
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


