1

Steinbra kvalitet fra Skogen skiferindustri
Tekst og foto Brede Vestby

Ved Losnavannet, på vestsida (Baksia) av
Gudbrandsdalslågen, finner vi en bedrift som har
eksistert i Ringebu kommune i mange år. Dette
er en familiebedrift som ble startet av Martin
Skogen i 1936. I 1972 tok sønnen Oddvar Skogen
over og i dag er det Oddvars sønn, Frode, som
driver og eier bedriften. Han tok over i 2001, og
vi snakker om Skogen Skiferindustri.
De har drevet med skiferuttak på Killia og Lindvikskampen siden de
startet opp. Det var der de drev de første produksjonsårene. Det ble
bygd et industribygg på Losna i 1958 for å få produksjon av takstein,
fliser, peishyller, osv innendørs om vinteren. Om sommeren sprengte
de ut skiferen på Lindvikskampen og fraktet den ned med lastebil.
Frode Skogen

Leder’n

Hei. Jeg heter Per H Lervåg, og er nytiltrådt
rådmann i Ringebu kommune. I skrivende
stund har jeg vært i stillingen en måneds
tid. En kommune er en kommune, med
samme lovverk og de samme prinsipper.
Likevel er det en del ulikheter. Det
tar gjerne litt tid å få full oversikt.
Kommunene løser oppgavene ulikt, det er
forskjellige politiske arbeidsmåter og det
er ulike administrative tradisjoner. Øyer
kommune – min tidligere arbeidsgiver –
og Ringebu kommune er nabokommuner. De to kommunene sokner
imidlertid til to forskjellige regioner, og det har vært påfallende få
samarbeidsområder.
Utviklingen går i retning av mer og flere samarbeidsrelasjoner.
Kommuner blir vevd tettere sammen, på kryss og tvers,
samarbeidsløsninger som skal fungere ved siden av hverandre. De
siste årene har vi også sett framveksten av nye lov- og avtalebaserte
samarbeidskonstellasjoner med det statlige nivå, først og fremst
representert ved Nav og nå samhandlingsreformen.
Ringebu kommune har hovedsakelig forankret sitt interkommunale
samarbeid med fellesløsninger sammen med en eller begge de to
andre kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Sør-Fron og Nord-Fron.
Når det gjelder legevakt og samhandlingsreformen har Ringebu vendt
seg sørover, og etablert samarbeid med kommunene i Lillehammerregionen. Innen reiselivsområdet har alle de seks kommunene gått
sammen under paraplyen Lillehammer Turist. Trolig vil vi se at denne
utviklingen fortsetter, med fremvekst av nye samarbeidsrelasjoner,
inntil Stortinget har sagt sitt om hvordan et framtidig kommunekart
skal tegnes. Det kan kanskje ta tid.
Førsteinntrykket av Ringebu kommune har vært positivt på alle vis.
Ringebu kommune har mange dyktige ledere og medarbeidere, ute

Skiferblokkene eller ”klæidden” som de kaller den, ble lagret på tomta
nede ved Losnavannet. Det er slik de gjør det den dag i dag. Frode og Erik
Jansson som ble ansatt i mai 2010, flytter til fjells i slutten av mai for å
sprenge ut nye blokker som skal ned til Losna utpå høsten.
Grunnen til at de valgte å legge produksjonen til Losna i 1958 var fordi
det var lettvint med tanke på at jernbanen var like ved, og at de hadde
ubegrenset tilgang til vann fra Lågen. Det går med mye vann til avkjøling
av maskinene som sager skiferen. Frode forteller at alt som skulle
sendes langt ble lastet for hånd på jernbanevognene. Vi spør om de har
vært plaget med ryggproblemer opp gjennom årene med alt det tunge
arbeidet, men får til svar at det har de ikke. Ettersom alt er tungt arbeid,
mener de at de er i god trening og har vært skånet for slikt. At de er fysisk
slitne når de går til sengs om kvelden, er noe annet.
Håndarbeidet med skifer er fortsatt en del av hverdagen til Frode og Erik.
Skiferen skal kløyves, og om man bestiller et hanskebak tak, må dette
klippes. Denne prosessen skjer fortsatt for hånd. I dag blir skiferen hentet
med lastebil og lastes og losses med truck. Erik og Frode kjører også
lastebil, og de kjører ut mye av skiferen som skal leveres i nærheten. I de
siste to årene har det riktignok bydd på litt problemer fordi veien har blitt
tatt av flom to ganger på ett og et halvt år.

i tjenestene og i rådhuset. Arbeidsmiljøet preges av et ønske om å
utvikle bedre tjenester, yte god service og sørge for en fortsatt positiv
utvikling av lokalsamfunnet. Jeg oppfatter en politisk ledelse som klart
markerer fokus på kommunens muligheter og ønsket om å dra i lag.
Møter med næringslivsaktører og andre har vist et sterkt engasjement
for lokalsamfunnet. Det er viktig.
Med et regnskapsmessig overskudd på snaut 18 millioner kroner er
det økonomiske resultat for 2011 historisk godt. Resultatet er svært
gledelig. Det betyr at kommunen kan styrke reservene og stå bedre
rustet for de kommende år. Det gode resultatet er en fjær i hatten for
de som har lagt ned innsats og hatt ansvaret gjennom 2011. Årsakene
til overskuddet er flere. Mindreforbruk i tjenestene, reduserte utgifter
til pensjon og renter, og økte inntekter fra skatt og rammeoverføring –
i forhold til budsjettet – er noen av forklaringene. Noen vil sikkert tro
at vi nå har bedre råd enn vi trodde sist høst. Det er ikke tilfelle. Det
meste er årsaker som gjelder for fjoråret, og som ikke uten videre vil
gjenta seg i 2012. Kommunen investerer dessuten stort, og med risiko
for økt rentenivå over noen år, er det viktig med årlige overskudd og
styrking av reservene.
Ringebu har opplevd vekst i folketallet de siste årene. Det er noe å
bygge videre på. Fortsatt vekst bygger på tre pillarer, i kombinasjon
med gode kommunale tjenester: Positiv utvikling i næringsliv og
sysselsetting, tilgang til varierte boliger og boligtomter og attraktive
sentra. Tildeling av Statens bymiljøpris for Ringebu sentrum viser at
kommunen er på riktig veg.
Den tida vi har framfor oss er årets beste. Det blir lysere og varmere.
Ennå har vi forhåpentligvis godt skiføre ei stund, i bakkene i Kvitfjell
og i fjellene. Bruk dem og nyt våren!
God påske!

Når Ringebuposten er på besøk, sages kløyves og klippes skiferen til
takskifer og gulvfliser. Dette skal bli til 700m2 med gulvflis og 250m2
med taksskifer til et leilighetsbygg på Beitostølen. Men det er ikke bare
rundt omkring i Norge man finner skifer fra Skogen Skiferindustri. De
produserer også til Danmark, Belgia og Nederland. På lager ser vi paller
med hagegang, forblending, villskifer, peishyller og benkeplater. Mur av

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 00
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gråstein, trapper, store dørheller og forskjønning av uteareal rundt hytter
og hus er også en del av det de tar på seg. De har i liten grad brukt
penger på å reklamere for sin egen virksomhet. Dette skyldes at de har
klart seg under begrepet ”jungeltelegrafen” og har hele tiden hatt nok å
gjøre siden de startet opp i 1936. Du finner riktignok reklame på bilene
de bruker daglig, og de har egen hjemmeside.
Frode forteller at de skaffer stein og fliser, der de ikke produserer den
selv. De har også spesialisert seg på å legge skifertak de siste årene.
Til sommeren har de allerede to store tak som de skal legge. ”Et totalt
Fåvangprodukt altså” , sier Frode mens han tar en slurk med sterk
pulverkaffe. Han forteller også at de har planer om å utvide i nær
framtid. Nye maskiner er innkjøpt ,og de skal begynne med slipt/børsta
skifer. Det har de ikke plass til pr i dag, så et påbygg trengs for å få plass
til de nye maskinene.
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Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor: 61 05 32 10

Per H. Lervåg
rådmann

Erik Jansson
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95 40 31 60
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En ting som er sikkert er, at på Skogen skiferindustri produserer de
noe som ikke går av moten. De har funnet et gammelt skinnbrev på
garden Lindvik hvor det er dokumentert at det har vært tatt ut skifer på
Lindvikskampen siden 1700 tallet. Der står de blant annet: ”Skiferen gir
et smukt utseende og gir et tett tak”. Det gjelder fortsatt den dag i dag.
Ringebuposten ønsker Skogen Skiferindustri lykke til videre.
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Varaordfører Brede Vestby og Jeg har funnet tonen oss imellom, og jeg
håper at vi vil utfylle hverandre på en god måte. Brede er et befriende
positivt og friskt pust inn i Ringebupolitikken. Ellers er både det nye
formannskapet og kommunestyret svært positive, samarbeidsvillige og
løsningsorienterte. Tusen takk til døkk alle for det!
Det er mye spennende på gang i Ringebu. Vi er i ferd med å få på plass
en ny kommunedelplan for Kvitfjell som åpner utbygging av den tredje
fjellsida, Varden. Dette vil kunne gi etterlengta løft i utbyggingsaktiviteten
med store ringvirkninger i hele regionen. Det arbeides aktivt med søknader
om både Alpin-VM i 2019 og OL i 2022. Faller noe av dette på plass er
det helt avgjørende at Ringebu kommune har et ambisiøst planverk på
plass for å kunne utnytte de mulighetene som da vil kunne by seg.
Ny E6 står høgt på dagsorden. Trasèvalget forbi Ringebu er i skrivende
stund ikke avklart. Lokalt står vi på for fullt for å få gjennomslag for
det samstemte ønsket om å få vegen lengst mulig ut mot Lågen, og
innkjøring til Ringebu frå Åmillom. Vegvesenet har starta planlegging av
E6 fra Fåvang kirke til Elstad, og målet må være å få sammenhengende
utbygging gjennom hele kommunen i fase 2 av utbygginga gjennom
dalen.

Da er det tid for min første ”Nytt fra ordføreren”.
Siden forrige utgave av Ringebuposten har det
vært store utskiftinger i både administrativ og
politisk ledelse i Ringebu kommune. Vi hadde
konstituerende kommunestyremøte den 31. okt,
og dagen etter tok jeg plass på ordførerkontoret. Før jul tok vi i bruk første byggetrinn ved tidligere Ringebu Alders- og
Etter 30 år som mjølkeprodusent med mye kroppsarbeid og en stor del
av arbeidsdagen utendørs var det en stor overgang for meg å få dagene
fylt med kontorarbeid og møtevirksomhet. Første store oppgave var å få
på plass budsjettet for 2012. Utgangspunktet var krevende, med 6 av 7
nye i formannskapet, og 16 av 21 nye i kommunestyret, samtidig som
rådmann, kommunalsjef og teknisk sjef alle hadde slutta siste året, og
nye kom på plass først etter nyttår. Heldigvis hadde forrige formannskap
gjort et grundig forarbeid med budsjettet, og konstituert rådmann Jan
Magne Langseth gjorde en formidabel jobb i å legge til rette for nye
politikere, og samtidig sikre gode tjenester til innbyggerne uavhengig av
flere ubesatte stillinger i den administrative ledelsen. Tusen takk til Jan
Magne for en imponerende innsats i tida som konstituert rådmann.

Visste du at....

Etter nyttår starta Per Lervåg opp som ny rådmann og Jostein Gårderløkken
som ny tjenesteleder for Plan- og Teknisk. Per kommer fra rådmannsjobb
i Øyer og Jostein fra stilling som teknisk sjef i Vågå, så begge har lang
erfaring fra andre kommuner og har alt kommet godt i gang i Ringebu.
Velkommen skal dere være! 1. februar starta Britt Åse Høyesveen og Gro
Li Sletvold opp som kommunalsjefer, så nå er hele ledergruppa på plass
og klare for å ta fatt på spennende oppgaver med å utvikle kommunen
framover.

Fårikålfestivalen 2012 arrangeres i perioden
lørdag 29. september – lørdag 6. oktober
”Sauetråkket” starter 29. september med værlamkåring
og
smalahoveaften, og fortetter med ulike arrangement i uke 40.
Lørdag 6. oktober arrangeres den store Fårikålfestivalen 2012 i
landsbyen Ringebu
Parken fylles opp med sau og du kan oppleve Fåre-aktiviteter
som klipping av sau, utstillinger av saueraser, missekåring og
gjeterhundoppvisning. Foruten eget Fårikåltelt og underholdning fra
to scener er landsbyen fylt opp med håndverksutstillere, ulltelt med ull
aktiviteter, landbruksutstillere og mye mer.
Sett av høstferien til Fårikålfestivalen 2012.
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Hagen Caravan
Tekst og foto: Olav Brandvol

Med røtter helt tilbake i 1984, og lokalisert midt
i Ringebu sentrum, er Hagens Caravan et velkjent
landsbybilde for alle vegfarende langs E6, både
for de med og de uten campingvogn.
John Hagen ble eneeier av denne familiebedriften i 2007, som nå utgjør
om lag 4 årsverk.
Selv med sin sentrale plassering har bedriften nær 5 mål til disposisjon,
noe som kan trenges når de gjerne har et utvalg på 50 vogner stående.
Dette gjør forretningen til et glimrende reisemål for de som vil se på ulike
fabrikater, størrelser og rom/utstyrsløsninger.
Forretningens hovedbygg huser en svært velassortert butikk, der
caravaneiere kan oppgradere eller supplere vogna med det aller meste
av utstyr.

sjukeheim, som nå har fått navnet Linåkertunet. Dette er det største
byggeprosjektet i Ringebu kommune noensinne med en kostnadsramme
på 130 mill., hvorav nesten 70 mill. finansieres ved låneopptak. Andre
byggetrinn ferdigstilles neste sommer. Med dette er Ringebu godt rustet
til å møte utfordringene som kommer med flere oppgaver overført fra
sjukehuset til kommunen. Å drive sjukeheimsdrift på en byggeplass er
en krevende oppgave. Stor takk til alle ansatte, beboere og pårørende
som takler dette med tålmodighet og fleksibilitet, og en ekstra takk til
tjenesterleder Mona Fæste Knudsen som takler alle utfordringer med
ukuelig entusiasme.
Nå er dagene blitt lengre, og vi kan kjenne vårsola begynne å varme.
Jeg håper mange får anledning til å nyte denne fine tida, og at alle som
kan, benytter det fantastiske løypenettet vi har i fjellområdene våre. Jeg
vil ønske alle en riktig god påske!
Erik Odlo
ordfører

Sett i gang og strikk til Fårikålfestivalen 2012!
Ringebu/Fåvang husflidslag og Fårikålfestivalen 2012 inviterer til stor
strikkekonkurranse.
Bli med og strikk ”Gudbrandsdalskofta/genseren 2012”.
1. premie kr. 5000 til vinner.
Konkurranseregler:

Genser/Kofte skal strikkes etter selvkomponert mønster.
Genser/Kofte kan strikkes i barne- eller voksenstørrelse.
Du får plagget tilbake etter konkurransen, men må tillate avtegning av
mønster. (Vi ønsker å videreføre mønsteret).
Det kåres en Gudbrandsdalskofte/genser.
Plagget må avleveres Ringebu skysstasjon innen 4. oktober 2012.
Husk å merke plagget med navn og telefonnr.
Plagget blir utstilt på Ringebu/ Fåvang husflidslags utstilling i Ringebu
lørdag 6. oktober .
Vinner kåres under Fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu 6.10.2012.

John Hagen i sin rikholdige utstyrsbutikk

I 2007, som var toppåret i nyere tid, ble det solgt vel 150 vogner, i fjor vel
100 vogner, og om lag halvparten av disse var bruktvogner. Omsetningen
ligger på ca 20 millioner på årsbasis.
De forhandler nye vogner fra Adria, Knaus, Kabe og Cabby. Hagen har
også bobiler til salgs.
Nærmeste konkurrerende bedrifter fysisk sett er lokalisert i Brumunddal,
Gjøvik og Åndalsnes. Men kundene kommer så langt i fra bare fra disse
områdene, for kunder landet over benytter ofte internett aktivt i sitt søken
etter det beste kjøp. Dette nettverket utgjør et viktig treffpunkt for Hagen
Caravan. Ikke minst gjelder dette nettportalen Finn.no, der de har alle
sine vogner lagt ut for salg. Hagen har også en fin hjemmeside; www.
hagen-caravan.no, som trekker mange kunder.

De vognene det går mest av for tiden ligger prismessig mellom kr 300 400.000, og er mellom 6-7 meter lange. Men Hagen kan også tilby nye
vogner fra kr 120.000
Den gjennomsnittliger kjøper er i aldersgruppen 50 pluss, og har som
oftest hatt vogn tidligere.
Salget er selvsagt sesongbetont, fra mars til september/oktober er
høysesong. Hagen kan derfor selv glemme å dra på sommerferie
med campingvogna. Men, campingliv vinterstid er for øvrig ikke noe
problem lenger, da vognene nå har gulvvarme, gjerne vannbåren og med
sentralfyr, og med utstyr som 60-tallets caravan eiere bare kunne drømme
om; mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, full size gasskomfyr, flatskjerm-tv,
skikkelig baderom, osv. Vognene er også blitt vesentlig bedre isolert enn
tidligere.
Mot slutten av 1990-tallet
kom vogner med 250 cm
bredde, som utgjør en stor
forskjell plassmessig i forhold
til de vanlige på 230 bredde.
De vognene som er 250 cm
brede blir helst valgt av de
som primært har planer om
stasjonær bruk. Vi finner
nok mange av dem bl.a. på
Venabygdsfjellet. Hagen anslår at om lag halvparten av vognene som
selges er tiltenkt fast plass. Ofte får disse ”hytte-vognene” et tilbygg,
gjerne kalt spikertelt, som benyttes som stue.
Slike tilbygg er mer populære enn fortelt, ifølge Hagen.
Avslutningsvis i intervjuet kom
John Hagen, på bedriftens
vegne, med håp og ønske
om både vesentlig lengre
sommerhalvår i tiden framover,
og gode løsninger for bedriften
når ny E6 anlegges gjennom
og forbi Ringebu. Da får vi
håpe de rette adressater leser
Ringebuposten.

For informasjon kontakt:

Ringebu/Fåvang husflidslag v/Marit Orderløkken tlf. 91883371
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
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Venabygd montessoriskole
- et pedagogisk alternativ i midtdalen

DÅM i Fryajuvet i Ringebu 23. juni kl.23.00
Tekst: Anne B. Vestad, Foto: Knut Olavsen

Tekst og foto: Lene Madshus

Venabygd montessoriskole er inne i sitt niende
skoleår, har i dag 52 elever på 1.-7. trinn, og
10 lærere i 80-100 % stillinger. Vi har også en
montessoribarnehage i egne lokaler. Det tilbys
gratis skoleskyss fra Fåvang, Ringebu, Sør-Fron
og Vinstra. Hos oss får elevene frukt og melk
hver dag. I tillegg er det gratis å gå her, det er
det mange som har lurt på. Det er viktig for oss
at alle barn skal ha lik mulighet for læring.
- der lysten til å lære består
Hos oss har vi fokus på ansvar, respekt, samarbeid og glede. Gleden av å
lære og nysgjerrigheten til mer kunnskap skal lede elevene til en positiv
og nyttig skolehverdag.
Faglig formidling av nytt stoff skjer i små grupper. Vi skal igjennom
samme pensum som den offentlige skole, og har i tillegg en egen
Montessorilæreplan.

Skolearbeidet skal være meningsfullt, engasjerende og stimulerende.
Det skal også individualiseres og tilpasses hver enkelt slik at de får
utfordringer ut fra sitt mestringsnivå. Vi bruker konkrete materiell slik
at elevene skal få forståelsen av det de jobber med. Målet er abstrakt
tenkning. Vi fokuserer på undersøkelse og problemløsning, og elevene må
få tid og rom for fordypning og konsentrasjon. Skolearbeidet skal utvikle
elevens evne til å ta ansvar, samarbeide, tenke kritisk og bli kreativ.
I tillegg til individuelle, tilpassede planer, får elevene en skriftlig evaluering
etter endt planarbeid, slik at vi kan ha et tett og godt samarbeid med
hjemmet. Vi bruker Smartboard aktivt, og alle elever får en ny bærbar PC
fra 5. klasse. Denne får de til odel og eie når de går ut av 7. klasse.
Vi ønsker alle velkommen til ÅPEN DAG hos oss lørdag 12. mai fra 11:0014:00. Skolen er også åpen for omvisning torsdager 12:30- 14:30.
Les mer på våre hjemmesider www.venabygd-montessori.no

En musikalsk opplevelse i en spektakulær arena
Det er nok en gang duket for en storslagen St. Hansfest i vår fantastiske
arena Fryajuvet i Ringebu. Nyt den musikalske forestillingen DÅM i vår
spektakulære arena med bergveggen og fossen som sceneteppe.
Årets DÅM blir nå den femte forestillingen i Ringebu kommune ved
tjenesteenheten kultur sin regi.
Både før og etter forestillingen kan du nyte et deilig måltid og godt drikke
i låven på Kvernflaten gård hos Ole Anders og Marit Listad.

Annbjørg Lien
Annbjørg Lien henter inspirasjon fra et spekter
av tradisjoner, med kreativitet, profesjonalitet
og spilleglede. Med utgangspunkt i norsk
tradisjonsmusikk inviterer hun oss til en følsom
og forrykende reise gjennom stemninger og
stilarter.

Visste du at....
Askebøtte antente hytte

Hun har gitt ut syv soloalbum og en rekke album
som medlem av andre grupper.

Hyttefamilie i ei hytte satte fra seg ei bøtte med aske i en innebod.
Brannvesenet oppfordrer alle som skal tømme ovner og peiser om å
tømme aska i ei brannsikker bøtte og sette denne ut og ikke slik at den
kan antenne andre ting i nærheten.
Husk å sjekke røykvarsleren om de virker, en bør bytte batteri minst en
gang pr år sjekk også brannslukkeren.
Husk at feiing av piper på hytter er nødvendig, du kan bestille feiing,
eller låne utstyr til feiing. Kontakt feiervesenet på tlf. 61283180 eller
vakttelefon. 97588395.
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Ila Auto
”Det er ingenting og grine
for, det skakke værra lett. Jeg
har brennevin i bilen min og
Creedence på Kassett.” Slik
begynner Ila Auto sitt tredje album.
Ila Auto består av fem musikere
med fortid i rockeband
som
nå vier sin musikk til banjo, mandolin og dobro, til honkey-tonk- og
bluegrassmusikken.
Gjennom over 400 konserter har Ila Auto blandet tradisjonsmusikk med
egne låter; bluegrass med rock & roll, folk og country, og utviklet seg til
et av landets beste og mest selvutleverende liveband. Musikken handler
om kjærlighet eller mangel på kjærlighet, om biler og om død og lengsel,
men hele tiden med en undertone av glede og faenskap. For ingenting
skaper glede og faenskap som banjo og vaskebrett.

Informasjon og bestilling av billetter:

Zotora

Ringebu skysstasjon
Zotora har vært med oss på DÅM tidligere og
spilt magiske toner på sin didjeridoo. Han elsker
arenaen og kommer tilbake på årets DÅM.

Tlf. 61284700, e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no

Han er en av europas første didjeridoospillere
og fikk sin kunnskap om didjeridoo hos
urbefolkningen i Australia. Han har de siste 20
årene jobbet profesjonelt som didjeridoospiller.
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Planarbeid i Ringebu kommune

Avfall fra hytter

Tekst: Wenche Hagestuen Dahle. Foto: Espen Haakenstad, Lars Ove Madshus

Tekst og foto: Gøran Løkken

Kommunedelplan for Kvitfjell:

Kommuneplanen sin arealdel:
Gjeldende arealdel i Ringebu kommune er fra 1993 og det er et stort
behov for revidering av planen. Dette gjelder spesielt for de fjellområdene
på østsida, som ikke er omfattet av kommunedelplan for Venabygdsfjellet
eller kommunedelplan for Fåvang Østfjell. Slik situasjonen er pr. i dag, er
det i praksis byggestopp for alle tiltak som ikke er i tråd med landbruk-,
natur- og friluftsformålet (LNF).

Stadig mer av avfallet fra hytter skal gjenvinnes i tiden som kommer. Det etableres derfor stadig
flere miljøstasjoner i våre fjellområder. Stasjonene tar imot papir/papp/drikkekartong, glass/
metallemballasje og restavfall. I tillegg har lokallag av Røde Kors Hjelpekorps utplassert beholdere
for tomgods ved våre mottak.

Kommuneplanen sin arealdel fra 1993 har uklare retningslinjer, bl. a for
fritidsbebyggelse utenfor regulerte områder. Dette kombinert med flere
klagesaker fra Fylkesmannen i Oppland, har resultert i at kommunen nå
er svært restriktiv med å vedta dispensasjon for tilbygg og lignende til
eksisterende hytter for disse områdene. Dette i påvente av at ny plan blir
vedtatt. Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil bli satt i gang igjen i
løpet av våren, men den ventes ikke vedtatt før i løpet av 2013.
Kommunedelplan for Kvitfjell 2011-2020 ble i fjor sommer lagt ut til
2. gangs høring og offentlig ettersyn. Pga innsigelser til planen ble det
avtalt mekling i saken. Dette gjaldt byggeområder i Varden og mangel på
rekkefølgebestemmelser. Meklingen ble gjennomført hos Fylkesmannen
i Oppland 28. november 2011. Meklingen førte fram med følgende
betingelser, kort oppsummert:
- F1.27. Reduseres med 30 %
- F1.27b. Tas ut av planen
- N1.8. Utnyttingsgraden reduseres til 30 % BRA
- F1.26. Reduseres i vest i samsvar med opprinnelig innspill til
utbygging
- F1.21 og F1.25. Reduseres i vest slik at avstanden til Veslesetra
blir 175 m
- Rekkefølgebestemmelser. Vestre del av Varden bygges ut først
på østsiden av hovedvegen opp til toppen. Området vest for
vegen kan først påbegynnes når 40 % av området mot øst er
utbygd.

En viktig føring for bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er hva
som vedtas av retningslinjer i Regional plan for Rondane – Sølenkletten.
Denne planen er nå hos Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
Informasjon om den regionale planen ligger på nettsidene til Oppland
fylkeskommune: www.oppland.no/no/FDP-Rondane-Solnkletten/.

Ubetjent mottak
Trabelia Miljøstasjon

UBETJENTE MOTTAK
Omlegging fra spredt plasserte 8 m3 containere til sentralt plasserte
miljøstasjoner startet opp ved årsskiftet 2007/2008. Så langt er det etablert
stasjoner ved Gålå, Rondablikkdokka (Kvamsfjellet), Veiklebakkane
(Kvamsfjellet), Kvitfjell Øst, Krystallen, Tverrbygda og Trabelia.

Med disse endringene frafalt Fylkesmannen sin innsigelse til planen.
Meklingen medførte en relativt stor endring i planen i området rundt
Veslesetra. I tillegg kommer diverse endringer i planbestemmelsene, og
planen blir derfor lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn. Det ventes at
planen vil kunne bli vedtatt i kommunestyret i løpet av våren.

Hyttegjerder i Ringebu
Av Svein Jetlund

I 2009 vedtok Ringebu kommunestyre retningslinjer for inngjerding av
hytter i Ringebu kommune. Kommunen mottar med jevne mellomrom
spørsmål om hvordan disse skal tolkes. Retningslinjene er til dels
kompliserte og kan være vanskelige å tolke. Det er også uklart hvor og i
hvilket omfang de gjelder. For å få et ryddigere forhold til retningslinjene
legger kommunen opp til å få vedtatt nye retningslinjer i løpet av vinteren
2012. Inntil disse er vedtatt vil vi presisere en del forhold rundt tolkningen
av retningslinjene.
En del har oppfattet retningslinjene som bestemmelser. Vi understreker
at retningslinjene kun er retningsgivende og ikke å oppfatte som
bestemmelser.
Retningslinjene er retningsgivende for videre reguleringsarbeid. Det
vil si at dersom det er ønske om å endre bestemmelsene om gjerder
i en reguleringsplan, så skal de kommunale retningslinjene være
retningsgivende for nye bestemmelser.
I områder som ikke inngår i reguleringsplan eller der reguleringsplanen
ikke har egne bestemmelser om gjerder, så er gjerder i utgangspunktet
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ikke et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Inngjerding
er i slike områder kun et privatrettslig anliggende mellom naboer og
overfor rettighetshavere (spesielt beiterettshavere). I tillegg gjelder
dyrevelferdsloven § 15. Dersom gjerdet er i strid med arealformålet (for
eksempel ved at de stenger stier el.l. i LNF-områder) eller gjerdet er av
en viss størrelse (jf byggesaksforskriften, SAK10, § 4-1), så er gjerdet et
søknadspliktig tiltak. Kommunen henstiller til at nye gjerder blir satt opp
i samsvar med de kommunale retningslinjene og at man er bevisst det
visuelle inntrykket et gjerde vil gi overfor naboer og allmennheten.
I regulerte områder der det er bestemmelser om gjerding, gjelder
bestemmelsene i reguleringsplanen foran de kommunale retningslinjene.
Så lenge gjerdet ikke er i strid med bestemmelsene i reguleringsplan,
er heller ikke dette tiltaket søknadspliktig, med mindre det står
spesifikt i bestemmelsene. Dersom det er forbud mot inngjerding i en
reguleringsplan, gjelder ikke retningslinjene foran slike bestemmelser.
I tilfelle planbestemmelsene setter forbud mot inngjerding
(gjelder reguleringsplaner vedtatt før 31. mars 2005) gjelder et
kommunestyrevedtak fra 31. mars 2005 foran. Kommunestyret vedtok
her bestemmelser som tillater inngjerding av inntil 120 m2 i disse
reguleringsplanene. Detaljene i disse bestemmelsene kan fås ved
henvendelse til Ringebu kommune

Nye stasjoner som skal anlegges i Ringebu kommune: Langbakken
(Venabygdsfjellet), Kvitfjell Vest, Mykkelseter, Tann og Måsåplassen/Pulla.
Flere områder vil bli vurdert etter hvert.
GODE SORTERINGSRESULTAT
De fleste av hytteeierne er flinke til å sortere avfallet på miljøstasjonene.
Målinger fra Gålå Miljøstasjon viser at ca. 25 % (vekt) av avfallet leveres
som papir og glass! Disse fraksjonene videreleveres til materialgjenvinning
(nytt papir og nytt glass m.m.). De resterende ca. 75 % videreleveres til
energigjenvinning (forbrenningsanlegg).

AVFALL SOM SKAL LEVERES TIL BETJENTE MOTTAK
• Bygge- og rivningsavfall
• EE-avfall (radio, TV, PC m.m.)
• Farlig avfall (maling, beis, løsningsmidler, bilbatterier m.m.)
• Større gjenstander (møbler, inventar m.m.)
• Næringsavfall (gardsbruk inkludert)
ÅPNINGSTIDER BETJENTE MOTTAK
Frya Miljøstasjon 61 29 67 74 (5 km nord for Ringebu sentrum - Frya
Industriområde)
Mandag-fredag: 		07.30-15.30
Tirsdag:			11.30-19.00
Det er gratis levering av de fleste sorterte fraksjoner (EE-avfall, metaller,
farlig avfall m.m.).
Stasjonen er åpen 3 lørdager hvert år i tidsrommet april/mai.

Avfallet kan hytteeier sortere i 3 fraksjoner:
-papir/papp/drikkekartong (innkaståpning ca. 10x30 cm)
-glass/metallamballasje (innkaståpning ca. 10 cm)
-restavfall (innkaståpning ca. 50 cm)
Henvendelser til:
Det anbefales at avfallet er sortert før ankomst til miljøstasjonen. Papp og
kartong splittes opp før levering til papirbeholder. Ved full beholder: sjekk
om det er ledig kapasitet i andre beholdere på miljøstasjonen!
TRABELIA MILJØSTASJON
Stasjonen ble åpnet ved månedsskiftet jan/febr. 2012 og ligger langs
fylkesveg 27 ca. 600 meter nedenfor Trabelia Camping.

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR), 2630 Ringebu.
Tlf.nr: 47811185, 61283178/61283177
E-post: post@mgr.no
Hjemmeside: www.mgr.no
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Opplevelsesproduksjon som levevei

Ungdommen har fått eget hus i Ringebu

Tekst og foto: Eskil Solberg

Tekst og foto: Ragnar Løsnesløkken

Døla Opplevelser ble startet i oktober 2011 av
Julia Hamre og Diana Tooming. Begge er utdannet
ved Høyskolen i Lillehammer, der de har tatt
bachelor i Opplevelses- og attraksjonsutvikling.
Bedriften tilbyr aktiviteter og opplevelser
for i hovedsak tilreisende til Kvitfjell, men
aktivitetene er mobile og hele Midt-dalen vil,
med tid og stunder, være nedslagsfelt.

Etter lang tids venting, planlegging og intens oppussing åpnet endelig
det nye ungdomshuset i Ringebu 8.mars 2012. Ungdommen har nå fått
sitt eget hus hvor de kan treffes for å drive aktiviteter og ha det hyggelig
sosialt. Det er styret for Ungdomshuset, bestående av medlemmer fra
Ungdomsrådet, en representant fra Utvalg for kultur og oppvekst og
aktivitetsleder, Ragnar Løsnesløkken, som setter opp aktiviteter og
hva som skal skje på huset. Det er kjøpt inn blant annet biljardbord,
airhockeybord, X-box og lyd og lysanlegg. Huset har også egen kinosal,
kjøkken og trådløst nettverk. Styret ønsker at Ungdomshuset skal ha et
trygt, rusfritt og inkluderende miljø hvor alle er velkomne og hvor alle
skal bli sett. Som mange kanskje vet er Ringebu er en MOT – kommune
og derfor vil Ungdomshuset også stille seg bak MOT sine verdier som er:
MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
Ungdommene i Ringebu kommune, med det forrige ungdomsrådet i

spissen, har selv deltatt aktivt i oppussingen av huset. Fra oktober 2011
har alle vegger i alle rom blitt sparklet, lagt på strie og malt. Det nye
ungdomsrådet har vært med på å møblere og dekorere huset. Det har
vært mye arbeid og mange kveldstimer har blitt brukt, men resultatet ble
bra, så ungdommene skal ha all ære for vel utført jobb.
Nå er det opp til ungdommene selv å ta i bruk huset og benytte det aktivt.
Det vil bli invitert til filmkvelder, quizkvelder, diskotek, minikonserter,
temafester og konkurranser for å nevne noe. Foreløpig er Ungdomshuset
åpent tirsdager og torsdager etter skoletid og på kveldstid.
En stor takk må sendes til Gudbrandsdal Energi AS som har sponset huset
med 1,5 millioner. Ringebu kommune har også bidratt med betydelige
summer for å få huset i orden. Nå som alle rammer er på plass gjenstår
det bare å fylle huset med omsorg, humør og kreativitet!

Åpningstider:
Tirs. 17.30 - 21.30
Tors. 14.15 - 19.30

Behov for opplevelsesleverandør i Midt-dalen
Diana kommer opprinnelig fra Estland, og Julia er fra Sverige. Sesongjobb
i Kvitfjell førte dem begge til Ringebu. Begge har drømt om å skape sin
egen arbeidsplass.
-Vi så behovet for en egen aktivitetsleverandør i Kvitfjell. Alle bedriftene i
destinasjonen har vært veldig støttende og interesserte i å legge til rette
for at vi skal kunne lykkes. Samarbeidet har vært strålende, forteller Diana.

Intens oppstartsfase

Det har vært spennende å etablere en bedrift. Det er mye å sette
seg inn i, og jentene hadde liten tid fra de startet opp til de skulle
gjennomføre det første
bedriftsarrangementet.
-Arrangementet var veldig
vellykket, og det ga oss
en «flying start». Det var
moro å kunne benytte
det vi hadde lært på
skolen i praksis. I tillegg
til arrangementene har
vi også tatt etablererkurs
i regi av Innovasjon
Norge,
etablererprøve
og
kunnskapsprøven
for å få skjenke og
serveringsbevilling. Hektisk,
men moro, sier Julia
-Skjenkebevilling? Har dere åpnet bar også?
-Neida, men matopplevelser er etterspurt, og vi har tilgang til en flott
lavvo på mellomstasjonen hvor vi blant annet kan tilby dette.
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Aktivitene

-Så langt har vi blant annet gjennomført «vinterleker», akekonkurranser,
paralellslalom, og i samarbeid med eksterne aktører har vi organisert
kanefart og go-kart. Det handler egentlig mye om lek, å få gjestene til å
slappe av og tenke på noen annet enn jobb, sier Diana.
Så langt har det stort sett vært bedrifter som vil ha en sosial eller
lagbyggende aktivitet. Men damene håper at de med tid og stunder også
skal kunne tilby mer for individuelt reisende.
-Vi har bare konsentrert oss om vinteraktiviteter, men vi ønsker også å
satse på å levere aktiviteter i sommersesongen, forteller Julia. Julia er
også en ivrig syklist, og håper å kunne legge bedre til rette for dette i
Ringebu.
-Vi ønsker å ha et nært samarbeid med bedrifter i Ringebu, som
leverandører, men vi ønsker også å tilby våre tjenester hvis noen ønsker
hjelp til å gjennomføre events eller opplevelser.

God start og spennende framtidsutsikter

-Har dere lykkes så langt?
-Ja, vi synes vi har hatt en god start. Etter oppstarten i oktober og fram
til påsken har vi hatt aktiviteter for ca 550 personer. Foreløpig er det
ikke nok til å leve av, men vi har begge ekstrajobber ved siden av, og
vi ønsker å investere mest mulig av det vi har tjent gjennom denne
sesongen, i nye aktiviteter og nytt utstyr. I tillegg har vi fått tilskudd fra
Ringebu kommune som dekker noe av oppstartskostnadene, og vi gleder
oss til å videreutvikle bedriften. Målsetningen er å leve av dette, og etter
hvert også ansette flere aktivitetsledere, fortsetter jentene. Enda er de
altså i oppstartsfase, og de arbeider nå med hjemmesider og et enkelt
profilprogram. Til sommeren har de planer om å drive med mer aktivt salg,
så langt har de hatt nok med å ta unna forespørslene etterhvert som de
har kommet. -Vi er på utkikk etter opplevelser og spennende aktiviteter i
nærområdet, så om noen har gode forslag til oss, så setter vi stor pris på
det, avslutter Diana.

Visste du at....
Ved Ringebu voksenopplæring kan du ta :
1-5 ungdomsskolefag - søknadsfrist 1.mai. (du kan også søke hvis du trenger et repetisjonsår her før du evt. går på et fagbrev på Opus).
Kurs i norsk og samfunnskunnskap. Opplæring hele året eller et kortere kurs høst og vår.
Tilrettelagte lesekurs, skrivekurs, matematikk-kurs.
Unge/voksne kan, på grunn av sykdom eller ulykke, søke om fornya grunnskoleopplæring; inkludert trening i grunnleggende kommunikasjon.
Data brukes mye i all opplæring ved skolen.
Søknadsskjema ligger under Ringebu kommunes hjemmeside.
Skolen ligger ved Ringebuhallen. Kom innom eller ta kontakt 61 28 16 67.
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Våla elv - en ny landsbyopplevelse
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Ikke mange av oss ser denne mulighetens elv som
renner rett gjennom Ringebu sentrum og som
bare for 30 år siden var i aktiv bruk både når det
gjelder fisking, bading, isflak-rafting og andre
aktiviteter. Elvebredden var tidligere naturlig
og mer flat mens elva i dag er blitt klemt mer
sammen. Likevel er dette en naturdimensjon som
er spennende med mange kvaliteter og som vi nå
ønsker å ta fram igjen og gjøre aktuell gjennom
tilrettelegging og forskjønning.
Først et tilbakeblikk på hva som har skjedd så langt i arbeidet. Prosjektet
starta opp i desember 2010 med åpent møte, nedsetting av tre
arbeidsgrupper bestående av både private, næringsdrivende, kommune,
representanter fra lag og foreninger og andre. Etter at de hadde kommet
fram med sine ideer ble det i juli 2011 satt sammen ei ressursgruppe.
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Ressursgruppa består av: Henning Olstad (håndverker/tømrer), Anne
Vestad (Ringebu kommune, tjenesteleder kultur), Magnhild Røen og
Gudveig Hjelle (begge fra Ringebu-Fåvang tur og trimgruppe), Frans
Mauritz Hjelstuen (Ringebu kommune, Fysak) og Stein Pedersen (sølv
og gullsmed). Undertegnede fikk oppgaven med å koordinere arbeidet.
I tillegg leies Gro Treider (landskapsarkitekt) inn til å bistå ved behov.
Eldreråd, ungdomsråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
har anledning til å delta slik de ønsker.
Ressursgruppa har etter sommeren 2011 hatt 3 arbeidsmøter og ett
miniseminar i november 2011. Her kom en tverrfaglig ressursgruppe for
stedsutvikling på fylkesnivå til Ringebu for å få informasjon og veilede oss
i arbeidet vi holder på med. Det var et nyttig møte for videre arbeid. Et
av resultatene var at kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dahle kom
med som faglig bistand i arbeidet.
I løpet av tida fra juli 2011 og fram til i dag har vi arbeidet med hvordan
vi skal få elva fram i lyset igjen, dialog og forhandlinger om grunnerverv
og søknader om midler for å få finansieringen på plass. Ressursgruppa
har sammenfatta ideer og tiltak. Gro Treider har laget ei skisse av øverste
delen av elva.

Tiltakene er:
• En gangbru skal opp over Våla for å binde øst- og vestsidene
bedre sammen. Her vil vi ha en spesiell og iøynefallende bru
som lyssettes. Et lite signalbygg som legges merke til i sentrum.
Brua kan ha en stedegen utforming eller en mer moderne
utgave.
• Gangstier lang elva. Det tenkes sammenhengende gangsti
med universell utforming (tilrettelagt for rullestolbrukere og
svaksynte/blinde) der det er mulig å få til. På noen strekninger
kan det være mulig å ha flere typer gangstier for å gi flere
muligheter for ulike opplevelser. For eksempel en alternativ
gangsti helt inntil elva som har grov stein som underlag og som
i vårflom er under vann, men ikke forsvinner med strømmen.
• Det skal være flere fine møteplasser med stedegne materialer
brukt langs elva utformet til ulike formål slike som eks:
o Møteplasser inntil elva med bord og benker der folk
kan sitte og nyte elva.
o På strekninger med liten strøm kan en legge ut store
kampesteiner som du har mulighet til å krysse elva på
ved å hoppe fra stein til stein.
o Stillerennende områder der du kan vade ut i elva eller
plaske i elvekanten.
o Fiskeplass enten langs Våla eller ved munningen mot
Laugen.
o Gapahuk med leirplass for å kose seg i en solnedgang
eller overnatte i friluft.
o Et fuglekikketårn nær Laugen for her er det et veldig
rikt og variert fugleliv.
o Infotavler med mulighet for å laste ned applikasjoner
for å få mer informasjon.
o En liten badeplass med elvevann på nordsida av
Ringebu ungdomsskole.
o Observasjonsplasser for våre sjeldne plantearter som
vokser her.

Grunneiere langs elva har vært veldig samarbeidsvillige så grunnerverv er
nå på plass i øvre del av elva. I tillegg til dette arbeidet har vi også arbeidet
aktivt med å søke midler fra ulike instanser. Vi har fått god mottakelse
flere steder. Europris har innbetalt kr. 240.000 i forbindelse med sin
etablering av butikk, Oppland Fylkeskommune har bevilget kr. 500.000
til stedsutvikling, Sparebankstiftelsen Dnb har bevilget kr. 500.000,
Direktoratet for naturforvaltning har gitt kr. 81.000 til grunnerverv og
Ringebu kommune har totalt bevilget kr. 840.000. I tillegg har vi en
søknad inne hos Direktoratet for naturforvaltning og vi har også et
fiskefond for Våla som kan brukes hvis det blir noe tilrettelegging på dette
området.
Private og særlig Europris har vært på bana fra starten og nå går det en
invitasjon ut til alle ang. konkrete bidrag i form av ”oppkjøp” av ustyr
langs elva eks. ”G-sports fisketårn”, ”Coops sitteplass” osv, men det er
ingenting i vegen for at privatpersoner kan bidra eks.”Borghilds bord”.
Dette skal merkes på de enkelte oppkjøpene ved et lite messingskilt
på utstyret. Interesserte bes ta kontakt og mer informasjon er lagt ut
på Ringebu kommunes hjemmeside. Dette blir et stort spleiselag med
mange bidragsytere og en ny og positiv opplevelse i Ringebu sentrum.
Velkommen for å nyte Ringebu langs elvekanten!
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Oppslagstavla høsten 2011

Ringebu kommunestyre

Venabygdsfjellet

Kvitfjell.

Venabu Fjellhotel.

Åpningstider i Påsken 9.30-16.30

Skiturer med leder alle dager unntatt lørdag.
Fotoforedrag om Ringebu og Rondane kl 20.30 palmesøndag.
Fotoforedrag om fjellets flora, makrobilder onsdager kl 20.30
Norsk matbord med tradisjonsmat onsdager kl 18.30, bordbestilling
Stikk innom for en kopp hjemmelaget kakao og rømmevafler eller hjemmebakst.
Koldtbord hver kveld unntatt påskeaften. Påskeaften 3-retters middag og dessertbuffet.
Musikk til hygge og dans hver kveld unntatt langfredag og søndager.
Utleie av ski og truger.

Her presenteres det nye
kommunestyret i Ringebu
for perioden 2011 - 2015
Med Erik Odlo (Sp) i spissen.

Mer informasjon 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no

Erik Odlo (Sp)
Ordfører

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Karlsvogna fjellbad, velværeavdeling med stort svømmebasseng, steambad,
boblebad og badstuer. Solarium. Utleie badekåper.
Villreinen bistro, servering av småretter og forfriskninger når hotellet er åpent på
dagtid. Aquavitfjøset, med 80 forskjellige akevitter, åpnes for grupper og etter
nærmere avtale. Gudbrandsdalsbord hver lørdag hele vinteren, bordbestilling.
Ala carte servering i Nordlyset- glasshuset med panorama, om kvelden, bordbestilling.
Alpint familieanlegg, Ringebufjellet skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser.
Snøforbehold ellers åpent alle helger fra januar og hele påsken
Parkering for fjellturer og besøkende i Skisenteret
Skiutleie: langrenn, alpint og snowboard. Utleie pulker og akebrett. Varmestue og kiosk.

Brede Vestby (Rtpl)

Svein Ivar Sæther (Rtpl)

Oddrun Søreng (Rtpl)

Bjørg Dalberg (Rtpl)

Jan Skogvang (Rtpl)

NYHET
Fra februar henter hotellbussen de som vil ha en hyggelig aften med god mat og dans.
Avgang fra Trabelia 18.00 - retur etter avtale . Ring og bestill plass på både buss og bord
på tlf. 61284000

Lundes Turisthandel.

Lundekroa har åpent hver dag 10.00 – 18.00, og til 21.00 fredager. Nystekt
bakverk, ala- carte matservering og alle rettigheter. I påsken er det after-ski på
LundeKroa langfredag og lørdag. Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle hverdager
9.00 -21.00, lørdag 9.00 – 18.00 og søndag 10 00 – 18.00.
Hjemmeside: www.lundes.no, e-post: lunde@lundes.no Tlf: 61 28 40 43

Jan Erik Brenden (Rtpl)

Jostein Tromsnes (Sp)

Kristine Valebjørg (Sp)

Kirsten Borgedal (Sp)

Pål Haugstad (Sp)

Rondesenteret.

Nærbutikk, åpent hver dag, lokal gardsmat, ferske bakervarer, bensin og gass, levering
av ved, skutertransport, brøyting av hytteveger. Mer info 61284126
Rondane Sport og Fritid. Kafe, matserving og hytteutleie. Camping
Søndagsbuffè i sesong.

Kvitfjell Alpinanlegg.
Kvitfjell og Lillehammer Ski Pass-anleggene
Kvitfjell (29 km med bakker) samarbeider med 4 andre anlegg i området, vi tilbyr 1
felles skipass med tilgang til å bruke bakkene i alle de fem anleggene: Kvitfjell, Hafjell,
Skeikampen, Gålå og Sjusjøen. Totalt har du tilgang til 117 km med nedfarter, 45 heiser
og 93 bakker.
Les mer på www.kvitfjell.no

GudbrandsGard Hotell

Svømmehall og treningsfasiliteter er åpent for alle ved ledig kapasitet.
Terrassen – den nye afterski i Kvitfjell. Velkommen til et røft miljø med bålpanner,
tømmermøbler og live musikk på utvalgte datoer.
For mer informasjon, kontakt: www.ggh.no, eller tlf 61 28 48 00

Ringebu og Fåvang
Gudbrandsdal go-cart: På grunn av varierende vær- og føreforhold, følg med på
www.gudbrandsdal-gokart.no for åpningstider. Mob. 97151267.
Arrangementer:
15. og 16. juni
Fåvangdåggån Underholdning og AM Car treff Fåvang
22. og 23. juni
Ringebudagene i landsbyen Ringebu
22. og 23. juni
Fryarock. Nyoppstarta rockefestival se www.fryarockcamp.no
23. juni
DÅM musikalsk forestilling i Fryajuvet i Ringebu
30. juni - 18. aug. Torghandel i landsbyen Ringebu hver lørdag.
1. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00, Gospelkonsert
m/Calvin Bridges fra USA og Gospeloret i Ringebu
15. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00, Sør-Amerikanske 		
rytmer på orgel v/organist Domitila
22. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00, Narum
29. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00, Kammerkonsert
m/
kvartett fra Budapest, Ungarn
1. sept.
Ringebu Revival i Kaupanger
29.sept-6.okt.
Fårikålfestivalen i Midt-Gudbrandsdal
6. okt.
Fårikålfestival i landsbyen Ringebu

Tann Annolseter hyttegrend
5.april måneskinnstur kl. 20.00. Oppmøte Stortann seter. Mer info se www.tannol.no.
Påskeaften, påskeskirenn kl 12.00. Hillstad, Stortann. Mer info se www.tannol.no

Lørdag 14. april 2011 Lillehammer Troll ski Marathon
Verdens lengste skirenn fra Venabygdsfjellet – til Sjusjøen www.trollski.no

Øksendal.
Iver Hammeren (Ap)

Hans Øyvind Lyshaug (V)

Arne Fossmo (Ap)

Berulf Vågan (V)

Mette Haverstad (Ap)

Tina Lie Vestby (V)

Bjørn Moastuen (Ap)

Audun Amundsen (H)

Brede Holdbrekken (Ap)

Stein Nerli Morken (Frp)

Visste du at....
Drama/teater gruppa i Ringebu Kulturskole arbeider med teaterstykket
”Snehvit og de syv dvergene”. Stykket har premiere fredag 30.mars
kl. 11.00 på Tromsvang. Da spilles forestillingen for 1.-3.klassinger
fra Venabygd montesorriskole, Ringebu skole og Fåvang skole. Lørdag
31.mars kl.13.00 er det åpen forestilling på Tromsvang for alle
interesserte. Drama/teater er et nyopprettet tilbud i Kulturskolen og
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seksten kreative og positive elever fra 2.- 7.klasse har siden i høst
arbeidet med drama, og deretter med teaterstykket om Snehvit. I
forestillingen bidrar også Kulturskolens ballettelever med dans, og
skolens kunstelever har laget kulissene. Lærer i drama/teater er Kristin
Anita Johnsen.

Friisvegen Turistsenter Måsåplassen.
Kafeen er åpen hver dag med middagservering frem til kl. 17.30
Kontakt oss for pristilbud på kurs, selskapeligheter og matlevering.
Skitrekket er åpent hver dag fra klokken 11.00 til 15.00
Afterski i lavvoen Palmesøndag, onsdag, skjærtorsdag fra kl 14.00 – 20.00
Hundekjøring ved lavvoen palmesøndag og skjærtorsdag fra kl 13.00-16.00
(bestilling utover dette)
Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken med hundekjøring fra kl 12.00 til 15.00
Mai buffet til fjells
Måsåplassen har den glede å invitere nye og gamle kunder velkommen til 1. mai buffet fra
kl 13.00 til 17.30 – voksen 195,- pr person
For mer info kontakt oss på 61280421 eller se www.friisvegen.no
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Visste du at....
Balansekunstneren Eskil Rønningsbakken kommer tilbake til
Fryajuvet i sommer. Under Peer Gynt-stemnet i august skal
Rønningsbakken delta i den nye forestillingen ”Utfor Stupet”.
Peer Gynt As er glade for at Eskil Rønningsbakken har sagt ja til å
være med. Han vil bidra til å gjøre dette til en meget spekakulær
forestililng.
Forestillingen ”Utfor Stupet” i Fryajuvet har premiere fredag 3.
august. Det blir forestillinger 3., 4.,9.,10., og 11. august.
Forestillingen kombinerer akrobatikk, dans, sang og musikk på
en ny måte, Fryajuvet er kanskje den mest spektakulære scene i
Norge, med utfordrende fossefall og stupbratte fjellvegger. Her skal
Peer Gynt stå fram mer moderne, vill og rå enn i andre forestillinger.
Informasjon: www.peergynt.no
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Vi i Tinde Hytter vet at det finnes minst like mange tinder som det er mennesker.
Og alle har sin personlige favoritt.

www.dialecta.no

sin
tinde
sinegen
egen
tinde

Tørr bjørkeved

KAI MYHR AS - NRF 13

Ringebu Brukt og Nytt

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

i 40 l sekker, selges i butikken.

Kr 60,- pr. sekk.

Egen hytte er en investering i livskvalitet. Et pusterom å leve i og vokse med.
Del tankene med oss, så tilpasser vi hytta sammen med deg og gjør den nøkkelferdig.

◆MUR ◆PUSS
◆SKIFER ◆FLIS
◆NATURSTEIN

Som tinder er topper, er Tindehytta toppen av alle norske hyttedrømmer.
Og har du ikke tomt, så har vi over 600 tomter du kan velge i.
Ring oss på 61 28 44 30 eller se www.tindehytter.no

GIAXtruger
Kr 998,Åpningstider:

Mandag:
Tirsdag – fredag:
Lørdag:
Tlf: 61 28 37 70

◆EKSKLUSIVT

MURVERK

Stengt
10.00 – 15.00
10.00 – 14.00
FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

Vi henter og tar imot brukte ting

Velkommen innom!

Gudbrandsdal Industrier A.S

2630 Ringebu • Telefon: 61 28 42 00 • E-post: giax@giax.no
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MURMESTER

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

17

PRØV NORGES BESTE ANLEGG

FOR ALPINISTER
Midt i Gudbrandsdalen finner du ski-eldoradoet Kvitfjell, én av
Skandinavias mest moderne og snøsikre destinasjoner.
Kvitfjell ble i 2011 kåret til Norges beste skidestinasion for alpinister
av VG. I Kvitfjell finner du 11 heiser og 25 nedfarter (29 km) over
840 høydemeter. Bakkene varierer fra de enklseste grønne til
Nord-Europas svarteste bakker.

Design: www.lole.no

5 SKIOMRÅDER
- ett heiskort
Kvitfjell har
felles heiskort
med Hafjell,
Skeikampen,
Gålå og Sjusjøen.

JUNIOR
SKIPATRULJEN
Det er kun i Kvitfjell Alpinanlegg at
barna dine får en helt spesiell rolle i
bakken gjennom en unik aktivitet:
nemlig Junior Skipatruljen!
Dette vil være en aktivitet for barn fra
4-12 år, enten om du besøker anlegget for
en dag eller om du er fast gjenganger gjennom
sesongen. For å få lov til å få jobb i Jr. Skipatruljen er det to kriterier som gjelder.
Du må bruke hjelm og skivettregler må læres.
Jobben er uten ansvar og med frynsegoder.
Les mer på kvitfjell.no

NORGES BESTE ANLEGG FOR
ALPINISTER
(KÅRET AV VG 2011)
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Mammut Reklame as

Frikjør
Reiseliv
KunstLab
Sport og villmark
Strek og striper
Foto, sølv og leire

FOLKEHØGSKULE

RINGEBU

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, konrmasjon, jubileum, møter og
andre tilstelninger hos oss.

Krible design - 2011

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.

Bjørner: 959 37 900
Kontor: 61 28 23 88
Telefax: 61 28 01 11

KAI MYHR AS

Er du mye på farten?

Ringebu Folkehøgskule
Tlf. 61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.rfhs.no

Damsvingen 13
2634 Fåvang

Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.
Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.
Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.
Hent mobilbank-appen i App store her---->

Reg. elektroinstallatør

www.favangelektro.no

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Bank. Forsikring. Og deg.
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Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

VAKTTELEFON
Døgntelefon 24 timer

Tlf.612 18000

FA G R Å D E T
FOR VÅTROM

61 28 00 00

mammut reklame as

www.s1g.no

Simen Knuts
992 03 165
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Åpningstider:
Se kiwi.no
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KAI MYHR AS

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

...eller kanskje du bare trenger hjelp
til deler av prosjektet..?
søker
• Ansvarlig
• Prosjektledelse
• Graving
• Betongarbeider
av mur og
• Alt
naturstein
tomter til salgs
• Flotte
i Kvitfjell øst og vest
av ved
• Salg
tilkjørt hytta

Høy kvalitet på arbeid
og materialer.
Gode referanser.
Velkommen til en
uforpliktende byggeprat!

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

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu

