengelig
Den viktigste utviklingen for Kvitfjell har denne sesongen egentlig skjedd
utenfor anlegget. Det meste av E6-prosjektet står nå ferdig, og gjør reisen

Ny reiselivssjef i Lillehammer
Tekst og foto: Stein B. Olsen

Nytilsatt reiselivssjef i Visit Lillehammer, Ove Gjesdal.

Visit Lillehammer har fått ny reiselivssjef. Ove Gjesdal ble ansatt i høst, og
ikke overraskende sier han at dette er drømmejobben. Visit Lillehammer
dekker området fra Sjusjøen i sør, og til Nord-Fron i nord.
-Lillehammer er en internasjonal merkevare. Å være med å utvikle og
markedsføre alle de fantastiske opplevelsene vi har i regionen i samspill
med hele regionen gjør dette til en drømmejobb. At vi er i den unike
posisjonen at vi har to likeverdige sesonger, sommer og vinter, en stor
og aktiv næring, og ikke minst 20.000 hytter som brukes aktivt gjennom
hele året styrker dette. Rundt 60 døgn brukes hyttene i snitt gjennom året.
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Det gjør hyttefolket til en attraktiv og viktig gruppe for alle i vår regionen.
Vi er opptatt at hyttefolket skal trives, ta del i de opplevelser vi tilbyr,
forteller Gjesdal.
Motta nyhetsbrev
-Og gjør de det?
-Ja, i aller høyeste grad. I mange sammenhenger er hyttefolket
flittigere bruker av våre tilbud enn lokalbefolkningen. Vårt slagord er jo
opplevelser-slik du vil ha dem. Det brenner vi for, det lever vi etter. For
oss betyr det at de må få informasjon om de mulighetene som finnes,
derfor anbefaler vi alle å sikre seg våre to årlige magasiner samt å bruke
vår hjemmeside, Lillehammer.com. Du kan også følge også på Facebook,
og på våre hjemmesider kan du registrere deg for å motta nyhetsbrev fra
oss, sier Gjesdal.
Elsker vinteren
-Som bergenser, hvilke forhold har du til vinteren?
- Vinteren i vår region er best i verden. Personlig har jeg et nært og sterkt
forhold til snø og vinter, nesten et kjærlighetsforhold. Snø og vinter er
i ferd med å bli en unik ressurs. Vi har den lengste vintersesongen, og
enten du du er opptatt av langrenn eller alpint eller bare å ha det moro
med snø er vi unike. Det er en posisjon vi skal bruke og som vi bruker
godt, sier Gjesdal.
- Vi er inne i en spennende utvikling. Vi har fokus på kommunikasjon
med alle våre gjester, men vi må også videreutvikle opplevelsestilbudene
slik at gjestene kommer tilbake, og at hyttefolket bruker hytta enda mer,
avslutter Gjesdal.

Visste du at ...

Brann- og feiervesenet planlegger en hyttekampanje i utvalgte høystandardhytter.
Kampanjen vil foregå i uke 8 og uke 13-14. Vinterferie/Påske.
Dette er en del av brannvesenets forebyggende arbeidet.
Fokus vil være på fyringsanlegg og slokke- og varslingsutstyr.

Visste du at …
Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune kan gå over til å kommunisere
med oss som innbyggere på nett i stedet for papir.
I løpet av de neste to årene skal alle statlige etater ta i bruk digital postkasse for å sende ut brev til sine brukere.
Etter hvert vil også kommunene ta i bruk denne løsningen.
Først ute til å ta i bruk sikker digital postkasse er Statens innkrevingssentral, etterfulgt av NAV og Kreftregisteret.
Med digital postkasse får du samlet all post fra det offentlige på et sted og du får tilgang til posten din hvor og når du vil.
En forutsetning for å kunne motta digital post er at du har opprettet din egen postkasse hos en av to leverandører på markedet,
Digipost og E-boks. Opprettelse av digital postkasse er gratis. Informasjon om tjenesten og hvordan du skaffer deg digital postkasse finner
du på www.norge.no.
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Bolyst og landsbyutvikling i Ringebu
Tekst: Birgitte Bay, Foto: Tor Ivar Boine

September 2014 markerte starten på et 3-årig bolystprosjekt initiert av
Ringebu kommune og i samarbeid med Oppland Fylkeskommune. Målet
er økt tilflytting og bosetting i hele kommunen, og videreutvikling av
attraktiviteten og de særegne kvalitetene til Landsbyen Ringebu.

Hvordan skape bolyst?
En kan dessverre ikke vedta nye innbyggere, men erfaring fra andre steder
viser at ulike strategier med tilhørende virkemidler og tiltak vil ha en
positiv effekt på beslutningsgrunnlaget til folk med flyttelyst.
Tilrettelegge
Innadrettede arbeidsmåter går på å tilrettelegge for at det skal bli mer
attraktivt å bosette seg. Det er for eksempel et delmål at Ringebu skal
kunne tilby et variert botilbud i forhold til boform, eierform, beliggenhet
og målgruppe. For å nå dette delmålet kreves det en bred kartlegging, og
deretter synliggjøring av hva Ringebu har å by på av bomuligheter. Her
er det aktuelt å fokusere på blant annet ledige tomter (både kommunale
og private), sentrumsleiligheter, det øvrige bolig- og leiemarkedet, ledige
småbruk, og muligheter for å flytte på hytta. Dette er arbeid som ikke
foregår isolert, men som innebærer samarbeid mellom kommunen,
grunneiere og potensielle utbyggere for best mulig synergieffekt.

BOLYST- DRØMMEN OM Å BLI FLERE
Ringebu kommune ønsker å støtte opp om en forsiktig oppadgående
befolkningsprognose, og å aktivt imøtekomme demografiske ubalanser
som følge av en økende gruppe eldre. Et forskningsprosjekt gjort på
oppdrag fra Distriktssenteret viser at 80 % av landets distriktskommuner
driver eller har drevet med tilflyttingsarbeid de siste ti årene.
Men virker det? Og hvorfor bolyst?
At et av formålene med studien er nettopp å utvikle bedre forskningsbaserte
verktøy for å evaluere og dokumentere effektene av tilflyttingsarbeidet,
forteller oss at det ikke er en enkel øvelse å måle dette. Samtidig slår den
samme studien fast at «tilflyttingsarbeidet bidrar med relevante tiltak som
hjelper folk til å få, beholde eller utvikle en flyttelyst, ta en flyttebeslutning
og gjennomføre en flytting».
Økt bolyst- både for nåværende og potensielle innbyggere, gir kjærkomne
ringvirkninger for lokalsamfunnet, som økt sysselsetting, og inntekter til
kommunen som kan brukes til å sikre gode tjenestetilbud. Den potensielle
gevinsten er med andre ord solid, noe som gjør det verdt å jobbe med noe
så spenstig som «bolyst».

Personlig veiledning og formidling
Et annet delmål handler om å utvikle et raust vertskapsapparat. Ringebu
kommune skal være en vertskapskommune som leverer utover forventning
når det gjelder service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. For å leve
opp til dette kreves det en bevisstgjøring og kompetanseheving rundt
vertskapsbegrepet i kommunal sektor. Representanter fra Ringebu
kommune skal i 2015 delta på et innovasjonsstudie for kommunesektoren
i regi av høyskolen på Lillehammer, og det er nettopp vertskapsrollen
som er valgt som case. Et vertskapsapparat vil innebære flere tiltak, som
for eksempel utvikling av en mer tilflyttervennlig nettside, og potensielt
fadderordninger for bedre integrering av nye innbyggere. Innbyggere som
blir godt mottatt vil sannsynligvis trives bedre, og bli gode «Ringebuambassadører». At folk føler en stedstilhørighet og en stolthet over å bo,
arbeide i- og/eller besøke Ringebu er den fremste og mest ideelle formen
for markedsføring og omdømmebygging vi kan få!
Kommunikasjon
Utadrettede arbeidsmåter går på hvordan og til hvem kommunen formidler
budskapet sitt utad. Det innebærer informasjon om de reelle tilbudene og
kvalitetene ved Ringebu som bosted, og inspirasjon; en påminnelse om
at det er både mulig og attraktivt å bo i Midt-Gudbrandsdalen. Det er
vesentlig at all kommunikasjon er ærlig og tilpasset de ulike målgruppene,
noe som forutsetter et godt informasjonsgrunnlag: hva har vi og hvem

trenger vi? Det blir for snevert å fokusere på «det gode liv på landet»,
flott natur og gode oppvekstsvilkår når man er på jakt etter innbyggere
som trenger både jobb, bolig og et godt sosialt miljø. Ringebu kommune
har et uttalt overordnet mål (kommuneplanens samfunnsdel) om å
kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og spenstige. Ved å
finne fram til «hverdagshistoriene» som illustrerer dette i praksis innenfor
ulike områder, vil en kunne ha et godt grunnlag for å både informere
og inspirere. Dette arbeidet vil foregå kontinuerlig i prosjektperioden og
det legges opp til bred medvirkning fra Ringebuingene. Når det gjelder
hvem vi trenger, er dette med tanke på kunnskap om det faktiske behovet
for kompetanse i og omkring Ringebu, bransjer i vekst og etterspurte
tjenester i regionen i dag og i fremtiden. En behovsanalyse av disse
forholdene vil muliggjøre en spissing av målgruppene, noe som vil gjøre
tilflyttingsarbeidet mer effektivt.

LANDSBYEN RINGEBU , ET ATTRAKTIVT TETTSTED
Ringebu sentrum ble erklært landsby i juni 2010. I følge erklæringen er en
landsby trivelig, sjarmerende, landlig og trygg. Et år senere fikk Landsbyen,
som Norges første ikke-by, Statens bymiljøpris. «Ringebu satser på å
utvikle urbane kvaliteter og har hatt en aktiv rolle som regionsenter for
Midt-Gudbrandsdalen», lyder juryens begrunnelse. I 2013 ble Statens pris
for attraktivt tettsted utlyst. Ringebu ble nominert og havnet på 5.plass
av 358 nominerte. Hva nå?
Forsterking av særpreg
Landsbyen Ringebu sitt unike særpreg (og konkurransefortrinn) er
summen av et målrettet samarbeid mellom næringsdrivende, private, lag
og foreninger og Ringebu kommune. Den fysiske utformingen av sentrum,
med kvartalsstruktur og gammel trehusbebyggelse i tillegg til nisje- og

spesialforretninger på gateplan og trafikkfrie områder, har bidratt til et
sentrum med karakter og atmosfære. Det er imidlertid menneskene som
tar i bruk «rommet mellom husene» som gjør sentrum levende, derfor
vil det være sentralt å tilrettelegge for aktiviteter og arenaer som gjør
at folk kan fortsette å treffes på en uformell måte i trivelige omgivelser.
Et eksempel er etableringen av et utendørs «landsbygalleri»; et gryende
initiativ fra private ildsjeler, som kommunen imøtekommer med en
positiv tilretteleggerrolle. En utsmykking av landsbyen, med utskiftbare
bilder fra lokale fotografer, vil gi både innbyggere og besøkende en aktiv
kulturopplevelse som er tilgjengelig hele døgnet, hele året, for alle.
Utvikling av besøkskonsepter
Landsbyen er i dag mye besøkt av turister og innbyggere som benytter seg
av handelstilbudene her. I kjølevannet av den positive oppmerksomheten
rundt tettstedsutviklingen i sentrum, registrerer vi også andre typer
besøk, for eksempel representanter fra andre tettsteder som ønsker
omvisning som en del av en studietur. Landsbyen Ringebu er en case!
Dette signaliserer en etterspørsel for et mer helhetlig besøkskonsept,
hvor tilreisende kan bli bedre kjent med landsbyen gjennom for
eksempel en «landsbyvandring» med historiefortelling og innlagte
stopp ved de karakteristiske spesialforretningene. Et tiltak som vurderes
i den forbindelse, er utarbeiding av et illustrert kart over sentrum hvor
«ruslerutene» mellom de ulike kvartalene er fremhevet. Dette vil både
kunne knytte sentrumsområdene tettere sammen, og gjøre det lettere for
folk å finne frem. Relevante aktører vil bli invitert til innspill om hvordan
vi som vertskap best kan tilrettelegge for de som besøker landsbyen vår.
Økt overnattingskapasitet
Et av satsingsområdene i landsbyutviklingen er å øke overnattingskapasiteten i sentrum. Et Bed & Breakfast-nettverk vil kunne være
landsbyens svar på et hotell, og kan realiseres gjennom et samarbeid
mellom eksisterende og «spirende» tilbydere av overnatting. Sammen
vil disse kunne tilby et bredere og mer fleksibelt tilbud til tilreisende,
noe som gir grunnlag for økt aktivitet i sentrum. For hver enkelt B&B
enhet vil deltakelse i et nettverk bidra til gjensidig styrking gjennom
erfaringsutveksling og en felles plattform for f.eks. markedsføring og
konseptutvikling.
Arbeidet med å utforme en prosjektplan er godt i gang, og denne vil
konkretiseres ytterligere på nyåret 2015.
Har du spørsmål, tanker eller innspill, er du velkommen til å kontakte
prosjektleder på tlf.47622653
eller mail birgitte.bay@ringbu.kommune.no.

Hvem er egentlig Birgitte Bay?
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Nysgjerrig – uredd – raus - spontan – undersøkende – positiv – kompetent – sosial - utholdende - blid –
26 år og klar for nye utfordringer!
Det er slik hun framstår også etter at vi har arbeidet sammen i tre måneder. Men jeg er veldig nysgjerrig
på hvem hun er bak denne jobbfasaden, og huker henne inn på kontoret en dag da jeg har forberedt meg
til et lite «closeup» intervju, som det kanskje heter.
«Jeg er oppvokst på gard på Frya i Sør-Fron og har ønske om å ta over når den tid kommer. Da har jeg
også mulighet til å drive med hest, som er en stor interesse for meg. Før det vil jeg ut i andre spennende
studentmiljø eller jobber slik som denne. Bolyststillinga var en unik stilling som jeg ikke kunne la være
å søke, selv om jeg først syntes 3 år var lang tid – like langt som et nytt studie! Men jeg hadde allerede
et godt inntrykk av Ringebu som tettsted. Dette ble ytterligere forsterka gjennom ansvaret jeg hadde for
Torghandelen 2014 i landsbyen. Ringebu er inne i en positiv og spennende utvikling som jeg ønsket å
være med på, så nå har jeg kjøpt meg et hus, fått meg katt og blitt innbygger i Ringebu!
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Det føltes riktig å «lande litt» etter noen år i utlandet. Ringebu var
dessuten et naturlig valg; vi sørfrønninger i søre enden av kommunen
alltid hatt en tilhørighet og eierskap til Ringebu sentrum.»
Som dere ser så fikk hun meg raskt av sporet for å snakke om stillinga si i
stedet for seg selv så jeg prøver igjen - men hvem er Birgitte som person?
«Etter 3 år med studier i London var det en overgang å komme til
Gudbrandsdalen, og jeg savner unektelig byen med bymulighetene og
mange av vennene mine som fortsatt bor der. Men bolyststillinga byr på
veldig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, en unik sjanse til å få
prosjektledererfaring innenfor et spennende felt, i tillegg til en mulighet
til å «prøvebo» Gudbrandsdalen. I forhold til byen, så er det i større grad
opp til oss som bor her å skape de uformelle sosiale møteplassene på
kveldstid. Jeg savner nok flere arenaer for å møte kjente og ukjente over

en kaffekopp eller litt mat, og drodle over idèer og muligheter. Det er da
ikke bare i et flombelyst møterom at gode idèer kan bli til! Nettopp dette
med gode møteplasser er jo en viktig del av stedsutvikling og bolyst, så
her har jeg definitivt en personlig interesse av å bidra til å skape noe.»
Er Ringebuingen åpen for Birgitte?
Ja på sitt vis – en beskjeden nysgjerrighet som kommer frem etter kl.
23.00, sier Birgitte mens hun ler og rødmer lett.
Greit med slike initiativ, men det er også helt ufarlig å ta en telefon, eller
stikke innom meg på jobb eller privat for å ta en prat, sier Birgitte. Det
lar jeg være siste ord, og hvis Ringebu sine unge håpefulle menn ikke tar
det hintet, så…
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Til(bake)flytter: Kari B. Gunstad

Jeg møter Kari på Baker Hansen en onsdag ettermiddag for å slå av en prat, og ser frem til
et møte med en ung og blid Ringbuing med viktige tanker om hvordan det er å ta med seg
familien fra Oslo til Fåvang.

Jobb for to
-I begynnelsen pendlet Christmut til Oslo mens jeg startet opp bedriften
min her. Det var en travel periode og ikke ideelt, men han var egentlig
fornøyd med jobben sin der og hadde ikke hastverk med å bytte. Det
lønte seg imidlertid å ha litt is i magen, for etter 4 måneder fikk han en
nyopprettet stilling som salgs- og markedsjef hos Fåvang Sag, sier hun og
legger til at det er positivt at en så tradisjonsrik bedrift tør å tenke nytt.
–Når det gjelder arbeidsmarkedet utenom byene må en tenke større enn
kommunegrensene. Den effektive kjøretiden man bruker på jobb her, er
nok ofte den samme som- om ikke mindre enn- tiden man bruker på
å komme seg til jobb i byen, trafikken tatt i betraktning. For min del
opplevde jeg en lavere terskel for å starte opp på egenhånd, noe jeg alltid
hadde drømt om.

Hus og hage
Hvorfor flyttet dere hit?, lurer jeg på.
–Jeg er oppvokst på gard på Kjønås i Ringebu og hadde alltid sett for meg å komme tilbake til
dalen, kanskje til Lillehammer. Christmut sin familie hadde imidlertid et hus på Fåvang, som vi
etter hvert tok over og leide ut i en periode mens vi fortsatt jobbet i Oslo; jeg på Klinikk for Alle,
og han i et reklame- og kommunikasjonsbyrå. Når behovet for mer plass meldte seg, var det
lukrativt for oss å kunne få mye hus og hage for pengene på Fåvang, i stedet for å bruke alt vi
tjente og eide på noe lignende i byen. Det var også et stort pluss å ha natur- og fritidsaktiviteter
så lett tilgjengelig som vi har her.

Om å etablere seg i Ringebu
Ja, hvordan var det å starte for seg selv?
-Det er sikkert forskjellig fra bransje til bransje, men i min situasjon var
markedet bedre her enn i byen. Man trenger ikke bruke store summer
på synliggjøring, men heller gå inn for å gjøre en best mulig jobb. Jeg
bestemmer mitt eget tempo, og har muligheten til å bruke lengre tid
på hver pasient- det føles riktig for meg. Markedsføringsjobben har jeg
overlatt til jungeltelegrafen, og bruker også sosiale medier, noe som har
fungert veldig bra, sier hun med et smil og forteller om pasienter som

Tekst og foto: Birgitte Bay

-31 år, oppvokst på gard på Kjønås i Ringebu.
-Flyttet fra Oslo til Fåvang i 2013 sammen med samboeren Christmut Lindvig og datteren Ilsa
på 2 år.
-Selvstendig næringsdrivende, kiropraktor med praksis i Ringebu sentrum. Spesialist på muskelog skjelettplager.

«Helga» - i farta!
samt besøkstjeneste og hvordan besøkene skulle legges opp. Så etter en
periode på 3 måneder med egentrening, var det klart for mer teori og
eksamen, som for «Helga» gikk ut på en grundig mentaltest, der hun
måtte lære seg og godta både høye lyder, bråe situasjoner, ikke bli
distrahert av rullestoler, rullatorer, krykker eller staver samt gjenstander av
ulike slag som ramler ned.

Kos og oppmerksomhet! Her representert ved Eldbjørg Morken og Mary
Pettersen At «Helga» skaper ro og idyll kommer godt fram på dette bildet!

«Helga» og Elin klare til en ny besøksrunde.

«Helga» har ingen skepsis til rullestoler/ rullatorer. Her får hun klapp og stell
fra Iver Mathisen.

Elin Strangstadstuen har selv vokst opp på gard oppe i Liagrenda på
Fåvang. Derfor har hun vel fått kjærligheten til dyr mer eller mindre inn
med morsmelka. Alle dyr taler sitt språk og uttrykker sine følelser og
ønsker på sin måte, selv om det ikke foregår verbalt. Det handler om
å forstå alle signaler og behov og da først kan det bli et fortrolig og
rikt samspill. «Helga» er en slik hund som har disse egenskapene mente
Elin, og etter og ha lest mye om hunder i besøkstjeneste oppstod tanken
om at «Helga» kunne bli til stor glede og opplevelse for pasientene på
Linåkertunet. Hun meldte seg derfor på et slikt kurs i regi av Gausdal
Røde Kors. Først var det en weekend med mye teori og læring om hund

Kos, omsorg og varme er noe som lett kan skapes via dyr, og spesielt
hund og katt. En hund som har bestått et slikt kurs er kanskje det mest
beregnende og sikre dyret når det gjelder tillit, ro og imøtekommenhet.
For pasientene på Linåkertunet som har utviklet demens kan dagene
ofte bli lange og med få aktiviteter. I dagens Norge utgjør Alzheimers
sykdom ca. 60 %, mens ulike demensvarianter utgjør det resterende
Denne sykdommen inntrer når nerveceller i hjernen dør og som så kan
svekke hukommelse, tenking og adferd.Pr. dags dato finnes det ingen
behandling som kan stoppe sykdommen. Derfor kan besøket av «Helga»
og Elin på torsdager kanskje gi en positiv effekt både fysisk og psykisk.
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Sosiale møteplasser
–Nå har jo jeg bodd her før, men uansett tror jeg du må engasjere deg
litt selv for å bli kjent med nye folk, slik er det vel alle steder. Selv har
jeg begynt å synge i kor, og synes det er en veldig fin møteplass for å bli
kjent med folk. Mange av vennene våre bor fortsatt i byen, så vi prøver
å få til en bytur i ny og ne. Med to utfordrende jobber, oppussing av hus
og ei lita jente som krever sitt, er hverdagen minst like travel her som da
vi bodde i byen.
-Men det er allikevel en annen ro her, uten at jeg helt kan forklare hvorfor,
sier hun med et smil.
Vi drikker opp kaffen og rusler hvert til vårt.
Takk for praten og lykke til videre, Kari!

Fra personalet fikk de begge bare godord og skryt. Den runden jeg fikk
være med på ga meg et sterkt positivt minne. Jeg forsto fort at dette med
besøkshund er noe som kanskje kunne vært utprøvd med hell lenge før
og kanskje i andre situasjoner dersom tilgangen hadde vært der. Elin vil
også rose ledelsen ved Linåkertunet for den måten de har blitt tatt i mot
på, og deres vilje til å utprøve opplegget med tanke på positiv terapi for
brukerne.

Tekst og foto: Terje Bakken

For de som trodde at «Helga» er en tobeint dame, må overraskelsen bli
stor når vi kan fortelle at dette er en firbeint Golden retriever med en
så høyt hengende status som: godkjent besøkshund. Det er ikke for alle
hunder og hundeeiere å smykke seg med denne utmerkelsen.
Masse grunntrening, spesielle egenskaper samt samspill mellom hund og
eier må tilfredsstilles.

kommer kjørende fra hele Gudbrandsdalen.
-Jeg ser faktisk et stort potensiale her, og på sikt er det absolutt aktuelt
å utvide praksisen og ansette flere. Dette klinger selvsagt godt i en
bolystprosjektleder sine ører, og jeg lurer på avslutningsvis hvordan det
har vært å flytte tilbake, sånn sosialt sett.

En annen artig situasjon var å se på adferden «Helga» hadde på og
utenfor Linåkertunet. Utenfor var hun som en helt annen «vanlig» hund,
både leken og aktiv. Når vi passerte døra, så en straks at hunden var mer
i «arbeidsmodus». Hun ble strammere og mer bestemt og visste med
en gang hva oppdraget gikk ut på. «Helga» oppsøkte hver og en rundt
bordet og fikk all den oppmerksomheten, klapp og kjærlighet en «snill
hund» fortjener, dog uten å tigge etter godbiter. De fleste av pasientene
har fra tidligere et forhold til dyr enten via landbruk eller kjæledyr, så
kjemien dem i mellom var det ikke noe å si på. Tryggheten og sikkerheten
var der fra første stund i tillegg til at Elin utviste en beundringsverdig ro
og kontroll. Besøket varte i ca. 30 minutter, for det skulle ikke være for
lenge hverken for pasientene eller hunden.
Disse besøkene er noe Elin og «Helga» har drevet med siden i vår og
som har gitt dem begge gjensidige gleder og opplevelser. Når torsdagen
kommer, bakdøra på bilen går opp og hundeburet åpnes, vet «Helga»
akkurat hva som skal skje. Hun protesterer aldri sier Elin og som regner
med at dette samarbeidet, trekløveret i mellom, kan pågå i lang tid
framover så sant «Helga» har helse til det. Hun er bare 6 år gammel, så
da får vi bare håpe for Linåkertunet sin del at hun holder det gående til
stor glede og nytte for beboerne, personalet og pårørende.

At «Helga» skaper ro og idyll kommer godt fram på dette bildet!
Fra venstre Lena Bondestad og Astrid Guttu fra personalet. Bruker Astrid
Nybakken viser at hun kan dette med og «stelle godt» med hund.

Det var ikke vanskelig å se humøret og kontakten som ble skapt da disse
to entret oppholdsstua. Alle vil gi «Helga» nærkontakt, varme og kos og
kanskje kunne hun også gi gode opplevelser tilbake i form av samtaler,
gamle minner og en forandring i hverdagen?

Når vi så til slutt nevner at dette er noe Elin gjør av ren velvilje, uten noen
form for avlønning, kan Linåkertunet være stolte og takknemlige for sin
besøksvenn og besøkshund!
Takk for det varme og gode arbeidet dere utfører!
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Vinterfesten er et av våre Fyrtårnarrangement, og vi er stolte av
å kunne åpne årets Vinterfest med en konsert av sangstjernen
Reidun Sæther! Hun ble nummer 2 i NRK’s Stjernekamp og har
røtter i Ringebu. Reidun Sæther blir akkompagnert av storbandet
Fossajazz under ledelse av Erik Wang, og på programmet står
flott underholdningsmusikk.
Helga etter braker det løs med Valentinefeiring på Ringebu
ungdomshus, konsert med Kari-Hanne Rudrud i Ringebu
Prestegard og Vinterfestdag på Fåvang med diverse aktiviteter.
Årets gjester på litteraturkvelden er Klaus Hagerup og Bibbi
Børresen som tar oss med på en kulinarisk reise til Italia. Videre
utover uka blir det konsert med Ringebu sangkor med gjester, den
internasjonale morsmålsdagen blir markert med en språkcafe,
og Gruffalo er gjest på bibliotekets barnearrangement.
Lørdag 21. februar er det Vinterfestdag i Landsbyen Ringebu
med torghandlermesse i Kaupanger, 4H stiller opp med
«Farmenaktiviteter» i sentrum, ellers blir det bålkos og
underholdning.
Ringebu musikkforening byr på Vinterfestkonsert 1. mars
sammen med solist Øystein Baadsvik på tuba. Publikum vil få
høre tubaspill og toner de neppe har hørt fra et slikt instrument
før. Øystein Baadsvik har som solist turnert med en rekke
internasjonale ensembler og orkestre i både Europa, USA, Asia
og Australia. Han har utgitt 10 soloplater. Baadsvik er verdens
eneste heltids freelance tubasolist, og regnes som en av de aller
fremste utøverne på sitt instrument.
Lions sitt store moteshow går av stabelen 3. mars.
Kaupangerparken fylles med isskulpturer i løpet av Vinterfesten.
4H og andre barn lager isskulpturer under ledsagelse av
iskunstere Marit Hosar og Jørn Hagen. Fredag 6. mars byr vi
på underholdning i Kaupangerparken. Loftet dansestudio med
spennende dans i parken, MaVe, duoen Marita Vestad og Are
Næsset med fengende elektronisk musikk og sangsolister.
Midt-dalens ungdommer inviteres til ungdomshuset etter
arrangementet i parken.
5. mars starter oppkjøringen til World Cup i Kvitfjell. Fartsfylt
stemning med verdens beste utforkjørere i Kvitfjell.
Vinterfesten avsluttes 14. mars med årets store dramaforestilling
«Oliver Tvist» på Tromsvang. Dramaelevene ved Ringebu
kulturskole har øvd i flere måneder og vi er sikker på at du vil bli
imponert over barnas skuespillertalent og spilleglede!
Vi ønsker velkommen til en variert og spennende Vinterfest!
Konsert med Reidun Sæther og Fossajazz.
Åpning av Vinterfesten ved ordfører Erik Odlo.
Søndag 8. februar kl. 20.00 på Ringebu ungdomskole.
Inngang kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn.
Forhåndssalg billetter på Ringebu skysstasjon og Baker Hansen på
Fåvang.
Arr. Ringebu kommune, kultur
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Valentinefeiring på Ringebu ungdomshus.
Fredag 13. februar kl. 18.00
Gratis inngang
Arr. Ringebu kommune, kultur.
Huskonsert i Ringebu Prestegard.
Fredag 13. februar kl. 19.30
Konsert med Solist Kari Hanne Rudrud og Erlend Grønbeck på flygel.
Inngang kr 100 for voksne og kr 50 for barn
Salg av kaffe og kake
Arr. Stiftelsen Ringebu Prestegard og Ringebu kommune, kultur
Vinterfestdag på Fåvang.
Lørdag 14. februar.
Vinterfesttilbud i butikkene.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening
Familiedag på «sveillbana».
Lørdag 14. februar kl. 12.30, Kvitfjelltunet på Fåvang.
Ta med skøytene og kom på familiedag ved badedammen, musikken
klinger fra anlegget, gratis servering av pølser og varm drikke.
Arr. Badedammen og Ringebu kommune, kultur.
Ungdommens kulturmønstring for Midt-Gudbrandsdal .
Lørdag 14. februar kl. 18.00 på Inntunet Vinstra vidaregående skole.
Inngang kr. 50 for voksne, ungdom under 20 år gratis
Arr: Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner og Ung i Midtdalen
Pilkekonkurranse på Laagen.
		
Søndag 15.feb. kl.12.00 på Losnaisen utenfor Viken gartneri.
Utdeling av pilkestikker til de minste barna. Premiering.
Påmelding kr. 50 for voksne, barn gratis.
Værforbehold. Informasjon: Ringebu skysstasjon tlf. 61 28 47 00.
Arr. Ringebu og Fåvang jeger- og fiskerforening.
Kino
Søndag 15. februar i Kaupanger, Ringebu
Big Hero kl. 17.00 og Natt på museet kl. 19.00
Litteraturkveld 						
Mandag 16.februar kl.19.00 på Ringebu Folkehøgskule.
Bibbi Børresen og Klaus Hagerup er forfattere, Italiafarere og livsnytere,
og sammen har de skrevet tre bøker om sine mat- og vinreiser i Italia. Nå
tar de oss med på en humørfylt reise til Italia, og gir et levende innblikk i
regionens fantastiske mat- og vinkultur.
Inngang kr. 150 inkl. servering.
Arr.: Ringebu folkebibliotek, Ringebu Libris og de fem bygdekvinnelagene.
Konsert med Ringebu sangkor med gjester.
Tirsdag 17. februar på Ringebu ungdomsskole
Konsert med Ringebu sangkor, Ringebu musikkforening, Fåvangrallarne
og Belg og Bågå.
Gratis inngang, bevertning og loddsalg.

Språkkafeè på Morsmålsdagen
Tirsdag 17. februar kl.13.00-14.30 i Kaupanger, Ringebu.
Den internasjonale morsmålsdagen markeres med språkcafe slik at vi
kan bli bedre kjent med noen av språkene som er representert i Ringebu
kommune.
Enkel servering, gratis inngang.
Arr.: Ringebu folkebibliotek, Ringebu læringssenter og
Ringebu statlige mottak.
Barneteater						
Torsdag 19.februar på Ringebu folkebibliotek.
«En mus gikk tur i skogen, da skjedde mye rart. Han diktet opp
en Gruffalo og trudde han var smart.
Han lurte faktisk ugla og rev og slange med. Men kanskje aller mest seg
sjøl, for gjett hva han fikk se?» Forestillingen om Gruffalo er
basert på den kjente barneboken «Gruffalo» av Julia Donaldson
Kl. 10.30. 3, 4 og 5 åringer
Kl. 11.45. 1. og 2. klassingene.
Arr. Ringebu folkebibliotek.
Hyggekveld i Kaupanger
Torsdag 19. februar på Kaupanger kl. 18.00 Ringebu.
Hyggekveld med underholdning av Kjetil Kjelle.
Inngang kr. 50. Kaffeservering.
Arr. Den kulturelle spaserstokken og Ringebu pensjonistlag.
Hyggekveld i Fjelltun
Fredag 20. februar i Fjelltun, Brekkom.
Hyggekveld med underholdning.
Arr. Grendelaget.
Vinterfestdag i landsbyen Ringebu
Lørdag 21.feb. kl. 10.00 -15.00.
Torghandlermesse i Kaupanger, 4H med «Farmenaktiviteter»,
Bålkos og underholdning.
Gode vinterfesttilbud i butikkene.
Arr. Ringebu markedsforening.
Konsert med Fåvang musikkforening.
Søndag 22. februar kl. 19.00 på Tromsvang, Fåvang
Inngang voksen kr. 150 inkl. servering, gratis for barn, loddsalg.
Arr: Fåvang musikkforening
Hyggekveld
Torsdag 26.februar kl.18.00 på Nærmiljøsentralen, Ringebu.
Gratis inngang, kaffesalg og underholdning.
Arr. Ringebu nærmiljøsentral.
Jakt og friluftsliv
Torsdag 26. februar kl. 18.00 i Kaupanger.
Film og foredrag om jakt og friluftsliv ved Klaus Kristoffersen.
Inngang kr. 100. Salg av kaffe og kake.
Arr. Ringebu og Fåvang jeger og fiskerforening

Folkemusikkpub					
Fredag 27.feb. kl.18.30 på Tunet Kro, Fåvang.
Div. grupper underholder. JAM, ta med instrument!
Gratis inngang.
Arr. Ringebu spellemannslag.
Konsert med Ringebu musikkforening og solist Øystein Baadsvik.
Søndag 1. mars kl. 19.00 på Ringebu ungdomsskole.
Ringebu musikkforening med solist Øystein Baadsvik på tuba.
Inngang kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn.
Forhåndssalg billetter på Ringebu skysstasjon og Baker Hansen på Fåvang.
Arr. Ringebu musikkforening
Moteshow
Tirsdag 3.mars, kl. 19.00 på Ringebu ungdomsskole.
Underholdning, loddsalg til inntekt for bruk til lokale tiltak.
Gratis inngang.
Arr. Ringebu- Fåvang Lions Club.
Utendørs arrangement i Kaupangerparken.
Fredag 6. mars kl. 18.00 i Kaupangerparken, landsbyen Ringebu.
Opplev isskulpturene i parken med flott belysning.
Dansere fra Loftet dansestudio. MaVe, duo med Marita Vestad og
Are Næsset med fengende elektronika, solistene Lisa Kristine Lien og flere
Enkel servering. Gratis inngang.
Arr: Ung i Midtalen og ungdomsrådene
Åpent hus på Ringebu ungdomshus
Fredag 6. mars etter arrangement i Kaupangerparken.
Film, quiz, salg av mat og åpen kiosk.
Gratis inngang
Arr. Ung i Midtalen og Ringebu kommune
World Cup i Kvitfjell
Torsdag 5. mars
kl. 11.45 Offisiell trening menn
kl. 21.00 Get Together Party Børson på mellomstasjonen.
Fredag 6. mars
kl. 11.45 Offisiell trening menn
kl. 18.00 Get Together Gudbransgard Hotel
Lørdag 7. mars
kl. 10.00 Underholdning i målområdet. Midt-Gudbrandsdalen 		
presenterer seg. Stands og aktiviteter for alle aldersgrupper.
kl.11.45 Utfor menn
kl.13. 00 After-ski in målområdet
kl. 13.15 Premieutdeling i målområdet
kl. 13.45 Kvitfjell Classic.
kl. 15.00 After-ski mellomstasjonen og på Vestsiden
kl. 22.00 World Cup Party Gudbrandsgard Hotel
Søndag 8. mars
kl. 09.30 Underholdning i målområdet.
kl. 10.45 Super-G menn
kl. 12.30 Premieutdeling i målområdet
mer informasjon på www.worldcup.kvitfjell.no
Arr: Hafjell-Kvitfjell Alpin AS
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Kvitfjell Rockpub				
Lørdag 7.mars Kvitfjell pub og pizza, Fåvang
World Cup fest med Kattalysator kl. 22.00
Arr. Kvitfjell pub og pizza.

Tekst: Lars Ove Madshus.

Går du med planer om å bruke noen rom i dine bygg eller din eiendom
på annen måte enn før?
Det vil da kunne være nødvendig å søke om bruksendring etter planog bygningsloven (pbl). I følge pbl. (§20-1 og byggesaksforskrift§2-1)
skal bruksendring søkes om når tiltaket medfører ”endring av bruk eller
vesentlig endring av tidligere drift”. Dette omfatter også endring som kan
skje uavhengig av byggetiltak. Det at endret bruk av rom, når det ikke er
aktuelt med noen fysiske byggetiltak, kan være søknadspliktig, er av de
tema som vi oppfatter som vanskelig.
Tiltakshaver/eier av eiendom har plikt å sette seg inn i de lover og regler
som gjelder for eiendommen, før en setter i gang tiltak. Det er viktig å
sjekke med kommunen før en foretar en bruksendring, slik at en ikke
uforvarende setter seg på kant med gjeldende lovverk. Det er spesielt
viktig å få en faglig avklaring på dette, da bruksendring kan stille helt
andre krav til bygningen og installasjoner i denne, og påvirke viktige
faktorer som rømningsforhold og brannsikkerhet, noe som også kan ha
betydning for husforsikringen.

Salmekveld i Ringebu stavkirke
Søndag 8. mars kl. 19.30.
Salmekveld med kor, solister, blåsere og beboere fra Ringebu statlige
mottak med flere.
Gratis inngang.
Arrangør: Ringebu sokneråd og Fåvang menighetsråd.
Oliver Twist 				
Fredag 13. mars og lørdag 14. mars på Tromsvang, Fåvang.
Dramagruppa ved Ringebu kulturskole framfører forestillingen
Oliver Twist
Fredag, skoleforestillinger og lørdag kl.13.00 åpen forestilling.
Inngang voksne kr. 100. Barn under 12 år kr. 50.
Arr. Ringebu kulturskole.

tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for,
eller lovlig brukt til.
Det gjelder også når bruksendringen gjelder del av en bygning.» Å
innrede kjellerboder til kjellerstue, å endre fra fritidsbolig til bolig, eller
endring av salg av vareslag som medfører vesentlig endret trafikk, vil
innebære bruksendring.
Endring av bruken til et annet reguleringsformål vil normalt være
søknadspliktig. Selv om den endrede bruken er innenfor formålet kan
det utløse søknadsplikt. Det vil f.eks. være tilfelle ved en vesentlig
endring av driftsmåten eller som vil kunne medføre at behovet for antall
biloppstillingsplasser øker. Det samme gjelder oppdeling av bygning for
boliger til flere leiligheter.
Vår oppfordring er å ta kontakt med byggesaksbehandler før du endrer
bruk av din eiendom eller deler av dine bygg. Vi er behjelpelige med raske
svar på e-post.

Å sette inn seng i et bygg som før har vært brukt til uthusformål, vil endre
formålet på bygget til «anneksfunksjon», og det avstedkommer ny faglig
vurdering av bygget. I følge veiledning til forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker (SAK10), inntrer søknadsplikt når; «et byggverk skal

Frode Martinsen blir næringssjef i Ringebu kommune fra 1. april 2015
Tekst og foto: Per Morset

Slik får du ferdigattest på prosjektet ditt
Tekst og foto: Lars Ove Madshus

Det går bra i Ringebu, sier Frode Martinsen.
Ringebus påtroppende næringssjef er
optimistisk, og mener å ha god bakgrunn
for uttalelsen. Som bankmann i regionen
gjennom 20 år har han god kjennskap til
økonomien, både hos bedrifter og folk flest.
Han startet som vikar i DnB Nor i Ringebu
for 20 år siden. Seinere har han vært ved
flere avdelinger i distriktet, men har nå vært
i Ringebu de siste 12 åra. I løpet av sin tid i
banken har han opplevd en rivende utvikling, særlig på den teknologiske
sida, med effektivisering som resultat. Det er fortsatt mye besøk i banken,
sier han. Nå dreier det seg ikke om kontanter, men om finansiell rådgivning
og service. Det er mange som trenger hjelp med nettbank og kort. Jeg vil
savne kundesamtalene, sier han.
Alle kan ikke bo i Oslo, sier Martinsen. Han har stor tro på næringslivet
i Ringebu. Vi har mange gode bedrifter og dyktige folk. Vi har stabil
arbeidskraft og rimeligere arbeidsgiveravgift, godt oppvekstmiljø, gode
fritidstilbud og flotte fjellområder. Og så trekker han fram Vålebrua
som har utviklet seg til å bli en verdifull uformell møteplass, både for
fastboende og tilreisende. Fin natur finner du i hele Norge, derfor må vi
utvikle de fortrinnene som er spesielle for oss. Da er det viktig å ta vare
på landsbykonseptet og gjøre det enda bedre.
Som bankmann opplever han for tida stor interesse for å bygge bolig i
Ringebu. Men det er viktig at det finnes varierte tilbud, både leiligheter
og eneboliger, i sentrum og mer perifert. Han trekker også fram Ringebu
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som bosted for Lillehammerpendlere, særlig sør i kommunen. Og så er vi
attraktiv som hyttekommune. Det er viktig for næringslivet, og enda mer
viktig nå som hyttene blir brukt hele året.

Alle tiltak omsøkt etter plan- og bygningsloven (pbl.), skal avsluttes
skriftlig når de er ferdig utført. Det er forskjellige måter å avslutte et tiltak
på, alt etter måten tiltaket er behandlet på og loven som gjaldt når saken
ble behandlet.

utstede kontrollerklæring. Kommunen er avskåret fra å gi bruksattest
uten at nødvendige kontrollerklæringer foreligger.)
Søknader behandlet som «melding om tiltak» (tiltak som forestås av
tiltakshaver selv) fra perioden 01.01.1998-01.07.2010, kan avsluttes

For søknader og tillatelser gitt etter 01.07.2010:
Søknader etter §20-1 i pbl. med krav om ansvarsbelegging, avsluttes
av ansvarlig søker (SØK), ved at det søkes om bruksattest vedlagt en
obligatorisk gjennomføringsplan, som viser at alle arbeider er ferdige og
utført forskriftsmessig i samsvar med tillatelsen.
Søknader etter §20-2 i pbl. uten ansvarsrett, avsluttes ved at tiltakshaver
(byggherre) selv søker om bruksattest på standardisert skjema.
For søknader og tillatelser gitt i perioden mellom 01.01.1998 - 31.06.2010
Søknader etter §93 mv. i pbl. med krav om ansvarsbelegging, avsluttes
av ansvarlig søker (SØK) ved at det anmodes om bruksattest. Det skal
vedlegges kontrollerklæringer fra samtlige ansvarlige foretak for kontroll
av utførelse (KUT) i tiltaket. (Om ansvarlige foretak ikke selv kan foreta
kontrollen, ved at de er konkurs eller andre forhold, vil et nytt ansvarlig
foretak måtte tre inn i rollen, kontrollere tiltaket på best mulig måte, og

med kun en skriftlig melding per brev eller e-post om at tiltaket er ferdig
utført i tråd med tillatelsen.
Det skal alltid være gitt ferdigattest eller brukstillatelse før bygget blir
tatt i bruk.
Det er i utgangspunktet straffbart og ulovlig å ta i bruk bygg uten
nødvendig ferdigattest eller midlertidig bruksattest.
Mer informasjon om fremgangsmåte finnes på hjemmesida til Ringebu
kommune. Det kan tas kontakt med byggesaksbehandlere for veiledning.
Kontaktpersoner:
Lars Ove Madshus, overingeniør, tlf. 61 28 30 67
e-post lars.ove.madshus@ringebu.kommune.no
Lidvar Barmsnes, avdelingsingeniør, tlf 61 28 30 68
e-post lidvar.barmsnes@rignebu.kommune.no

Hva kan kommunen gjøre for næringslivet, da, spør vi.
Martinsen mener det er viktig at kommunen kan tilby sentrumsnære
utviklingsarealer. Og så må en gjøre ting riktig. Boliger i sentrum vil skape
liv og styrke landsbykonseptet. Det er også en oppgave å ha dialog med
næringslivet, blant annet om mulige tilskuddsordninger.
På spørsmål om det er næringer han særlig ser utviklingsmuligheter i,
peker han på de mulighetene som ligger i samarbeid mellom landbruket
og andre næringer, særlig reiselivsnæringen, om å utvikle lokalmat som
en tydelig profil. Det er mye inspirasjon å hente i Annis Pølsemakeri. Og
så ser han framtidsmuligheter i treindustrien: Nesten alt som kan lages
av plast, kan lages av tre.
Så må vi samarbeide. Det er oss mot Oslo. Derfor må vi også stå sammen
i regionen. Og vi må samarbeide på tvers av sektorer. Kultursektoren
og arrangementer er utrolig viktig for næringslivet. Han lurer på om
folk flest er klar over hvor stort World Cup i Kvitfjell er og hvor viktig
profileringseffekten av det arrangementet er.
Det første han vil gjøre når han begynner som næringssjef, er å ta seg en
runde til bedriftene. Men han advarer mot å tro på mirakler. Kommunen
kan ikke gjøre alt, alle må bidra, sier Martinsen. Han ønsker å være en
pådriver og bedyrer at han vil lytte til næringslivet. Han ser fram til å
komme i gang, og vi ønsker lykke til!
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Nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger
Tekst og foto: Torunn Ydsti Agdestein

Administrative retningslinjer for praktisering
av slamforskriften
Definisjoner:
Svartvann: Alt avløpsvann fra vannklosett.
Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og
vaskerom. Avløp fra vannklosett er ikke inkludert.
Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende,
som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes
av uttrykket "rør eller ledning” når den brukes til aktiv oppfylling av
innvendig tank. Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom
takrenne og videre inn i bygningen for passiv oppfylling av innvendig tank.
Små innvendige tanker inntil 25 liter oppfattes ikke som cisterneanlegg,
og bruk av slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt vann.
Valg av avløpsløsninger i prioritert rekkefølge:
1. Tilknytning til offentlig avløpsnett skal prioriteres foran andre
løsninger. Der det er flere hytter i klynge skal det alltid søkes og løse
tilkobling i fellesskap før andre løsninger søkes. Dersom det på et senere
tidspunkt føres avløpsledninger i nærliggende areal til eiendommen, skal
bygningen som ligger på eiendommen tilknyttes avløpsledningen, jfr. plan
og bygningslovens § 27-2 og § 30-6.
2. Der det ikke ligger til rette for tilknytning til offentlig nett, skal det
benyttes lukkede infiltrasjonsanlegg. Lukkede infiltrasjonsanlegg utføres
i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Bioforsk rapport nr. 155 2009,
«Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg».
3. Der godkjent foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette
for infiltrasjon, kan følgende avløpsløsninger benyttes:
-Tett tank. Toalettløsning skal forbruke maks 0,5L per nedspyl.

Oppsamlingstanken skal ha alarm som varsler tømmebehov i god tid
før tanken er full. Det må være helårsvei til tette tanker, slik at de kan
tømmes til en hver tid ved behov. Tette tanker for toalettavløp skal ha et
volum på minimum 2 m3.. Tette tanker skal tilfredsstille NS 1545.
-Biologiske filtre. Godkjenningen gjelder for gråvann. Anlegget utføres i
samsvar med VA-miljøblad nr. 60.
-Minirenseanlegg: Anleggene tillates ikke benyttet for fritidsboliger for å
unngå bruk av anlegg med varierende belastning. Utføres i henhold til
VA-miljøblad nr. 52. Anlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller
kravene i NS-EN12566-3 etter teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL
Lørdag 7. mars UTFOR menn • Søndag 8. mars SUPER - G menn

Kommunen er pliktig til å føre tilsyn på mindre avløpsrenseanlegg
og kontrollere at utslippstillatelser overholdes. Innlagt vann og/eller
vannbaserte toaletter utløser krav om utslippstillatelse. Kostnader for å
drive tilsynet dekkes gjennom et tilsynsgebyr. Tilsyn er et av de viktigste
virkemidlene kommunen har for å rette opp i en forurensningssituasjon.
Hjemler for tilsynet finnes i forurensningsforskriften § 12-2 og
forurensningsloven § 48.
Mer konkret informasjon om saksbehandlingen er beskrevet på
kommunens hjemmesider.

igt.no Foto: Poppe, Cornelius

Den 20.08.2014 vedtok kommunen nye retningslinjer for tillatte
avløpsløsninger. Endringene ble gjort for å tilpasse seg dagens
tekniske løsninger og samtidig forenkle oversikten over hva som er
tillatt. Bestemmelsene er gjengitt nedenfor. Prioritert rekkefølge for
valg av avløpsløsning er vurdert til å oppnå hygienisk tilfredsstillende,
hensiktsmessige, kostnads- og driftseffektive enheter.

Kvernmovollen

Visste du at ...

Regjeringens mener at dagens kommuneinndeling ikke gjenspeiler den befolkningsutviklingen og sentraliseringen som vi har hatt i Norge i
de seneste tiårene. Nye oppgaver stiller økte krav til kommunene og deres kapasitet og kompetanse, for eksempel innenfor helsesektoren.
Regjeringen har som mål å skape bærekraftige og robuste kommuner som kan gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, å sikre helhetlig
og samordnet samfunnsutvikling, og å styrke lokaldemokratiet.
Politisk strategigruppe i Ringebu har arbeidet med spørsmålet siden mars 2014. Kommunestyret har behandlet saken og blitt holdt løpende
orientert. Hele det politiske spekteret er samlet hittil. Ved årsskiftet står vi foran et første valg av samarbeidsretning som må forankres hos
innbyggerne. Strategigruppa har lagt vekt på at avgjørelser skal tas på grunnlag av kunnskap og vurdering av hva som tjener kommunens og
næringslivets langsiktige interesser – mer enn på følelser

Ringebu folkebibliotek skal inn i nye lokaler.
Det har lenge vært planlagt at biblioteket skal flytte til bankbygget i Jernbanegata, planlegging og prosjektering har tatt lang tid, men
flytteplanene står fremdeles ved lag og vi håper å gjennomføre flyttingen i 2015
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PARTNERS

Visste du at ...

FACEBOOK

INSTAGRAM

worldcup.kvitfjell.no • lillehammer.com
OFFICIAL HOTELS

Tidspunkt for beslutning om kommunesammenslutning beror på hvilket tempo kommunen velger og ikke minst hvilket tempo eventuelle
samarbeidspartnere velger. Det raskeste løpet innebærer at de kommunene som vil slå seg sammen, fatter likelydende vedtak høsten 2015. I så
fall vil regjeringen vedta sammenslutningene våren 2016. For kommuner som ikke velger et så raskt løp, eller som ikke deltar i reformprosessen,
vil Stortinget behandle kommunestrukturen i 2017.
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Kjetil fikk to priser på idrettsgallaen

Verdens beste

En kveld som sent vil glemmes
«Kjetil Jansrud ble hedret på årets Idrettsgalla på Hamar med to priser.
Han ble kårets til Årets mannlige utøver, og han fikk også utøvernes egen pris.
Han var selv ikke tilstede (var i Adelboden). Vi tillater oss til å gjengi hans egen takketale
på Kjetils Facebook-profil.»

Kjetil

Sjef i egen lekegrind

For Kjetil Jansrud har Kvitfjell en helt spesiell plass. Dette er hans hjemmearena. Det var
her han la grunnlaget, det var her han vant sitt første World Cup-renn. Nå er Kjetil Jansrud
verdens beste fartsløper. 7.-8. mars er han tilbake i Kvitfjell.

«En stor takk til juryen, og spesielt alle utøvere som fant meg verdig en pris på Idrettsgallaen.

Som selverklært sportsidiot er det i tillegg noe helt spesielt å få en pris gitt av utøverne selv.
Dere er mennesker som engasjerer og underholder meg hver eneste lørdag og søndag gjennom året.
Jeg hadde aldri trodd at der jeg gleder meg på deres vegne - så følger dere også alpinverdenen
og hva vi får til. Grunnet dårlig nettverk mot Norge fikk jeg dessverre ikke takket for prisene
på direkten. NRK spilte inn de (potensielle) takketalene en liten stund på forhånd, og
“Utøverens pris” ble ikke vist. Heldigvis er jeg prisgitt en fantastisk lagkamerat og taler i Aksel.
Han har helt rett i at jeg takker lagkamerater og et fantastisk støtteapparat for den suksessen
vi har hatt – ikke alene, men sammen. Mottoet hos oss er:
Vi er individualister fra start til mål, ellers er vi en lagidrett.

Foto: Cornelius Poppe

Det er surrealistisk å stikke seg frem i et selskap med så mange gode idrettsutøvere.
Utøvere med utallige meritter og som representerer Norge på en utmerket måte
i alle sammenhenger. Tusen takk.»

Av Stein B. Olsen

Foto fra Kjetils facebook

Vi snakker egentlig om et aldri så lite eventyr. Om en gutt som
hadde ambisjoner, de rette holdninger og stor treningsvilje.
I tillegg hadde han den olympiske arenaen Kvitfjell som sin egen
lekegrind. Han ville bli best, og ble det. Først i sin egen lekegrind,
deretter 3 pallplasser i Kvitfjell i 2012 inkludert sin første WC
seier, Super-G på søndag. Og i fjor kom karrierens høydepunkt
så langt: olympisk mester i Super-G.
2014 ble et spesielt år for Kjetil Jansrud i Kvitfjell. Det startet
i Sotsji hvor han ble ble nummer 3 i utfor og olympisk mester
i Super-G. Han kom til Kvitfjell som en folkehelt, en vinner alle
trykket til sitt bryst. Han svarte med to nye seire på hjemmebane.
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Verdens beste
Kjetil avsluttet fjorårets sesong full av selvtillit og med en
helt nye hverdag. Han var olympisk mester, men fortsatt hadde
han aldri vunnet et World Cup-renn utenfor sin egen lekegrind,
Kvitfjell. Da World Cup-sesongen startet var det stor spenning
knyttet til Kjetil. Aksel Lund Svindal ble skadet rett før sesongen
startet, og plutselig hvilte mye på Kjetil i fartsgrenene. Han
svarte med å stå fram som en seiersmaskin. Plutselig ble han presentert som uslåelig, ekspertene begynte å snakke om en mulig
sammenlagtseier i World Cup. Den store kula kan fortsatt havne
på Vinstra og i Kvitfjell. Ufattelig og smått utrolig, bare for noen
måneder siden.
Hvor det ender er usikkert, men Kjetil har befestet sin posisjon.
Han er den alpinisten alle vil snakke med. Han fremstår fortsatt

som den staute, solide, sympatiske og reflekterte utøveren som
han alltid har vært.
– Det er ikke rart vi er stolte av Kjetil. Han er Kvitfjells mann.
Mange av vår funksjonærer kjenner Kjetil og fulgt hans prestasjoner i mange år. Hans historie i Kvitfjell er jo som tatt ut av
et eventyr, sier leder av arrangementet i Kvitfjell, Svein Mundal.
– Vi snakker vel om en egen Kjetil effekt også blant publikum?
– Det er det ingen tvil om. I fjor var det mange hundre om sikret
seg både bilder og autografer. Kjetil brukte nesten halvannen
time fra målområdet i Kvitfjell og bort til stolheisen. Det er hevet
over en hver tvil at vi som arrangør drar nytte av den effekten.
Så god som Kjetil har vært i inneværende sesong, blir ikke den
effekten noe mindre. Han har tatt et nytt steg. Det gleder alle seg
over, og første helgen i mars er han tilbake hvor alt startet. Og vi
skal legge forholdene til rette for Kjetil og alle de andre utøverne,
sier Mundal.
Aksel tilbake
Aksel Lund Svindal fikk ødelagt mye av sesongen da han ble
skadet i fjor høst. I skrivende stund har ikke Aksel gitt opp håpet
om å delta i VM i Vail/Beaver Creek i begynnelsen av februar.
Det betyr at muligheten til å se Aksel live i Kvitfjell er stor.
Opptreningen etter skaden har gått etter planen.
– Vi krysser fingrene for Aksel slik hele det norske laget, og det
norske folket gjør. Med Aksel og Kjetil på start pluss noen norske
sulte unggutter gjør at vi har det beste fartslaget på mange år. Vi
gleder oss allerede, og arrangøren kan love ei fantastisk helg
i Kvitfjell 7.-8. mars, sier Mundal.
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Positiv utvikling på Venabygdsfjellet

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

Tekst og foto: Harald Larsen.

Lørdag 7. mars UTFOR menn • Søndag 8. mars SUPER - G menn

DINE

GRATISBILLETTER

TIL OPPLEVELSE!

IGT.NO Foto: Poppe, Cornelius

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

FACEBOOK

INSTAGRAM

GJELDER IKKE SOM HEISKORT

GJENNOMGANGSBILLETT
Lørdag 7. mars Utfor menn
Søndag8. mars Super-G menn

VERDI KR. 200,www.worldcup.kvitfjell.no
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INSTAGRAM

GJELDER IKKE SOM HEISKORT
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INSTAGRAM

GJELDER IKKE SOM HEISKORT

IGT.NO Foto: Poppe, Cornelius
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INSTAGRAM

GJELDER IKKE SOM HEISKORT

GJENNOMGANGSBILLETT
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VERDI KR. 200,-

VERDI KR. 200,-

www.worldcup.kvitfjell.no
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www.worldcup.kvitfjell.no

Lørdag 7. mars Utfor menn
Søndag8. mars Super-G menn
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AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

IGT.NO Foto: Poppe, Cornelius

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

IGT.NO Foto: Poppe, Cornelius

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

Lørdag 7. mars Utfor menn
Søndag8. mars Super-G menn

Lørdag 7. mars Utfor menn
Søndag8. mars Super-G menn

Bilde fra vårt nye web-kamera, på Trabelifjellet, med utsikt innover Venabygdsfjellet.

I hele 2014 har det blitt arbeidet med mange aktiviteter for utvikling av
destinasjonen Venabygdsfjellet. Det gode samarbeidet som nå er etablert
med alle turistbedrifter, lokale velforeninger og veglag, og finansiering fra
Oppland Fylkeskommune, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Ringebu
kommune, har gjort det mulig å fullføre flere definerte delprosjekter i
løpet av året 2014.

november på tross av lite snø.
Takket være tilskudd fra Oppland Fylkeskommune, Regionrådet i MidtGudbrandsdalen, Ringebu kommune og Venabygdsfjellet Vel har vi nå
fullført merking og oppsett av nye skilt i hele løypenettet for våre skiløyper,
og merket og satt opp skilt for våre planlagte sykkeltraseer. Merkingen av
våre turløyper vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2015.

Stolpejakta – Sprek på Venabygdsfjellet
Venabygdsfjellet Vel lanserte i sommer Stolpejakta – Sprek på
Venabygdsfjellet, som ble en stor suksess. 30 stolper med kode ble utplassert
i terrenget med forskjellige farger i forhold til vanskelighetsgrad og
tilgjengelighet. Det ble trykket kart med veiledning og registreringsskjema,
og så mange som 750 eksemplarer ble solgt. I alt ble det registrert
6000 stolpepunkter inn til vår
database, som sikret deltagelse
i vår trekning av flotte gevinster,
gitt av det lokale næringsliv.
Stolpejakta bli nå en årlig
aktivitet, med utplassering
av nye stolper, som i 2015 er
planlagt økt til ca 50 stk.

Venabygdsfjellet er et flott fjellområde, som gir oss alle mange gode
naturopplevelser både sommer og vinter. Derfor har Venabygdsfjellet
Vel nå satt opp et web-kamera i masta på toppen av Trabelifjellet, som
allerede har gitt oss utrolig fine bilder av dette unike ski- og turterreng.
Link til dette web-kamera finner du på www.venabygdsfjellet.com,
www.venabygdsfjellet.no, eller på facebook sidene Venabygdsfjellet og
Venabygdsfjellet Turskiløyper.
Venabygdsfjellet Turskiløyper har en positiv utvikling, og samarbeidet
mellom turistbedriftene, grunneierlaget og velforeningene, sikrer nå
at vi kan fokusere på videreutvikling av fjellet, både sommer og vinter.
Økte frivillige bidrag fra fritidseiendommene, turistbedriftene og støtte
fra det lokale næringsliv, bidrar til at vi nå har sikret preparering og
videreutvikling av Venabygdsfjellet de nærmeste årene.

Venabygdsfjellet har 154
km med flotte skiløyper, som
prepareres gjennom hele
vinteren, men dette krever
også en stor oppgradering
på sommerstid, for å sikre
tidligløyper fra begynnelsen av
november. I år har nye klopper
over Friska, bruk av krattknuser,
og fjerning av trær i løypenettet
gjort det mulig å preparere
hele løypenettet fra midten av
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Tromsvang pusses opp
Oppslagstavla vinter/vår 2015

Tekst og foto: Per Kristian Simengård.

Storstua i Ringebu, Tromsvang samfunnshus er under oppussing og fase
en har bestått av fornying i storsalen. Der har vi fjernet stollagre i bakkant
og inkludert arealet i salen. Vi har etablert ny dør for gjennomgang til
pub`en. Dør inn til salen og dobbel rømningsdør mot sør er nye. Alle takog veggflater er nymalte i lyse farger med noe innslag av grønt og svart.
Alle flater på scena er malt svarte. De store vinduene mot sør er skiftet.
På golvet er det lagt ny eikeparkett oppå det gamle som var godt brukt
men velegnet som underlag for nytt.
På loftet er det ryddet og det er tilleggsisolert med blåseull for å redusere
utgifter til oppvarming.

Kvitfjell

Prosjektet har gått etter planen og ferdigstilles rett på nyåret. Samarbeidet
i prosjektet har vært meget godt, og med involvering og bidrag fra alle
aktuelle på kultur og plan og teknisk (renhold, drift, bolig og eiendom).
Prosjektet er planlagt og styrt med egne ressurser og gjennomført med
dyktige lokale entreprenører.

Vi har ryddet opp i og fjernet gammel kabling som ikke er i bruk og mye
elektrisk opplegg er nytt. Alt lysutstyr er nytt med LED-lys som gir veldig
godt lys.
For å sikre fleksible og hensiktsmessige løsninger for lys, lyd og framvisninger, er det montert to nye lerret og videokanoner med nye
brukervennlige styringer. Teleslynge er opprettholdt.

For å tilpasse arbeidene til arrangement i slutten av januar og til
sommeren, ble prosjektet delt i to. Parallelt med sluttføring av fase en
har planlegging av fase to pågått, som består av nytt inngangsparti.
Inngangspartiet gjøres noe større ved at inntrekte yttervegger flyttes
ut og kjølerom, lager og billettluke fjernes. Puben får eget vareinntak
med egen dør. Ny inngangsdør med sidefelt flyttes slik at den flukter
med inngangsdør til storsalen. Universell utforming er sentralt og i
inngangspartiet etablerer vi romslig wc og bøttekott. Yttertaket heves og
vi bygger røstet tak med møne i senter på inngangsdøra. Med en romslig
og mer åpen løsning i inngangen bør adkomsten til Tromsvang framstå
som mer tiltalende.
Oppstart for fase to blir i februar med planlagt ferdigdato før 17.mai. Dette
betyr at storsalen ikke kan benyttes til arrangement før inngangspartiet
er ferdigstilt i mai, da man ikke har tilgang til toaletter og garderobe så
lenge arbeidet med inngangspartiet pågår.

Visste du at ...
Vi innføres fast åpningstid for det kommunale hjelpemiddellageret en dag i uka.
Kommunalt hjelpemiddellager på Linåkertunet er åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere tirsdag klokka 10.00 – 13.30.
Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon.
Hjelpemiddellageret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Oppland hver torsdag.
Tlf. nr.: 91 34 23 46
Adresse: Linåkertunet bo og rehab., Sandmovegen 10, Fåvang.

Visste du at ...
Ringebu kommune sin kommuneplans arealdel er fra så langt tilbake som 1993? Denne planen blir nå revidert. En ny helhetlig plan vil gi
nye muligheter for næringsutvikling, nye boligområder og hyttebygging i kommunen. Samtidig skal alle de gamle kommunedelplanene,
med unntak av Kvitfjell og E6, oppheves. Målet er å få ny planen ut på første gangs høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2015.
Planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt 28.januar 2013 og frist for innspill gikk ut 25. april 2013. Har du spørsmål, kontakt
kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale: Tlf 61283096 eller E-post wenche.dale@ringebu.kommune.no
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09.02
11.00
10.02
11.00
11.02
11.00
12.02
11.00
13.02
11.00
14.02
11.00
15.02
11.00
16.02
11.00
17.02
11.00
18.02
11.00
19.02
11.00
20.02
11.00
21.02
11.00
22.02
11.00
23.02
11.00
24.02
11.00
25.02
11.00
26.02
11.00
27.02
11.00
28.02
11.00
01.03
11.00
7-8.03		

Vaffelsteking i Snørøverfortet
Hopprenn
Paralellslalomløype til fri benyttelse
Barnas afterski. Slope style for de minste
Barnas World Cup
Slope style i Kvitfjellparken
Snørøver skattejakt
Vaffelsteking i Snørøverfortet
Barnas World cup
Hopprenn
Poolparty på Gudbrandsgard hotell
Barnas afterski. Slope style for de minste.
Paralellslalåm familiecup.
Koiarennet. Slopestyle I Kvitfjellparken
Vaffelsteking i Snørøverfortet
Hopprenn
Barnas afterski
Paralellslalåmløype til fri benyttelse. Slope style for de minste.
Barnas World cup
Snørøver skattejakt
Akeløype på vestsiden
World cup i super g og utfor i Kvitfjell

Måsåplassen, Øksendal
Nærbutikken Måsåplassen og kafeteria er åpen.
Påskebuffe, langfredag fra kl. 13.00 til 17.30.
Skitrekket er åpent hver dag fra kl. 11.00 til 15.00 i vinterferien og påske.
Friisvegen Huskeis hundekjøring på bestilling.
Afterski i nye Jægern i Vinterferien
19., 20., 21. og 28. feb. og hver dag i påska kl. 14.00 til ca. 20.00.
Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken fra kl. 12.00 til 15.00
E post: post@friisvegen.no. Tlf 61280421, mob 95102298. Følg oss på Facebook:
Friisvegen Turistsenter.

Ringebu og Fåvang
8. februar – 13. mars Vinterfest i Ringebu.
Vinterfesten starter med konsert av Reidun Sæther og Fossajazz
8. februar, se eget program for Vinterfesten side 12-14
7. - 8. mars World Cup i Kvitfjell, se eget program for Vinterfesten side 12-14

PÅSKEN
28.03
11.00
Skattejakt
29.03
11.00
Vaffelsteking
30.03
11.00
Hopprenn
31.03
11.00
Barnas afterski
01.04
11.00
Poolparty
02.04
11.00
Veteranrenn. Barnas World cup
03.04
11.00
Gudbrandsgard påskerenn
04.04
11.00
Mini Air for de minste i Kvitfjellparken. Big Air i Kvitfjellparken
Info: www.kvitfjell.no

Venabygdfjellet

GUDSTJENESTER PÅSKA 2015
29. mars KL 11.00
Kl. 17.00
2. april kl. 11.00
3. april Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00
5. april kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00
6. april Kl. 11.00
Kl. 17.00

Fåvang Kirke
Ringebu Eldresenter
Fåvangfjellet Sportskapell
Ringebu Stavkirke
Venabygd Kirke
Venabygd Fjellkapell
Ringebu Stavkirke
Fåvang Kirke
Venabygd Fjellkapell
Venabygd Kirke
Linåkertunet

10. – 12. april Spidsbergseter Resort Rondane Egil Rustadstuen`s minneløp.
Holmenkollen sportsklubb inviterer til individuelle konkurranser i hundeløp. Fredag
og lørdag sammenlagt og miks stafett søndag. ww.holmenkollensportsclub.com
			
11. april Lillehammer Troll ski Marathon.
Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet – til Sjusjøen.
www.trollski.no
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Karlsvogna Fjellbad med barnebasseng, svømmebasseng, boblebad, badstue,
steambad, klatrevegg og fossefall med mer. Åpent for alle kl. 10.00-21.00 når
hotellet er åpent.
Ringebufjellet Skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser. Åpent lørdag og søndag
kl. 10.00-16.00. Skiutleie, kiosk og varmestue. Egna aktiviteter i vinterferie og
påske, ta kontakt med hotellet for info åpning.
Nyheter:
Hoppeslott for barna – Henv. resepsjonen.
Utleie langrennsutstyr, truger, pulk mm. i resepsjonen på hotellet.
Følg oss på Facebook for å få med de siste nyhetene, her program lagt ut.
Info: www.sgh.no, post@sgh.no, tlf 61 28 40 00
VenabuFjellhotell.
Lysbildekåseri om Venabygdsfjellet og Rondane på søndager.
Trugetur til Myfallet, på torsdag, påmelding dagen før.
Massasje og yogaklasser. Kanefart påmelding. Keramikkverksted.
Hos oss kan du bli med på spennende turer i fjellet med våre dyktige guider. Utleie
av turski og truger.
Info: 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no
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Utvidelse av boligfelt på Ulberg
Tekst: Birgitte Bay

De siste årene har Ulbergfeltet utviklet seg til å bli et attraktivt boligområde
i Ringebu kommune. Nå ferdigstilles og prosjekteres det flere tomter, og
de første nye legges ut for salg i februar/mars 2015.
Sentrumsnært
I de siste årene har kommunen opplevd en økt interesse for sentrumsnære
boligtomter. Ulbergfeltet møter denne etterspørselen med en beliggenhet
som gir muligheter for å rusle på tilrettelagte gang- og sykkelveier til både
Landsbyen Ringebu med sine sentrumsfunksjoner, og til barnehagen,
barneskolen og ungdomsskolen. I det nyeste feltet er 16 av 23 tomter
allerede bebygd, og det er derfor en glede å snart kunne tilby flere
byggeklare tomter til de som ønsker å bosette seg på Ulberg.

uten å nødvendigvis gå i djupsnøen i skogen. Det er visst mye rådyr og elg
i området, så her kan man få selskap på turen!
Velkommen til å ta kontakt
De første 9 tomtene, hvorav 2 er private, ferdigstilles og er klare for salg
i februar/mars 2015. Ytterligere 8 tomter prosjekteres i samme område.
Tomteprisene blir fastsatt i kommunestyret på nyåret, og vil basere seg på
påløpte kostnader i forbindelse med opparbeiding av tomtene. Kontakt
gjerne Bodil Dahl på plan og teknisk på tlf.61283061 eller mail bodil.
dahl@ringebu.kommune.no for informasjon om hvilke tomter som er
ledige, muligheter for boligtilskudd, og veiledning om hvordan man går
frem om man er interessert i å kjøpe.

«Sentralt og samtidig skjerma»
-Vi flyttet hit fordi vi kjente til området, og liker at det er sentralt og
samtidig skjerma. Dessuten ønsket vi oss et nytt hus, sier Christian Aali,
som har bodd her et års tid. Han legger til at det er flere unge som
har etablert seg her i senere tid, og at det er fine forhold spesielt for
barnefamilier. Lurer du på hvordan det egentlig er å bo på Ulberg? De
som kan svare best på det, er kanskje nettopp de som allerede har kjøpt
seg tomt og flyttet hit. Christian er positiv til at flere ønsker å bosette seg
i nabolaget, og svarer gjerne på spørsmål potensielle tomtekjøpere måtte
ha. Ta kontakt på tlf.91700178 for å slå av en prat.
Turmuligheter
Ulbergfeltet ligger et steinkast unna både Gunstadskogen og Kolflata
med sine nettverk av turstier i flott furuskog. Christian forteller at disse
stiene er mye brukt av både gående og syklende, året rundt. Om vinteren
er de mest brukte stiene tråkka opp, så det er mulig å lufte hunden her
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Kartutsnitt: Ulberg boligfelt på skrå til venstre for Landsbyen Ringebu
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Brugata 24, 2630 Ringebu

dialecta.no Foto: Ricardofoto

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.
REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal • www.vekstra.no
Vinstra: Tlf 61 29 52 70 • Fåvang: Tlf 61 28 43 30
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På kalde vinterdager varmer det godt med en kopp te.
Vi fører kopper, asjetter og flotte tekstiler fra bl.a. Mille Moi.
Åpningstider: mandag - fredag: 09.00 - 16.30. Lørdag 09.00 - 15.00

Velkommen innom!

www.skurdalgrafisk.no

Tveit Smie • Durance • Le Creuset • Riverdale • Ekelund • Erik Bagger • Ib Laursen • m.fl.
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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Kun én telefon, vi gjør alt!

Ta med
deg
banken på
ferie!

Hilde og Arild Aasen
2632 Venabygd

926 89 974

Med mobilbank kan du utføre
banktjenester akkurat der du
er, selv om du egentlig gjør
noe helt annet. Vår
mobilbank er både enkel og
sikker.
Last ned SpareBank 1
mobilbank helt gratis, og kom
igang med ditt eget
bankkontor du også.
www.s1g.no
Tlf.612 18000

✔ Stell av torvtak
✔ Vedlikehold og rehabilitering
✔ Nedvasking, etc.

alt du måtte ønske!

Bank. Forsikring. Og deg.

www.dg-trykk.no

Du er også hjertelig
velkommen innom oss i
Brugt.23 i Ringebu.

Sov trygt med nytt
sikringsskap
Komplett ferdig montert kun kr 9 900,REISELIV
STREET ART
BC - JIBBING HAFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK - GO PRO

krible design as

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, konfirmasjon, 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

34

Hver 4. brann i norske boliger skyldes feil på det elektriske
anlegget. Gamle sikringsskap er ikke dimensjonert for dagens
strømforbruk.
Vi i GEI gir deg råd om hvordan sikringsskapet bør
dimensjoneres i forhold til ditt behov. Kontakt oss i dag!
E-post: post@gei.no
Tlf Vinstra: 61 29 28 20
Tlf Ringebu: 61 28 13 00
Tilbudet er inkl mva, arbeid og kjøring inntil 30 km. Forutsetter godkjent jording. Boligskap for
IT-nett. 2 modul. Bi-skap med 8 kurser med overspenningsvern for 230V IT-nett.
Ihht. NEK-400-2010.
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu
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