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Leder’n
Helse- og omsorgstjenestene i Ringebu er større enn Gudbrandsdalens største private bedrift, målt i antall ansatte. 
Kommunens helse- og omsorgstjenester består av 260 fast ansatte og vikarer. Disse utførte tilsammen 150 årsverk 
i 2014.  Tjenestene utgjør nær halvparten av kommunens ansatte. 

Helse- og omsorgstjenestene har vært gjennom omfattende endringer de siste årene. Det sentrale stikkord er 
samhandlingsreformen, som ble iverksatt fra 2012. Ringebu kommune valgte å inngå i et helsesamarbeid med 
kommunene sørover. Kommunene har sammen etablert "helseregion Sør-Gudbrandsdal", og har iverksatt mange 
tiltak i et tett samarbeid ned sykehuset. Felles legevakt var etablert fra før. I årene etter 2012 er det etablert 12 
intermediære plasser, for personer med omfattende hjelpebehov etter sykehusopphold. Det er også etablert 8 

plasser for øyeblikkelig hjelp. Kommunene har styrket medisinsk oppfølging i sykehjem, fått kreftsykepleier på plass, etablert frisklivssentraler 
og det er en bred satsing på å styrke generell kompetanse i kommunene og bygge spisskompetanse på ulike tema i de fire kommunene, der 
kommunene er hovedaktør på hver sine fagfelt. Dette spenner fra demens og rehabilitering til ernæring og aktivitet. 

Lokalt framstår Linåkertunet som et moderne og framtidsrettet anlegg, etter å ha gjennomgått påbygging, ombygging og oppussing. Det var 
en lang byggeprosess, med midlertidige løsninger og ekstra belastninger for både beboere og ansatte. I ettertid ser vi dette tydeligere ved 
at sykefraværet har vist en svært gledelig utvikling, samarbeidet er ryddig og ting er normalisert. 

Parallelt med byggeprosjektet ble hele helse- og omsorgstjenestene omorganisert og tjenestetilbud ble endret. Hjemmetjenesten ble slått 
sammen til ett område, sykehjem ble avhjemlet og omgjort til boliger for heldøgns omsorg. Kommunens ressursbruk ble analysert opp mot 
tjenestestatistikk, og det er lagt vekt på å styrke tjenester i hjemmet, for at folk skal kunne bo og trives i egen bolig så lenge som mulig. Det 
ble vedtatt nye kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Antall tjenesteenheter ble redusert fra fem til tre. Det er utarbeidet nye 
turnuser og mange har vært berørt av omlegging til nye arbeidstidsordninger. 

Endringene over representerer betydelige kulturendringer, og det skal målrettet innsats til over tid for å sikre de ønskede resultater. Helse og 
omsorg er personintensiv virksomhet. Tjenestens kvalitet skapes i møtet med brukerne. Vi er på god vei, men ikke i mål ennå. 

Vi har nå tatt initiativet til en viktig politisk planleggingsprosess, for å stake ut kursen videre. Vi skal evaluere det som er gjort, analysere 
tjenestedata på nytt og samtidig ta framtidas utfordringer innover oss. Dette er et viktig arbeid. Kommunene i Gudbrandsdalen opplever 
demografiske endringer med økt sentralisering og en aldrende befolkning, hvilke utfordringer gir det? Hvor trykker skoene idag? Hvilke 
endringer skjer rundt oss? Hvilke rettigheter og tjenestekrav kan bli vedtatt? Hvilke muligheter ligger i bruk av velferdsteknologi i 
helsetjenestene? Hva vil hverdagsrehabilitering bety for tjenestene? Hvilke utfordringer vil nye oppgaver til kommunene som for eksempel 
psykiatri og rus by på? Økonomiske rammer til å gjennomføre ønsket aktivitetsnivå er konstante utfordringer. Midt oppe i dette pågår også 
en kommunereform. 

Kommunestyret vedtok mandat for "helse- og omsorgspolitisk kvalitets- og utviklingsplan" i april. Planen skal sette retning for videre 
utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene. Vi ser fram til et spennende arbeid i månedene som kommer. Samarbeidskommunene i Sør-
Gudbrandsdal vil kunne trekke veksler på hverandre i planarbeidet framover. 

Jeg ønsker alle en fin sommer, og håper dere finner anledning til å oppsøke noen av de flotte arrangementene i Ringebu og omegn! 

Per H. Lervåg
rådmann
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Ingeborg- alles Ingeborg
Tekst og foto: Katarina Bagge Stormo.  

Ingeborg startet i Ringebu kommune 1982 som helsesøster, hun har alltid 
vært interessert i mennesker, spesielt barn og ungdom.  Hun har vært et 
anker for mange barnefamilier gjennom mange år, og ble tidlig opptatt 
av overførbarheten til neste generasjon som helsesøster. Dermed vokste 
interessen for blant annet forebyggende arbeid, spesielt innen psykisk 
helse. I 2005 begynte Ingeborg sitt arbeid i rus og psykisk helsetjeneste 
i Ringebu kommune. Ingeborg har tatt en spesialistutdanning rettet 
mot barn og unge og har dette som fokusområdet i arbeidet sitt. Spør 
du henne hva som er viktigste i jobben hennes så svarer hun, relasjon. 
«Katarina, vi får ikke gjort en god jobb om vi ikke har en trygg og tillitsfull 
relasjon».

Ingeborg er opptatt av å forebygge helseskader og hun er opptatt av 
at hjelpen kommer tidligst mulig til den som trenger det. I mange år 
har hun vært medlem av bl.a HSA (holdningsskapende arbeid) og 
«barnespesialistene» som er tverrfaglige og tverretatlige grupper som 
arbeider forebyggende rundt barn og unge. Ingeborg har også vært med 
i prosjektet hvor hovedmål var å styrke foreldrenes ferdigheter, slik at 
de kan mestre mer krevende foreldreoppgaver. Det er sjelden Ingeborg 
hjelper kun den som er syk, som regel så hjelper hun hele familien, hun 
ser helheter.

Ingeborg er en viktig bidragsyter for å øke innsikt, forståelse og åpenhet 
i forhold til psykisk helse. Hun er en mester i å sette ord på viktige tema 
på en folkelig måte. Hennes foredrag har trøkk og hun skaper både latter 
og tårer og engasjement. Ingeborg er ikke redd for å bruke sine egne 
erfaringer. Hun kommer med egne opplevde historier, som er med på 
å alminneliggjøre og ufarliggjøre et viktig tema. Humor, engasjement, 
og livlig kroppsspråk blandet med blodig alvor gjør at lytterne har lyst å 
gjøre en forskjell etter foredraget.

Ingeborg har bred faglig kompetanse og livserfaring.  Hun er en sykepleier, 
helsesøster og klinisk spesialist innen barn og ungdoms psykisk helse. 
Videre har hun studert kognitiv terapi rettet spesielt mot angst og 
depresjon. Ingeborg har tatt mange kurs gjennom sin yrkeskarriere, men 
viktigst av alt er erfaring i det kliniske arbeid som hun elsker, og har gjort 
gjennom mange år. Er det noe i forhold til barn og unge og psykisk helse, 
så blir Ingeborg etterspurt. Slik er det bare.

Ingeborg er en fantastisk kollega. Hun er trygg og hun er «limet i teamet». 
Som person er hun solid og tydelig, hun er til å stole på. Ingeborg er 
kunnskapsrik og jordnær. Hun har beina godt planta i jorda og hun er en 
«institusjon i seg selv».
Alle liker Ingeborg, alle vil ha Ingeborg, alle ønsker Ingeborg. Det er både 
godt og vondt. Det kan fort bli mye arbeid og lite fritid. Har man et 
stort hjerte som Ingeborg, så er det ikke lett å si nei til spørsmålene 
om foredragene, møter, kurs, informasjonsarbeid, veiledning, osv. Men 
Ingeborg er flink til å trene og være sosial med venninner og dermed får 
hun balansen med arbeid og hverdag. 

Nå skal Ingeborg bli «litt pensjonist». Det betyr at hun fortsatt skal jobbe, 
men kun 30 %.  Det skal bli en myk og god overgang fra arbeidsliv 
til pensjonisttilværelse. Hun skal fortsatt arbeide innen rus og psykisk 
helsetjeneste. Arbeidsoppgavene vil bli noe endret men fortsatt skal hun 
jobbe med mennesker. 

Ingeborg vil alltid uansett være «på jobb», siden hun er genuint 
interessert i mennesker. 

Vi er alle glade i Ingeborg. 
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På Fåvang skole skal det i sommer settes opp et modulbygg som løser 
plassutfordringene for både elever og lærere. Skolen har slitt med 
mangelfulle lokaler og dårlige arbeidsforhold for lærerne over lang 
tid, så dette er et etterlengta løft. Skolen vil nå få universelt utforma 
lokaler for halvparten av klassene. Modulbygget blir satt opp i tilknytting 
til eksisterende bygg, på fullverdig grunnmur, og med fullverdig saltak. 
Det blir også gjort en del tiltak på Ringebu skole. Vi vil med dette få 
godt brukbare skolebygg i mange år framover, og behovet for nybygg er 
forhåpentligvis utsatt med minst 10-15 år.

På St. Olavs plass starter byggingen av 8 gjennomgangsleiligheter i 
løpet av sommeren, med ferdigstillelse til nyttår. Dette vil gi et svært 
godt tilskudd til botilbudet i kommunen, og gjøre det lettere for mange i 
etableringsfasen å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ikke tenkt 
som varig botilbud for noen, men i første rekke være et tilbud til de 
som har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på annen måte. Gode 
tilskuddsordninger gjennom Husbanken og framtidige leieinntekter 
på leilighetene gjør at dette prosjektet i svært liten grad vil belaste 
kommuneøkonomien.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Hagegruppa i Ringebu 
Prestegard med Ringebu kommunes Kulturpris for 2015. Hagegruppa 
gjør en formidabel innsats med å restaurere det gamle hageanlegget i 
prestegarden, og hagen framstår nå som ei perle i bygda vår. Tusen takk 
for innsatsen dere legger ned til glede for svært mange!
Ringebu Prestegard er nå ferdig med restaureringa av vognskjulet, og 
det ble utrolig flotte lokaler.
Disse innvies i sommer med bl.a. utstilling av verker etter Rune Amrud; 
kanskje en av de mest talentfulle kunstnerne Ringebu har hatt. Jeg 
anbefaler alle å ta turen til prestegarden i løpet av sommeren, og ta 
gjerne med gjester og besøkende dit. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og husk at 2015 er Friluftslivets år. 
I Ringebu er det alle muligheter til drive aktivt friluftsliv. 
Grip disse mulighetene!

Erik Odlo, Ordfører

Visste du at ...
Legene ved Ringebu Helsesenter har kommunale oppgaver, og deltar i interkommunal legevakt på kveld, natt, helg og høytider, i tillegg 
til ordinært pasientarbeid. Arbeidsbelastningen er stor, listene er fulle og valgmulighetene få. Dagens bemanning er sårbar ved sykdom, 
obligatorisk kursvirksomhet og ferieavvikling. 

Dette har tvunget frem et sterkt ønske om å øke legeressursene ved senteret 
og i fjor ble det derfor opprettet en ny legehjemmel i kommunen. Det har 
imidlertid vist seg vanskelig å rekruttere fastleger til distriktene og mye 
arbeid og tid har vært lagt ned i dette. 
Ved siste utlysning var det flere godt kvalifiserte søkere og det er nå 
ansatt to nye leger i kommunen. Torben Busch starter 27.06.15 opp i den 
nyopprettede hjemmelen og Martin Schou starter 04.05.15 opp i den ledige 
hjemmelen etter Leif Brastad.
For å øke kapasiteten ved senteret, og gi pasientene flere reelle 
valgmuligheter, vil dette medføre at enkelte pasienter vil få tildelt ny 
fastlege. HELFO vil foreta loddtrekning for å tilpasse listene til den nye 
bemanningssituasjonen, og de pasientene som berøres av dette, tilskrives 
så fort dette er gjennomført. Legene ber om forståelse for dette og ser frem 
til et fortsatt godt samarbeid til det beste for kommunens innbyggere. 

Per Ove Hagestuen, kommuneoverlege  

Kommunereformen har mye fokus for tida. Ringebu har valgt 
å gå aktivt inn i arbeidet med reformen for å forsøke å skaffe oss 
mest mulig kunnskap før vi tar noe endelig valg. Vi har fortsatt tre 
alternativer. Vi kan velge å fortsette som egen kommune, vi kan danne 
en ny kommune sammen med Nord-Fron og Sør-Fron, eller vi kan 
danne en ny kommune sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer. 
En stor sørdalskommune vil kanskje gi oss størst muligheter, samtidig 
som dette også helt klart gir de største utfordringene, særlig med 
tanke på nærhet til beslutningene og faren for å bli en utkant i en ny 
kommune. Vi har i vår arbeidet godt sammen med sørdalskommunene 
for å se hvilke oppgaver vi kan løse bedre sammen enn hver for oss. 
Parallelt med dette har vi en god dialog med fronskommunene. Jeg har 
valgt å gå inn i dette med et åpent sinn, og ser at en kommune som 
Ringebu vil få store utfordringer med å ha tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet på alle områder framover. Om svaret da er større kommuner 
eller mere samarbeid er jeg fortsatt svært usikker på, og for meg 
blir innbyggernes syn både underveis og ikke minst resultatet av en 
folkeavstemning svært viktig. Jeg oppfordrer alle til å møte opp på 
folkemøter, følge aktivt med på kommunens hjemmesider og komme 
med innspill og synspunkter på arbeidet underveis. Jeg kommer 
gjerne på møter i ulike lag og foreninger for å orientere og ta imot 
synspunkter og innspill.

Det er stor aktivitet i kommunal regi i Ringebu for tida. Det pågår store 
arbeider med opprusting av vatn og avløp og sentrumsforskjønnelse 
både i Ringebu og på Fåvang. Dette medfører endel ulemper for både 
næringsdrivende og oss som bruker tilbuda i sentrum. Jeg håper alle viser 
forståelse og tålmod for dette; det kommer til å bli svært bra når det blir 
ferdig! 
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Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening 

Lokale matopplevelser i Ringebu
Tekst Per Morset. Foto: Britt Åse Høyesveen

Spør du folk om hva de forbinder med Ringebu, vil nok svært mange 
komme opp med Annis Pølsemakeri som ett av de første svarene. Annis 
suksess er et resultat av hardt arbeid og høy kompetanse, men den er 
også et symptom på en samfunnstrend: Vi er blitt mer opptatt av hva vi 
har i oss. Vi skal ikke bare spise oss mette til en billigst mulig pris. Maten 
er blitt et mål på livskvaliteten. Vi snakker om matopplevelser.
Over hele landet ser vi at det stadig dukker opp nye småskala- 
matprodusenter, basert på lokale mattradisjoner. Vi ser også at de 
store dagligvarekjedene, som tidligere vendte de lokale produsentene 
ryggen, nå tar inn mer og mer av denne typen varer. De nasjonale og 
globale aktørene greier ikke lenger å holde småprodusentene ute av 
hyllene, etterspørselen er for stor. Flere av dem utvikler selv lokalbaserte 
nisjeprodukter og noen investerer til og med i små, lokale matbedrifter.
Hytteundersøkelsen, som næringsforeningen gjennomførte i 2012, viste 
at fritidsinnbyggerne våre er svært opptatt av lokal mat. Et opphold på 
hytta forbindes med det gode liv. Og da hører ”litt ekstra” også med når 
det gjelder maten.
World Cup i Kvitfjell har blitt et stort publikumsarrangement. 
Arrangementsleder Svein Mundal har gjort mye for å engasjere lokalt 

næringsliv og lokalt kulturliv i 
arrangementet. De siste årene 
har han gitt serveringstilbudet 
under World Cup en lokalmatprofil. Dette er med på 
å gi arrangementet identitet, samtidig som det også 
profilerer regionen vår på en fin måte.
Vi har mer enn mat fra Annis å by på i Ringebu. En 
av bedriftene som har holdt på lengst med lokal 
tradisjonsmat i Ringebu, er Venabu Fjellhotell. Maten, 
råvarene, tilberedningen og tradisjonene rundt den, 
presenteres som en del av måltidsopplevelsen.
Kafeen til Baker Hansen er en av attraksjonene i 
Vålebrua. Hit kommer folk langveisfra, og mange har 
det som en obligatorisk del av handleturen å ta en 
pause der. Kakedisken er et syn! Og det store utvalget 
av brød kommer fra bakeriet i Fåvang.
Laagen Bryggeri på Frya er en nyetablert bedrift, men 
gründer Gunnar Wiig er ingen nykommer i bryggerfaget. 
Han har tidligere vært med på å starte både Nøgne 

Ø i Grimstad og Atna Bryggeri i Østerdalen. Laagen Bryggeri tilbyr 10 
forskjellige ølsorter. Bryggeriet distribuerer både direkte til butikk og 
gjennom Gudbrandsdalsmat SA på Otta. 
Andre som bruker samme distribusjonsapparat er Lunde Gård i 
Fåvang, med Gudbrandsdalsegg, og Fjellrosa, med kjøtt av småfe. 
Gudbrandsdalsmat samarbeider med Tine, og deres leverandører kan 
dermed nå et stort distrikt.
Og Tine skal vi ikke glemme, selv om de i prinsippet er en riksdekkende 
bedrift i den ”store” klassen. Deres yoghurt og cottage cheese er laget på 
Frya, av mjølk fra Gudbrandsdalen og nærliggende områder.
Næringsforeningen vil gjerne at lokal foredling og omsetning av matvarer 
skal øke. Derfor samarbeider vi med prosjektet Midtdalsbonden inn i 
framtida om å sette fokus på dette temaet hos lokalt næringsliv, både 
primærprodusenter, foredlere og omdetningsleddet. Akkurat nå er vi i 
gang med et arbeid for å organisere produksjon og omsetning av kjøtt av 
kje (geit) og ”villsau”.
Vi ønsker at Ringebu og Midt-Gudbrandsdalen for øvrig, skal være kjent 
for mat og matopplevelser av høg kvalitet, til glede for både fastboende, 
tilreisende og næringslivet!

Visste du at ... 
-alle elever ved Venabygd montessoriskole og barnehage har felles lunsj på Venaheim hver dag. Peter Syrten er kokken vår, og lager deilig 
mat til oss, alt fra pasta, suppe, grøt, lasagne, fisk ol. Noen dager har vi brødmat.



6

Visste du at ...
I sommer blir det åpen seter på Dala seter på Stor-Tann, hver onsdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 20.00 
i perioden 1.juli til 9.august.
Her kan du kose deg med vaffel og svele før eller etter fjøsstellet.
Fjøsstellet starter kl.16.00 som alle kan være med på! Søndag 5. juli kommer Fåvang musikkforening og 
spiller og søndag 26. juli kommer Rallarene og synger, underholdningen starter kl. 12.00. Ta gjerne med 
noe å sitte på under underholdningsdagene. Setra ligger ca.14 km fra Fåvang sentrum.  
Hvis det er spørsmål så ta kontakt med budeia på mobil 47645541
Velkommen til fjells! Hilsen Beate Sigvartsen
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Familieeventyret Lillehammer!
Tekst: Kristin Prøven. Foto: Visit Lillehammer 

Store tindrende barneøyne som glitrer av glede, en liten kropp som ikke klarer å stå 
stille: 
«Mamma, kan vi ikke kjøre en gang til? Bare en gang. Det er så gøy!» 
«Pappa, så du hva jeg turte?»

Barnas spontane ekte glede og mestringsfølelse går rett i hjerterota. Store 
forventinger skal innfris i løpet av sommerferien for både liten og stor, men 
viktigst er gleden over å kunne tilbringe tid sammen og dele opplevelsene.  
Ta vare på de magiske øyeblikkene – de kan det bli mange av!

Velkommen til Lillehammer-regionen; et eventyrrike 
fullstappet med aktiviteter for små og store. Familieparker, 
badeland, lekeland, sykling, klatring, kanoturer, rafting, 
hesteridning, shopping, museumsaktiviteter for barn for 
å nevne noe. Her finnes aktiviteter for enhver smak og 
interesse. 

Sett av noen dager, og ta deg tid til å oppleve! Husk at 
de minste barna trenger tid for å bli trygge, på reise er 
alt annerledes enn hjemme og barnas største bekymring 
kan være hvor de skal sove i natt. Trygghet er en viktig 
forutsetning for barnas lek. Når barna er trygge er de klare 
for lek, moro og store opplevelser. Med fornøyde barn kan 
også de voksne koble av og nyte ferien på en helt annen 
måte. 

I Hunderfossen, Lilleputthammer, Lekeland, Jorekstad 
Fritidsbad og Fron Badeland høres gledeshyl fra sklier og 
spennende attraksjoner dagen lang. På Maihaugen og Norsk 
Vegmuseum kan barna bli med på oppdagelsesferd tilbake 
i tid, og på Barnas Gård får dere koselige dyreopplevelser.

For de større barna finnes en rekke actionfylte aktiviteter; 
rafting i Sjoa, en tur med hjulbob i Bob- og akebanen, 
klatring i høydeparken i Hunderfossen eller rappellering ned 

Kommunereformen i Ringebu
Tekst: Berulf Vaagan

Hva er kommunereform?
Stortinget og regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utrede 
mulige sammenslutninger med nabokommuner. 50 år er gått siden forrige 
store endring av kommunestrukturen. Siden 1960-tallet har kommunene 
fått flere og større oppgaver. Folketallet og bosettingsmønsteret er et 
annet, og det stilles helt andre krav til de tjenestene som innbyggerne 
har krav på. Regjeringen mener at større og færre kommuner vil være 
bedre i stand til å løse framtidas oppgaver.
Hva har Ringebu kommune gjort hittil?
Ringebu kommune har tatt utfordringen! Etter et grundig forarbeid 
hadde Ringebu kommune høsten 2014 nabosamtaler med alle de andre 
kommunene i sør- og midtdalen. Ei strategigruppa fra alle partiene 
i kommunestyret anbefalte å begynne i sør for å finne ut om det er 
grunnlag for en sørdalskommune. Et stort flertall i kommunestyret sluttet 
seg til dette i januar 2015. Etter det har de fire kommunene Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer laget en felles prosjektorganisasjon. Den 
ledes av politikerne, og ansatte og tillitsvalgte deltar. 

Hva med forholdet til Fronskommunene?
Samtidig som Ringebu kommunestyre vedtok å innlede drøftinger med 
Gausdal, Lillehammer og Øyer uttrykte kommunestyret et ønske om at 
Sør-Fron og Nord-Fron skulle delta i drøftingene sørover. Det avslo de. 

Kommunestyret i Ringebu vedtok i mars 2015 retningslinjer for drøftingene 
med sørdalskommunene. I et eget punkt uttrykte kommunestyret ønske 
om en god og åpen dialog med Fronskommunene framover. Ringebu har 
fulgt opp dette med å invitere Fronskommunene til samtaler.
Går det an å komme med spørsmål og synspunkter?
Ja! Spørsmål og synspunkter kan sendes til post@ringebu.kommune.no, 
og de kan sendes i vanlig post. 
Kan lag og foreninger få orientering fra kommunen?
Ja! Hvis lag og foreninger ønsker å få informasjon om kommunereformen 
presentert på noen av sine møter, vil kommunen stille opp så langt det er 
mulig. Mest aktuelle til å møte opp for å gi informasjon er ordfører Erik 
Odlo (epost: Erik.Odlo@ringebu.kommune.no , mobil 971 48 287) eller 
prosjektkoordinator Berulf Vaagan (berulf.vaagan@ringebu.kommune.
no , mobil 901 22 145). Forespørsler kan også rettes til kommunens 
sentralbord – tlf 61 28 30 00.

Hvor kan vi finne flere opplysninger om kommunereformen?
På kommunens hjemmeside www.ringebu.kommune.no finnes mer 
informasjon. Der er det en lenke til ei felles nettside for Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer om kommunereformen. Når dette leses vil 
prosessen videre være nærmere avklart – også om innbyggerinvolvering 
og folkeavstemning.
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klatreveggen på Tyrili klatresenter får garantert adrenalinet til å bruse hos 
de fleste. Er du av de vågale kan du også teste downhill sykling i Hafjell 
Bike Park. 

Etter noen dager med action kan det være godt å roe ned med 
naturopplevelser i frisk fjelluft. I Lillehammer-regionen ligger alt til rette 
for flotte fotturer eller sykkelturer i lett fjellterreng. Hesteridning og 
kanopadling er populære aktiviteter for barna. Her kan familien virkelig 
være sammen og dele nære opplevelser.

Lillehammer - regionen byr på mange familievennlige overnattingssteder, 
både hoteller, leiligheter og campingplasser, som har barnefamiliers 
behov i fokus. Her får du familierom, barnerabatter, innendørs og utendørs 
lekeområder, barnestol og sprinkelseng. Alle bedrifter merket med symbolet 
«Anbefalt for familier», har gjennomgått regionens kvalitetsprogram for 
familievennlighet, og kan trygt anbefales for barnefamilier. 

Velkommen til en eventyrlig ferie fylt med gode opplevelser for hele 
familien!

Visste du at ...
du snart kan benytte deg av gratis trådløst 
nett når du besøker Ringebu og Fåvang 
sentrum?
I forbindelse med bolyst og landsby-
utviklingen er det et mål med flere 
varierte møteplasser og økt attraktivitet. 
Det er et populæruttrykk som heter «home is where WiFi connects 
automatically». 
Dette har kanskje en humoristisk undertone, men gjenspeiler 
allikevel hvor viktig mange oppfatter tilgang på trådløst nett i 
dagens samfunn. 
Uansett om vi sitter på kafè, er hos frisøren, på kontoret, på butikken, 
eller på veg fra et sted til et annet, vil vi ha resten av verden et 
tastetrykk unna. Fremtiden er trådløs.
Ringebu kommune monterer nå aksesspunkt for trådløs 
nettverkstilgang på lokasjoner som gir best mulig dekning i 
«kjerneområdene» av Ringebu og Fåvang sentrum. 
Monteringen skjer i to etapper. Planlagt fremdrift er at Ringebu 
sentrum skal være trådløst før sommeren, og på Fåvang kan du 
logge deg på i løpet av sommeren. 
Løsningen støtter alle trådløse nettverksstandarder, og skal fungere 
på alle enheter (PC, smarttelefon, nettbrett osv.). 
Her vil en kunne logge seg på gratis for et gitt tidsrom. 

Velkommen til å surfe i Ringebu og Fåvang sentrum! 

Kommuneplanens arealdel er ute på høring
Tekst og foto: Wenche Hagestuen Dahle

 
Ringebu kommunestyre vedtok i møte 28.04.2015, sak 033/15, å legge 
kommuneplanens arealdel ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn i seks 
uker fra kunngjøringsdato. Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Kommuneplanens arealdel skal avløse gjeldende arealdel fra 1993, samt 
6 kommunedelplaner, og det er et stort og omfattende arbeid som nå er 
lagt ut. Det er kommet inn et stort antall innspill til ny arealdel, først og 

fremst om nye områder for fritidsbebyggelse. Innspill helt tilbake fra 2006 
er vurdert i planarbeidet.
Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a 
forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse, sentrumsformål og næringsbebyggelse. 
Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under 
høringer, og på Ringebu rådhus.
Det blir holdt åpent møte på Ringebu Rådhus onsdag 27. mai kl. 19-21. I 
tillegg blir det «Åpent kontor» 9. juni (Ringebu Rådhus) og 10. juni (Tunet 
Kro), kl. 16-18.
Merknader til sak 08/114 sendes skriftlig til Ringebu kommune, 
Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, eller e-post til post@ringebu.kommune.no 
innen 1. juli 2015.

Kontaktpersoner for kommuneplanarbeidet er: 
Wenche Hagestuen Dale, 61283096, 
e-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no 
eller Gunhild Haugum, 61283063, 
e-post: gunhild.haugum@ringebu.kommune.no

Visste du at ...
Ringebu kommunes nettside er under «oppussing»? Vertskapstanken og brukervennligheten ligger til grunn for arbeidet med å videreutvikle 
nettsiden til det beste for deg. Vi ønsker å levere utover forventning når det gjelder både service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Du skal på 
enklest mulig måte få best mulig hjelp. Dette gjelder uansett om du møter oss ansikt til ansikt, på telefonen- eller på nett. På bakgrunn av innspill 
fra tjenesteenhetene og innbyggerne, forbedres nå både layout og innhold på nettsiden. Blant annet vil søkefunksjonaliteten optimaliseres. Med 
andre ord: I stedet for å navigere rundt på siden for å finne frem, vil du enkelt kunne søke etter ønsket informasjon, og bli tatt direkte til en side 
som gi deg svar- eller kontaktinfo til relevant person å snakke med. Dette arbeidet er det fellestjenesten og IKT i samarbeid med bolystprosjektet 
som står for, og vi setter stor pris på både nettside-ris og ros i denne prosessen! 
Ring gjerne Amel på mob. 474 63 348 eller send mail til amel.konjhodzic@ringebu.kommune.no 
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Kunstutstillingene i Ringebu Prestegard 2015
Tekst og foto: Einar Høystad

Sesongen 2015 vil bli den tiende sommeren Stiftelsen Ringebu 
Prestegard arrangerer kunstutstillinger i prestegarden. Den offisielle 
åpningen blir 6. juni og utstillingene vil være åpne til 1. september hver 
dag mellom 10 og 17.
Når det gjelder opplegget for utstillingene, står vi dette året ved en 
skilleveg. 

Siden 2006 har Jakob Weidemanns kunst vært hovedattraksjonen for 
de besøkende, men avtalen med Lillehammer kunstmuseum om å vise 
Weidemannkunst i Prestegarden har gått ut, derfor må det bli et nytt 
opplegg i år. 
I stedet for Weidemann blir det en utstilling med Rune Amrud, som var født 
og oppvokst i Søre Fåvang. Han var utdannet ved Statens kunstakademi 
og var en særdeles talentfull billedhogger, som bare ble 31 år gammel. 
Han behersket flere teknikker, både tegning, grafikk og maling, men det 
var først og fremst som skulptør han ble kjent. Han var svært produktiv, 
så hans utstilling blir svært rikholdig. Hans venninne, Kirsten Kokkin, viser 
også noen skulpturer, som hun har laget av ham.

Årets utstillere blir disse:
Rune Amrud; talentfull billedhogger. Retrospektiv utstilling med skulpturer, 
grafikk og tegninger 
Kirsten Kokkin; kjent billedhogger, som viser noen verk sammen med 
Rune Amrud  
Reidar Fritzvold; retrospektiv utstilling, maler og tegner som var opptatt 
av natur og dyreliv; kanskje mest høgfjell og reinsdyr 
Lars Ove Klavestad; tegner/maler fra Østfold, som spiller på de 
humoristiske strenger
Luca Berti; italiensk, internasjonal fotograf, som viser fotografier bl.a. fra 
Gudbrandsdalen 
Claus Køltzow; kjent, norsk dyrefotograf, særlig fugler 
Kari Mølstad; glasskunstner fra Lillehammer 
Yngve Havstad; glasskunstner fra Lillehammer 
Barnehagene i Ringebu som har naturen som tema 
Stavkirkeutstillingen med gjenstander fra utgravningene i stavkirken i 
1980-81       
I tillegg til utstillingene vil hagen være vel verd et besøk og rosene blir 
vakrere enn noensinne.

Henvendelser kan skje til 976 87 950 eller post@ringebuprestegard.no, 
Se også www.ringebuprestegard.no

DNT Gudbrandsdal inviterer til fjelltur i anledning friluftslivets år
Tekst Gitte Bertelsen Foto Inge Asphaug/DNT

Søndag 21. Juni.
TUR TIL SVANGKAMPEN I FÅVANGFJELLET

Fra bommen tar vi til venstre og parkerer etter ca en km. 
Her starter turen. Vi går sti til Stulsåtjernet og følger bekken 
oppover. 
Etter hvert kommer vi til Oljehytta, der det tidligere ble brent 
einebærolje.  Videre fortsetter vi til Svarttjernet, på høyre side av 
tjernet og langs sti til Svangkampen 1149 moh. Herfra er det fin 
utsikt i flere retninger. Vi følger sti ned til Rollstulen. Derfra følger 
vi råk/setervei til Mykleseter. Turen tar ca fire timer i lett og fint 
turterreng.

Turkoordinator: Arnfinn Stubrud, tlf 975 31 660 
Påmelding innen 19. juni.
Frammmøte: 
Ved bommen på Mykleseter (Goppolveien) kl. 10.00.
Kart Turkart Ringebu

8
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Barnehagenes tema for årets sommerutstilling
Tekst og foto: Margunn Haugen

For niende gang deltar barnehagene i Ringebu kommune på den årlige 
sommerutstillingen på Ringebu prestegard. Det som begynte tilfeldig, har 
blitt en viktig del av det pedagogiske opplegget for barnehagene.

2015 er friluftslivets år. Derfor er nettopp friluftsliv valgt til tema for årets 
kunstprosjekt. Ungene er godt i gang med å sirkle inn det som kan bli 
retningen for kunstprosjektet denne gangen. Men veien blir til mens de 
går. Barna trenger noen rammer, men det er ikke de voksne som skal 
bestemme hva resultatet skal bli, det er ungene som viser veien og hva 
det skal ende opp i.

Hvert år siden 2007 har barnehagene hatt et kunstprosjekt som del 
av årsplanen. Det begynte tilfeldig med et besøk i stavkirka i Ringebu. 
Ungene var nysgjerrige, spurte og grov, betraktet utsmykningene, tok på 
utskjæringer og tegnet. Da de kom tilbake til barnehagen malte de det de 
hadde sett. Og dermed ble idéen til en utstilling født.

I 2011 ble barnehagene tildelt den nasjonale barnehageprisen for kunst 
og kultur. Prisen fikk de for prosjektet «Vær sett med barns øyne» hvor 
ungene brukte foto som kunstnerisk uttrykksform. Juryen ga også ros 
for at barnehagene viste barnas tanker gjennom deres egne utsagn i 
prosjektbeskrivelsen.

Gjennom prosjektene med sommerutstillingene får ungene brukt 
undringskompetansen sin, de lærer fakta om et tema, samler informasjon, 
regner, tegner, skriver og kommuniserer. Alle barnehagene i kommunen 
er inspirert av Reggio Emilia-pedagogikken, hvor et viktig grunnelement 
er at «Et barn har hundre språk». Gjennom kunsten får de mulighet til å 
utforske, være nysgjerrige og finne sin stemme, og vi voksne får se mange 
fantastiske og overraskende resultater når ungene får lede an.
Nytt i år er at barnehagens utstilling blir i Drengestua.

Barnehagene ønsker alle velkommen til årets utstilling der barna har latt 
seg inspirere av FRILUFTSLIVET mangfold!

DNT Gudbrandsdal inviterer til fjelltur i anledning friluftslivets år
Tekst Gitte Bertelsen Foto Inge Asphaug/DNT

Lørdag 11. juli 
FRILUFTSLIVETS ÅR 7-FJELLSTUR OG 3-FJELLSTUR FRA MYSUSETER TIL KVAMSNYSETRIN

Vi starter ved Tjønnbakken på Mysuseter. Går over Skjerellhøgda 
(1355 moh), Veslhøa (1328 moh), Skjerellfjellet (1502 moh), 
Nyseterhøgda (1414 moh), Søre Eldåkampen (1224 moh), 
Veslhøa (1127 moh) og Søre Geitberget (1202 moh) og ned 
til Kvamsnysetrin.

Det er mulighet til å ta en kortere tur om dette er ønskelig, 
etter Skjerellfjellet går man over Bløyvangen og ned ved Buåa 
til Kvamsnysetrin (3-fjellstur). Det blir satt opp buss fra Otta til 
Mysuseter og fra Kvamsnysetrin tilbake til Otta.

Turkoordinatorer: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 
el. Helle Hovden tlf. 916 62 240 innen 8. juli.
Frammøte: 
Ottatunet kl. 08:00.
Kart: Høvringen-Kvamsfjellet
Flere spennende turer finner du på:
www.dntgudbrandsdalen.no

9
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Pilegrimsleden – Turveien som binder kulturminnene sammen – din kommune.
Tekst: : Per Gunnar Hagelien. Foto: Gudbrandsdalsmusea AS

Gudbrandsdalen - Norges vakreste dal, og jeg visste det ikke! Ikke før jeg forlot bane og 
asfaltert vei, lot bilen stå og toget gå – tok bena fatt og gikk pilegrimsleden. Jeg tror det 
er lyset som gjør det! Gudbrandsdalen en sommermorgen. Har du sett det fantastiske
lyset? Soloppgangen! Det var den Olav den Hellige pekte på da
han sto i Fronsbygden og skulle vise fram sin Gud i kampen mot Dale-Gudbrand og de 
gamle guder. Soloppgangen som forandret landet.

Du kan også oppleve dette, det er bare å begynne å gå. Naturopplevelsen ligger og venter. 
I tillegg finner du langs denne turveien flere store og små kulturminner. Du kan velge 
mellom dagsturer eller å overnatte på herbergene som ligger ved Pilegrimsleden. 
Pilegrimsleden går gjennom hele Ringebu kommune på østsiden og er godt merket. Fra 
kommunegrensen til Øyer litt sør for Krekke kan du følge leden gjennom kommunen til 
Frya. Her er leden tilknyttet parkeringsplass og er gode startpunkt.  Andre gode start og 
stoppsted er Fåvang sentrum og Ringebu sentrum. Opplandstrafikk har bussforbindelser 
som stopper i Fåvang og Ringebu. Pilegrimsleden går ikke langt fra Fåvang sentrum og 
går gjennom Vålebrua. 

Ta bilen, eller gå, til Fåvang sentrum, parker og ta beina fatt på en kulturvandring i din 
egen kommune mot Vålebrua og kommunesenteret. Her møter du den rekonstruerte 
utleggsbrua ”den høye bro” rett nord for Fåvang, krysse Brekkomsvegen på Kongevegen 
med gravhauger. Her fra kan du se Kvitfjellløypa slynge seg nedover fjellsiden på 
vestsiden. Opp mot Høgkleiva får du testet pusten før du er oppe på vardeplassen med 
bygdeborgen. Her har du utsyn over dalen sør- og nordover. Ned fra Høgkleiva møter du 
Rettarstadbakken og Stavkirken, ei av de største i landet.  Ringebu Prestegard ligg der 
med historie tilbake til 1700tallet. Panoramavegen er en del av Pilegrimsleden og leder 
deg mot Ringebu sentrum - Vålebrua. 
Herfra kan du velge å gå videre til Frya og kommunegrensen mot Sør-Fron eller enda 

Livsnervnene Våla og Tromsa
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Ei fornøyd dame med en mørk og krøllete hund som begge elsker turene 
langs elva er ofte å se i dette området. Både Berit og hunden Balder, 
av rasen Pumi, opplever noe nytt hver gang, det kan være mønsteret i 
vannet, trærne som endrer utseende ettersom årstidene, røyken fra åpne 
sprekker i isen om vinteren eller livet som våkner om våren.

Våla elv - Driftsplan for storørreten
Ressursgruppa for Våla elv fortsetter sitt arbeid med å gjøre Våla elv til 
en aktiv, attraktiv, levende, variert og delvis tilrettelagt naturopplevelse 
i sentrum. Ressursgruppa består av en håndverker, to representanter 
fra tur og trimgruppa, en næringsdrivende og representant for Ringebu 
kommune. Denne gruppa har arbeidet helt siden 2011 etter et politisk 
initiativ og i løpet av 2015 bygges gangbrua som vil forbinde de to 

elvebreddene med sti på hver side av elva. Ressursgruppa har i forbindelse 
med turstien kommet med ideer om: sitteplasser, gapahuk med leirplass, 
badeplass fuglekikketårn, informasjonstavler og observasjonsplasser for 
sjeldne planter som vokser her.

En arbeidsgruppe har de siste to årene arbeidet med en driftsplan for 
fisken i Våla elv. Inge Asphoug har representert Våla elv og har ledet dette 
arbeidet som nå er ferdig. Planen er utarbeidet av høgskolen i Hedmark 
bl.a. i samarbeid med Norsk vassdrags- og energidirektorat. Planen 
inneholder tiltak for å sikre gytefisken som går opp Våla fra Laugen. 
Her må det være gode forhold å oppholde seg i, gyte og dermed sikre 
ørretstammen i begge elvene. Driftsplanen er nå ferdig og ble behandlet 
i utvalget for miljø og utmark den 04.02.2015.

Kunst som stedsutvikling
I Ringebu er det oppretta en kunstkomite som består av repr. fra Ringebu 
kommune, repr. fra de to næringsforeningene og en kunstfaglig ansvarlig. 
Utvalget for plan og teknisk vedtok deltakelse i arbeidet med prosjektet 
«Kunst som stedsutvikling» i Fåvang og Ringebu sentrum. Dette er et 
prosjekt som Oppland Fylkeskommune har tatt initiativ til og både Øyer, 
Ringebu, Sør og Nord Fron og Sel kommuner er med fra 2014. 

Felles for de to handelssentrene i Ringebu er de to livsnervene Tromsa og 
Våla som er grunnlaget for at Fåvang og Ringebu sentrum oppstod midt 
på 1800 tallet. Kunstkomiteen kommuniserer med sentrumsgruppene 
på hvert handelssted ang. kunstinstallasjon og plassering langs elvene. 
Målet er at disse skal vekke interesse og aktivitet for fastboende og 
reisende til å svinge av den nye E6 og få en langsom reiseopplevelse 
langs dagens E6. De to installasjonene skal også utformes på en slik måte 
at de som opplever den ene installasjonen får lyst og inspirasjon til å dra 
innom den andre. 
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lengre, eller du kan ta buss eller privat skyss tilbake til 
Fåvang. Mulighetene er mange. 

En flerdagers tur fra Krekke til Hundorp kan også 
være en god ting, da kan du besøke Dale-Gudbrands 
Gard der Olav Haraldson kristna Dale-Gudbrand 
og resten gudbrandsdølene i 1021. Det er flere 
overnattingssteder langs Pilegrimsleden gjennom 
Ringebu kommune. Berget II, som ligger ikke så langt 
fra Fåvang Kirke, tilbyr rimelig overnatting. Nordrum 
Gard på Fåvang og Huset Granmo i sentrum av 
Fåvang er to andre. Rundt Ringebu Stavkirke finner 
du Gildesvollen og Klokkargården, sist men ikke 
minst Johnsgård B&B i Ringebu sentrum. På alle 
disse overnattingsstedene finner du gjestfrihet og 
atmosfære. 

Hvis du vil lese mer om Pilegrimsleden er det 
utgitt en guidebok for Pilegrimsleden gjennom 
Gudbrandsdalen. I denne boken er veien og 
kulturminnene beskrevet, samt at du finner praktisk 
informasjon. 

Guideboken får du kjøpt på Ringebu Libris og på Ringebu Skysstasjon. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand vil også gi deg informasjon og veiledning.
Skulle du ønske en organisert tur finner du informasjon om dette på hjemmesiden til pilegrimsleden og hos din lokale turarrangør, CaminoWalks. 
DNT og Pilegrimssenter Dale-Gudbrand arrangerer også vandringer.
Nyttige linker: www.pilegrimsleden.no og www.caminowalks.com

Våla elv – hvit elvepark
Ringebu kommune og Oppland Fylkeskommune starta i september 2014 
et bolystprosjekt for å få flere til å oppdage Ringebu som et attraktivt sted 
å bo i Gudbrandsdalen. Men allerede før prosjektet flyttet den positive og 
aktive familien Evelien Lanting og Gigo Castillo hit. Evelien er en erfaren 
actionfotograf som nå har vært med å etablere Landsbygalleriet i Ringebu. 

Gigo har mange års erfaring med utfordrende aktivitet både på land og til 
vanns. Han har vist ressursgruppa for Våla elv muligheter for White-water 
park eller hvit elvepark som vi kaller det. Dette arbeides med som en av 
flere aktivitetsmuligheter langs og i Våla elv. Noe nytt og spennende! 

Berit og Balder trives godt med roen og turene langs elva Våla og det skal 
de ha mulighet til også i framtida. Forskjellen framover er at Våla elv blir 
tatt i bruk som en naturopplevelse i flere sammenhenger for flere type 
brukere- og det midt i landsbyen Ringebu! 

Visste du at ...
Ringebu kommune har kjøpt driftsbygningen og forpakterboligen 
i Ringebu prestegard i forbindelse med pågående utvidelse av 
gravlund.  Forpakterboligen var i dårlig stand, med råte- og 
soppskader og ble brent ned som brannøvelse.  Driftsbygningen skal 
ivaretas og pusses opp slik at den kan bli en del av utstillingslokalene 
i prestegarden.  I første omgang vil det bli foretatt nødvendig sikring 
og enklere oppussing utvendig slik at driftsbygningen blir penere 
å se på.  Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på framtidige 
muligheter til utnyttelse av driftsbygningen, det arbeides blant annet 
med å få til en utstilling av Torbjørn Kvasbøs verk, en utstilling av 
kunstverk på veg «ut og inn» fra store internasjonale utstillinger.  
Ringebu kommune ser det som viktig at driftsbygningen ivaretas og 
settes i stand for å utfylle tunet i Ringebu prestegard.

Visste du at ...
Det er åpent bolyst-seminar i Ringebu lørdag 6.juni
Har du lyst til å flytte til Ringebu kommune? 
Men vet kanskje ikke helt hvor du skal begynne, eller hvilke muligheter 
som finnes? Det vil vi hjelpe deg med! 
Lørdag 6. juni fra 12.00-14.00 fyller vi Kaupanger med folk som 
kjenner til det meste som er godt å vite når du tenker på å flytte.
Hvilke hus, tomter og leiligheter er eller blir ledige? Hvordan går jeg 
frem for å kjøpe egen tomt, og finnes det støtteordninger for å bygge 
eget hus?  Hvilke boligleverandører kan jeg velge mellom, og hva kan 
de tilby? Dette og mye mer vil du kunne få svar på denne dagen. 
Merk deg dato og tidspunkt nå, og følg med på facebooksiden vår og/
eller nettsiden for å se fullt program. Gratis inngang og enkel servering. 
Arr: Ringebu kommune v/Strategi og utvikling. 
Spørsmål? Kontakt frode.martinsen@ringebu.kommune.no 
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Sentrumsforskjønning Fåvang sentrum
Tekst: Roger Skansgård. Foto Mammut Reklame / Britt Åse Høyesveen

I august 2015 starter neste etappe med sentrumsforskjønning på Fåvang. 
Forskjønningen som tidligere er gjort i Nesseskogen skal nå videreføres 
til resten av sentrum, i tillegg skal nye elementer tilføres. For å sikre en 
best mulig fremdrift kommer arbeidene på Fåvang til å bli inndelt i to 
entrepriser, en for vann- og avløp og en entreprise for forskjønning. 
Arbeidene planlegges ferdig sommeren 2016.
De siste årene har Fåvang sentrum vært preget av anleggsarbeid i 
forbindelse med utskifting av et foreldet vann- og avløpssystem. Gamle 
rørledninger for både vann og avløp er erstattet med nye, og det er 
lagt til rette for en god overvannshåndtering. I august 2015 kommer 
vi til å gjennomføre flere arbeider på vann- og avløpsnettet før selve 
forskjønningen starter senere på høsten. Det som planlegges er utskifting 
av vann- og avløpsledninger i Fåvangvegen opp til bussplassen ved 
Fåvang skole. Samtidig vil vi også skifte ut ledninger i området mellom 
Tromsvang og fotballbanen. Utskifting av ledningsnett er kostbart og 
tidkrevende, men nødvendig for å sikre levering av vann til kommunens 
husstander. 
Forskjønningen vil ta utgangspunkt i Nesseskogen, men det skal også 
ses på muligheter for å tilføre nye elementer. Hovedtanken er å binde 

sentrum sammen med Nesseskogen, og skape en naturlig dragning 
mellom begge områdene. Området mellom Fåvangtorget og Bunnpris 
tenkes å gi et torgpreg der arealene skal være fleksible og kunne benyttes 
til flere formål. Det skal også gjøres tiltak med belysning av forskjellige 
typer. Det er tidligere gjort forstudier og forprosjekter for hvordan sentrum 
tenkes utnyttet og utformet, og disse grunnlagene er brukt som en del av 
den pågående tilbudskonkurransen for de prosjekterende. Det har blitt 
fortalt av landskapsarkitekter at det i sentrumsområder dessverre har 
en tendens til å bli mindre og mindre grøntarealer. Fåvang sentrum har 
muligheter for beholde grøntareal og i tillegg tilføre nytt grøntområde. 
Spesielt ved utvikling av torget, og ved å knytte seg opp mot stinettet 
langs Tromsa.
Det vil også bli sett på muligheter for en bedre trafikkavvikling i sentrum 

og sentralt her står en forskyving av krysset mellom næringshagen og 
kroa, slik at det kan bli et sikrere fortau langs kroa. Flytting av holdeplasser 
for busser har også vært et tema, men dette er ikke avklart enda og det 
gjenstår en del avklaringer med de berørte.
Det hadde vært fint å love et nytt og ferdig sentrum i løpet av høsten 
2015. Beklageligvis er dette lite sannsynlig og det tas heller sikte på 
ferdigstillelse i juni 2016 slik at alt er klart til sommerferien 2016. 

Visste du at ...
J.O.B.A. selger granved i  60 l sekk til kr. 40 per sekk  (fast lavpris).
Bjørkeved i 60 l sekk kr. 65 per sekk.
Blandingsved i 60 l sekk kr. 55 per sekk.
Vi kan levere og legge opp veden der du vil ha den. 
Be om pris på utkjøring.
Du bestiller på tlf. 97 71 41 42, eller henter selv hos oss på 
Vedsentralen (kl. 8.30-15.00).

Vi har også billige filleryer i div. farger og lengder kr. 100 per meter. 
Ta kontakt på tlf. 61 28 32 71, eller kom innom.
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RingebuPosten har tatt en 
prat med eiendomsmegler 
Linda Pedersen hos DNB 
Eiendomsmegling på Ringebu.
Linda har valgt å flytte til 
hjemkommunen med familien; 
samboer og en liten datter. Hun 
har jobbet som eiendomsmegler 
på Jessheim i 5 år og totalt 8 
år som megler. De bor i dag på 
Fåvang.
Hva var viktig for deg når du 
valgte å flytte til hjemtraktene? 
Arbeid er det første man må ha. 

Jeg fikk jobb hos DNB Eiendomsmegling med kontor på Ringebu, så blir 
hun avbrutt av nok et bud som kommer inn. Det er travelt kan vi se, noe 
Linda kan bekrefte og sier i samme slengen at DNB aldri har solgt så 
mange hus i dalen som i starten på dette året.  
Å flytte fra sentrale strøk, med alle de tilbud som finnes der, er det ikke 
mange som gjør! Dere har gått mot strømmen. Linda sier at da barn kom 
til så ble fokuset noe annet. Det viktigste for familien er oppvekstvilkår, 
gode skoler og barnehager. Det visste vi at vi fikk når vi flyttet til Ringebu 
kommune. Der er det meget god dekning på nettopp disse tingene. 
Samt at barnehage og skole ligger sentralt til. Nærhet til øvrig familie 
spiller også selvsagt inn. Rett og slett en ålreit plass å fostre opp unger.  
Dessuten har Vålebru mange gode urbane kvaliteter, med mange gode 
spesialbutikker. 
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Savner du noe her i kommunen da? Et urbant serveringssted med god vin 
og litt mere folk ute på ettermiddagene hadde vært greit.
Dessuten har kommunen mange muligheter innen ski og friluftsliv, mindre 
forhold hvor du kjenner mange, er positive kvaliteter på plassen du skal 
bo.
Så over til jobben, hvordan er markedet for boliger i Ringebu kommune? 
Markedet for boliger er stigende og det aller meste blir solgt raskt etter at 
de blir lagt ut. Spesielt hvis de ligger sentrumsnært eller ligger i etablerte 
boligstrøk, går boligene raskt unna. 
I kommunene rundt oss er det utbygd flere og flere leiligheter, der skiller 
Ringebu seg litt ut. Her er det bygd veldig få. Hvorfor er det slik? Det 
er nok en bøyg for mange å flytte fra et hjem du har hatt i mange år, 
og sågar måtte ta opp litt lånegjeld. Samtidig så kan man ved å flytte 
til leiligheter slippe snømåking, plenklipp og vedlikehold. Dessuten er 
det viktig at leilighetene som bygges har litt størrelse, har minimum to 
soverom og at de ligger sentrumsnært.
Hvorfor skal jeg kjøpe leilighet i Ringebu eller Fåvang? Du kommer 
sentrumsnært, med kort vei til butikk og aktiviteter. Der finner du flere 
møteplasser. De som ønsker å ha det litt mere lettvint enn i dag og vil 
kanskje bruke tid på bl.a. reise mere.  Ja reise, vi har hørt at du er ute og 
reiser rett som det er? Husk at vi bor ganske sentralt, New York er kun en 
«kort» svipptur unna. 
Hva tenker du om framtiden til Ringebu?  Det er viktig med gode arealer for 
utbygging av leiligheter og fortetting i sentrum. Fortsette videreutvikling 
av arbeidsplasser. Satse på unge og eldre. Demme opp for sentralisering. 
Vi vil ha levende bygder avslutter Linda, før mobilen ringer på ny. Nytt 
oppdrag på vei inn og RingebuPosten takker for seg.

Flytte til Ringebu kommune
Tekst og foto Frode Martinsen

Visste du at ...
Vi trenger flere leiligheter
Frem mot 2030 bør tre av fire nye boliger være leiligheter og bare en 
av fem eneboliger. Det viser ny utredning.

I Oppland fylke har nesten fire av ti nyreiste boliger vært eneboliger 
de siste 10 åra (2004-2013). Det er en betydelig overdekning av 
eneboliger i Oppland, og man har nok eneboliger i fylket frem mot 
2030. I praksis betyr dette en radikal omlegging av hvilke typer 
boliger som bør bygges, kontra hva som er bygget i Oppland historisk.

- I utredningen får vi viktig informasjon om boligbehovet i fylket vårt. 
Det er viktig å bygge boliger i tråd med det faktiske behovet. Derfor 
må vi ta på alvor at etterspørsel er klart størst etter sentrumsnære 
leiligheter, og det må gjenspeiles når vi bygger boliger for framtida, 
sier leder i styringsgruppa Even Aleksander Hagen (Ap).

Disse beregningene er basert på befolkningsveksten, forholdet 
mellom befolkning og antall husholdninger innen definerte alders- 
og familietyper, og boligpreferanser. Det er Prognosesenteret som har 
utført utredningen på vegne av Oppland fylkeskommune. 

730 boliger i året
En samlet, beregnet befolkningsvekst i Oppland på 15 800 personer 
fram mot 2030, betyr at det bør bygges i gjennomsnitt 730 boliger 
per år for å unngå ytterligere prispress i boligmarkedet. I løpet av 
den siste 10-årsperioden (2004-2013) har det blitt tilført i snitt 
890 boliger per år i fylket. Av dette er trolig vel 50 boliger per år 
ombygging av eksisterende næringslokaler.

Sommerens temaarrangement og 
torghandel i landsbyen Ringebu

27. jun. Dyrenes dag. En dag  med kjæledyr og dyr i sentrum.

4.jul. ”Ull og tull”. Spinning og toving. Salg ullprodukter.   
 Toveverksted for barn.

11.jul.  Jordbærfestival. Jordbær i alle varianter.

18.jul. Rosens dag i Kaupnangerparken kl. 11-15, salg av roser,   
 informasjon, roseutstilling og konkurranser. 
 Arr. Norsk roseforening avd. Gudbrandsdalen.
 Kreative døler har utstilling og aktiviteter.

25. jul. 2 & 4 hjul. Alt mulig på 2 og 4 hjul og luftige svev.

1. aug. Innslag fra Peer Gynt AS om årets forestilling.  
 Pølse- og ølfest hos Annis.
 Fotodag – Fotografenes dag i landsbyen.

8 .aug.   På ambolten.  Smed med feltsmie og knivprodusenter.   
 Hovedutstilling på Lindstadtorget.  
 Kom og hør smedlyder i sentrum. 

15. aug.  Jakt og Fiske.
 Arr: Ringebu markedsforening.
 Informasjon Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
 e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
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Prestegardshagen fornyes
Tekst: Kari Bentzen og Halldis Myhre Tvete. Foto: Halldis Myhre Tvete

I 2006 kjøpte Ringebu kommune, Soknerådet 
og Historielaget Ringebu prestegard fra 
Opplysningsvesenets fond. Stiftelsen Ringebu 
Prestegard står som eier og driver stedet i 
dag.  Hovedbygningen, stabburene og tunet 
er fredet. Hagen som var gjengrodd og i sterkt 
forfall, hadde status for bevaring.  
Arbeidsgruppa, som fikk ansvaret for arbeidet 
med hagen, fikk råd om prosessen videre av 
landskapsarkitekt Unni Dahl Grue fra Ås. En 
historisk gransking av hagen var nødvendig. 
Landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren 
Mathiesen fra Arkadia Landskap undersøkte 
hagen sommeren 2005. Hennes rapport samme 
høst konkluderte med få funn av gjenstående 
plantemateriale, da hagen under de siste 
prestene hadde vært pløyd opp. Likedan var 
det lite skriftlig dokumentasjon igjen etter 
oppryddingen da den siste presten flyttet ut. To 
kart fra 1876 og oppmålinger foretatt av Arne 
Berglia i 1958 er utgangspunktet for fornyelsen 
av hagen. Hagegruppa fikk frie hender til å gjenskape prestegardshagen i 
tråd med dagens behov og bruk av stedet.  Mellgrens rapport med forslag 
til fornyelse som kom i 2006 er hele tiden lagt til grunn for arbeidet.

Målet for hagen er at den skal være et sted for opplevelse og rekreasjon.  
Men den skal også vise en samling gamle nytte- og prydvekster, frukt 
og bærsorter som har vært i bruk i området og en samling gamle, lokale 
hageroser og andre hardføre roser.  Hagegruppa samarbeider med Norsk 
Roseforening og Norsk genressurssenter/PLANTEARVEN om samlingene. 
Med dugnadsgjenger for luking og gressklipping er det 40-60 personer 
som hvert år har gjort en innsats på rundt 500 timer i året. Uten all denne 
frivillige arbeidsinnsatsen for små og store oppgaver gjennom disse årene, 
hadde det ikke vært noen hage. Vi oppfordrer alle til å ta en tur til hagen 
i løpet av sommeren!

Teppebedet: Det runde bedet på terrassen sør for hovedbygningen er et 
blikkfang når en kommer inn på tunet, og det første som kom på plass. 

Bedet var antydet på kartet fra 1870-årene. Lave teppebed var svært 
populære på 1800-tallet.  

Stauder, georginer og fjellhagen: Staudene er samlet inn fra lokale hager, 
det samme med mange av georginene. I fjellhagebedet er det både lokale 
planter og nyere sorter – prestegardshagene stod jo også for å spre 
kunnskap om nye planter. De fleste plantene er skiltet.

Rosene: Medlemmer fra Norsk Roseforenings lokalavdeling i 
Gudbrandsdalen har fra 2004-2012 deltatt i aksjonen for å registrere 
gamle hageroser. Et ti-talls sorter fra området vårt er sendt til prøvedyrking 
ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Prestegardshagen skal 
etter hvert ha en samling av registrerte roser fra området. Våren 2012 
ble det plantet ca. 20 finske hardføre sorter, de fleste gamle funnroser 
fra Finland. Sommeren 2015 vil det være ca. 120 forskjellige rosesorter 
i hagen, inkludert et nytt felt med rundt 40 rugosasorter.  I løpet av et 
par år håper vi å få på plass «Den nordiske rosehagen» som vil være en 
samling utvalgte roser fra hvert av de fem landene.
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Frukt- og bærhagen: I 1870-årene var frukthagen inndelt i kvarterer med 
grusganger anlagt i korsform ned mot stavkirken. De gamle epletrærne 
var i sterkt forfall.  I 2006 ble de beskåret og det ble tatt podekvister fra 
de gamle sortene. Nå er den opprinnelige eplealleen tilplantet igjen. De 
gamle kirsebærtrærne er rotekte, og nå i vår plantes unge trær inn for 
å gjenskape kirsebæralleen. I tillegg plantes det 4 andre gamle sorter 
rotekte kirsebær fra Ringebu. For enden av den nord-sør gående alleen 
nederst mot Prestbekken skal det plantes en humlebue med lokale 
humleplanter. Våren 2015 plantes det inn 36 bærbusker, 18 forskjellige 
sorter med to av hver sort. Dette er gamle sorter, stort sett fra dalen, og 
er etter det vi vet den eneste samlingen med gamle bærbusker under 
PLANTEARVEN. Bl.a. er det kvit rips som opprinnelig kommer fra den 
gamle prestegardshagen.

Andre pryd- og nyttevekster, samt urtebed. Et urtebed sør og vest for det 
gamle vognskjulet er etablert, men det er meningen å utvide dette. Det står 
også igjen å gjøre ferdig den nederste delen av hagen mot Prestbekken 
og mot den nye kirkegården.  Dette er en spennende utfordring!

Vil du være med som frivillig?  
Det er fortsatt behov for flere hender.  Noen få eller flere timer i sesongen 
– alt hjelper!  

Ta kontakt med Halldis Myhre Tvete, 
halldis@venabu.no 
eller tlf. 915 116 94.

RingebuPosten  gratulerer 

hagegruppa i Ringebu Prestegard med 
Ringebu kommunes kulturpris for 2015.  

Levekårsutvalget tildelte hagegruppa 
kulturprisen 2015 for det store 
dugnadsarbeidet som har vært nedlagt for å 
gjenskape hagen til den prakthagen den er 
i dag.
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Barnas Kvitfjell
Tekst: Christian Bråtebekken. Foto Kvitfjell alpinanlegg

Kvitfjell fortsetter satsingen på barna. I vinter sto Barnas World Cup-løype 
klar, og neste sesong bygges barneområdet kraftig ut.

For mange er Kvitfjell kjent som et bratt sted. Bratt å kjøre opp, bratt å 
kjøre ned. Men mye har skjedd de siste årene, på Vestsiden av anlegget. 
Fra Fåvang går det som på folkemunne kalles «Norges beste fylkesvei», 
en bred og fin vei som tar en til velkomstsenteret, som sto ferdig i fjor, og 
der det er mulig både å kjøpe heiskort og leie ski.
Like ved ligger også et barneområde, en «grønnpark», det vil si hopp som 
passer de fleste, og – nytt av året – Barnas World Cup-løype.
Her kan barn i alle aldre kjøre en slalomløype på tid, og konkurrere mot 
seg selv eller andre.

Nå er gravemaskinene igjen i gang på Vestsiden. Barneområdet vil bli 
mangedoblet i areal, og få flere heiser, blant annet en båndheis.
«Utviklingen på vestsiden har vært god gjennom flere år, og vi ser at 
stadig flere velger både veien opp dit, og også tilbringer hele dagen der. 
Det nye barneområdet vil bli et flott tilbud for alle som ønsker å prøve ski 
for første gang, eller familier med barn,» sier Odd Stensrud, daglig leder 
i Kvitfjell alpinanlegg.

Også for de mer erfarne vil det være nyheter i anlegget til neste sesong. 
Både grønnparken på vestsiden og hovedparken skal utvides. 
I tillegg fortsetter tynningsprosjektet som ble startet i fjor høst. Mer skog 
skal tynnes ut, og det bygges også gater i skogen som ikke skal preppes.
«Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på den tynningen vi gjorde i 
fjor, og videreutvikling av tilbudet har vært etterlyst. Vi har også sett at 
når det har snødd, går det ikke lang tid før det er oppkjørt. Det er et godt 
supplement til det vi har fra før, og gjør at vi fremstår som et komplett 
skianlegg», sier Stensrud.

GudbrandsGard åpner dørene i sommer
Utenlandske sommerturister har lagt sin elsk på GudbrandsGard. Det gjør 
at også lokal- og hyttebefolkningen kan bruke hotellet i sommer.
 
GudbrandsGard er kjent for sin gjennomførte stil i gammel norsk 
byggeskikk. Hotellet, som sto ferdig i 1998, kan minne om en gammel 
kongsgård fra folkeeventyrene. Også på innsiden er stilen norsk, og dette 
liker utenlandske turister.
Derfor legger mange utenlandske turoperatører turen innom hotellet på 
reiseruten gjennom landet, og dette gjør at GudbrandsGard vil holde 
åpent de fleste dager fra juni til august.
«Men ikke alle dager, så det kan være lurt å ringe eller maile på forhånd, 
for å forsikre seg om at det faktisk er åpent,» sier Eli A. Enoksen, salg- og 
markedssjef ved GudbrandsGard Hotell.
 
Når hotellet først er åpent, er det med fullt tilbud, som restaurant og 
velværeavdelingen med basseng, treningsrom og behandlinger.
«Vi tar imot både grupper og enkeltpersoner disse dagene, og kan 
hjelpe med jubileer, konfirmasjoner, bursdager og andre markeringer. Vi 
har flere lokaler som passer til dette. En fin ramme for et slikt lag er 
også vinkjelleren. Det er mange som velger å ha sin middag der,» frister 
Enoksen. 
 
Hun anbefaler også å bruke GudbrandsGard som utgangspunkt for turer 
i området.
«Vi kommer til å sette opp noen turforslag på rundt en time, både til 
fots og på sykkel. Det er mye flott natur i nærheten, og mange utforsker 
denne. En populær rute er opp på toppen, med fantastisk utsikt,» sier 
Enoksen, som lover konkurransedyktige priser på overnatting i sommer.
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Visste du at ...
Ringebu folkebibliotek har et nytt tilbud for de aller minste? I lekeparken 
i Ringebu sentrum står et bitte lite hus med mange bøker og venter på 
leseglade barn, nemlig Ringebu mikrobibliotek! Biblioteket ble realisert i fjor 
høst med god hjelp av DNB, XL bygg og dyktige vaktmestere, og nå er det 
åpnet for sommersesongen. Finn den boka du vil ha, lån den med deg hjem, 
og når du er ferdig leverer du den tilbake og låner en ny. Lån ved Ringebu 
mikrobibliotek er selvbetjent og baserer seg på tillit, og biblioteket er åpent 
fra morgen til kveld i hele juli.

Lekeparken er et viktig møtested for våre yngste innbyggere, og vi håper at 
Ringebu mikrobibliotek vil bidra til enda større trivsel for store og små her 
i kommunen. Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet, og at alle tar godt 
vare på både hus og bøker slik at dette er et tilbud som kan vedvare. 
God boksommer!
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Byggesak - endringer i søknadsplikt
Tekst: Tormod Skundberg

Landsbygalleriet Ringebu
Tekst: Aino- Anette Søreng. Foto: Mammut Reklame

Det startet som en ide. Ideen ble til en tanke, og tanken ble til så mye, 
mye mer. 
Slik gikk det fra en ide, til å bli et eget landsbygalleri i Ringebu sentrum.
Det hele startet med en ide mellom to damer, en butikkeier: Eva Krömekke 
og en sentrumsentusiast: Britt Åse Høyesveen. En ide som gikk ut på 
hva som skulle til for å få besøkende i landsbyen Ringebu, til å oppdage 
hele sentrum. Som kreative sjeler oftest gjør er å tenke utenfor boksen, 
så det var ikke snakk om en utstilling som vandrer fra butikk til butikk, 
men mennesker som vandrer. Et galleri som mennesker kunne følge for å 
oppleve sentrum i sin helhet. 
Ideen  ble født av disse damene, men den måtte ruge en stund før den 
så fikk se dagens lys. Den ruget vel og lenge, helt til en dag da Britt Åse 
nevnte ideen for et par lokale fotografer. Fotografene tente på ideen, og 
flere ble kontaktet. Det viste seg at interessen for foto er ganske stor i 
Ringebu.  Fotografene ble samlet og kreativiteten begynte å boble for 
alvor. Baller ble kastet fram og tilbake, og fotografene kom fram til et 
konkret konsept og et navn – Landsbygalleriet Ringebu. 
Gjengen som danner Landsbygalleriet består av 13 lokale fotografer i 
alderen 15-70 år. Alle med forskjellig bakgrunn og alle med et forskjellig 
syn på det de ser og opplever, noe som gir et bredt spekter av forskjellige 
bilder. Dette er en gjeng som ivrer for det de driver med, noe som ble vist 
under en føråpning av galleriet under World Cupen i Kvitfjell, da de frøs 
ned bilder i is. Tror ikke det er mange som har eksperimentert så mye på 
hvordan is kan fryses, og hva som skjer når vann blir til is. 
Selve åpning var palmehelga i strålende solskinn i Ringebu. Fylkeskultursjef 
Kyrre Dahl var invitert til å åpne dette galleriet. Han likte det han så og 
sammenlignet landsbyen med New York, siden galleriet er åpent døgnet 
rundt, hele året for alle besøkende. Bildene finnes på forretningsbygg 
rundt om i sentrum, og de vil skiftes fire ganger per år. I tillegg finnes 
en gjesteplass, der fotografer som har tilknytning til Ringebu kan få vise 
sine bilder. 

For fotografene var dette bare starten på en spennende epoke. De fleste 
kjente til hverandre, men ingen har før samlet alle, før dette prosjektet.  
Nå har de en felles arena og de har mulighet til å kaste ball seg i mellom, 
dele erfaringer og ideer. En mulig fotoklubb i emning i framtiden?

Fotografene er:
Inge Asphoug 
Evelien Lanting
Anette Romsås 
Lars Tvete, 
Stig Walter Nymoen 
Aino-Anette Søreng 
Halldis Tvete 
Tor Ivan Boine 
Erik Åge Flyen 
Hilde Jordbruen 
Ida Myhren 
Sunniva Odlo Myrvang 
Ingolf Morten Bones. 

Som mange har fått med seg, vil flere tiltak bli fritatt fra søknadsplikten 
fra og med 01.07.15. En viktig forutsetning for at tiltakene ikke skal være 
søknadspliktige, vil være at de er i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan. Vær spesielt oppmerksom på utnyttelsesgrad, altså 
hvor mye du har lov til å bygge på tomta, samt om det er bestemmelser 
om for eksempel antall bygg, takvinkler eller annen utforming. Tiltaket 
må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Husk også på at det 
finnes en grannelov (naboloven). Du må som tiltakshaver være spesielt 
oppmerksom på at det er ditt ansvar å forsikre deg om at det som settes 
opp er i samsvar med de bestemmelser som gjelder generelt og for 
området spesielt. Er du i tvil, kontakt kommunen for avklaringer. Vi er her 
for å hjelpe deg. Eksempler på nye tiltak som blir fritatt fra søknadsplikten 
er:

1. Garasje/uthus hvor følgende vilkår er oppfylt:
Bygget må oppføres på en allerede bebygd eiendom, og kan ikke brukes 
til beboelse (inneholde oppholdsrom). Verken samlet bruksareal (BRA) 
eller bebygd areal (BYA) kan være over 50 m2, og maks mønehøyde 
er 4 meter. Maks gesimshøyde 3 meter. Høyde skal måles i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygget kan 
oppføres i en etasje og uten kjeller. Bygningen kan plasseres inntil 1,0 
m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen, men må ikke 
plasseres over ledninger i grunnen. Plasseringen må ikke komme i strid 
med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, 
avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

2. Tilbygg hvor følgende vilkår er oppfylt:
Tilbygget kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse, og 
verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². 
Typisk eksempel er bod, balkong overbygd inngangsparti eller lignende.

NB!  For disse to første punktene må du informere kommunen om tiltaket 
og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kart- og matrikkeldata kan 
oppdateres. Eget skjema for dette vil komme.

3. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:
Reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk, 
eksempelvis ventilasjonsanlegg, røranlegg m.v. uavhengig av brannceller.

4. I tillegg er det noen endringer for mindre tiltak utendørs:
Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m inntil 1,0 m fra 
nabogrense, mens levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 
m kan plasseres inntil nabogrense. Det er også litt endringer i forhold til 
avstandskrav til eiendomsgrense for mindre støttemurer, små fyllinger/
planeringer og interne veier på tomten. Det er nå også litt andre krav til 
antenner. 

Komplett opplisting over de nye unntakene med detaljerte 
høydebestemmelser og avstandskrav kan du finne på kommunens 
hjemmeside, under byggesaksbehandling. Husk også at om tiltaket er 
unntatt søknadsplikt, så er det lurt å si fra til naboen. 
Lykke til med byggingen.
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Hesteslepp i Sikkilsdalen 
Det tradisjonelle slippet ved Prinsehytta 
er åpent for publikum. Spennende og 
tradisjonsrik opplevelse i naturen, 
bør oppleves! | www.nhest.no

Rabarbrafest
Ringebu sangkor underholder med Evert 
Taube viser kl.15.00. Omvisning i hagen.
tid: 14.00  sted:  ringebu prestegard

Slek va det førr i ti`n – del 2
Ei uttadørs revyforestilling i Kvam 
musikkpaviljong av og med: Håkon Sveen, 
Kvamsrevyen og Kvam Musikkforening. 
Humoristisk attendeblikk på 1960 talet 
i Kvam.

Liverpool International 
Football Academy 
Liverpool kommer tilbake for tredje år på 
rad med sin velrennomerte fotballskole. 
Alle instruktører er profesjonelle trenere 
ansatt ved Liverpool Fotballklubb. Skolen 
arrangeres i samarbeid med Kvam IL.
sted:  kvam idrettspark | www.kvamil.no

Torghandel og morsomt tema-
arrangement tid: 09.00-15.00 (hver 
lørdag) sted: landsbyen ringebu
Arr.: Ringebu markedsforening. 
www.ringebu.com
Facebook: Landsbyen Ringebu

Sommerkonsert med Helene Bøksle
tid: 19.00 sted: ringebu stavkyrkje
www.stavechurch.no

Hagevandring i Prestegardshagen
tid: 17.00 – 20.00  sted: Ringebu 
prestegard.  Arr.: Hagegruppa i Ringebu 
prestegard | www.ringebuprestegard.no

Country Music Festival Vinstra
Blant årets artister fi nner du Hellbillies, 
John Michael Montgomery, Vassend-
gutane, The Derailers, Wayne Law, 
Too Far Gone, m.fl . skal få det til å rykke 
i dansefoten på mange til sommeren.
Program og info: www.festivaldrift.no

Country Car Meet
AmCar-treff  åpen for amerikanske biler, 
lastebiler og motorsykler. Underholdnings-
innslag fra Countryfestivalen Vinstra. 
Arr: Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK)  
tid: 11.00 – 15.00  sted: Peer Gynt 
kjøpesenter, Vinstra
www.gmvk.no

Sommerkonsert – klassisk konsert 
m/Hijoo Moon Johannes Garam Liebig 
og Stefan Mens. tid: 19.00 
sted: ringebu stavkyrkje
www.stavechurch.no

Skåbu Liv Lågå
Årlig trivelig arrangement i fjellbygda 
Skåbu. Konserter, revy, markedsdag, 
kulturhistorisk vandring med mer.

Sommerkonsert med Samstemt 
– ei gruppe unge musikere.Kvartetten skal 
fremføre klassisk musikk og litt attåt.
tid: 19.00  sted: ringebu stavkyrkje
www.stavechurch.no
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Multikulti i Landsbyen Ringebu
En verden av opplevelser. tid: 17.00  
sted: ringebu sentrum
www.ringebu.kommune.no

Utstillingene i Ringebu prestegard
Offi  siell åpning, kl.13.00.
www.ringebuprestegard.no

Spelemannsstemne og 
Gudbrandsdalskappleik
Kappleik, konsert- og dansetevlinger. 
Fest og dans på fl ere gulv. tid: 16.00  
sted:  rudi gard | www.rudigard.no

Humoristisk foredrag
Professor Sjur Dagestad; innovasjon 
og nyskaping. tid: 20.30  
sted:  rudi gard | www.rudigard.no

Gjel – landskapsforteljingar
Åpning av sommerutstilling, kl.18.00.
Foredrag med Olav Brostrup Müller. 
Konsert med Ida Rønshaugen. 
sted:  harpefoss hotell 
www.harpefosshotell.no

Plantesalg i Ringebu Prestegard
Salg av stauder og rotskudd av roser, samt 
demonstrasjon av roseplanting, kl.11.– 15.

Fåvangdågån
Åpning og bokbad ved Lars Mytting. 
Underholdning, korpskonsert, rebusløp og 
andeløp, Fåvangdågån Am-car utstilling 
og kafè på Huset Granmo med mer.

Greetings from Gudbrandsdalen 
Hyllest til Elvis Presley fra fl ere artister 
på utescene og matservering. tid: 20.00  
sted:  fåvang sentrum. Arr.: Fåvang vel 
og næringsforening. F.book: Fåvang-Dågån

Kåja Camp
Festival for og med ungdom mellom 13 
og 19 år på Vinstra siste helg før skoleslutt. 
Mange ulike aktiviteter og camping.
sted:  vinstra, kåja iderttsanlegg
www.kåjacamp.no

Laugen rock og bluesklubb 
– 5 års jubileumskonsert  tid: 19.00  
sted:  huset granmo, fåvang 
www.laugenrock.no.  F.book: Laugenrock

Kulturkveld på Tromsvang
Åpning av «nye Tromsvang». Utdeling av 
Ringebu kommunes kulturpris 2015 til 
Hagegruppa i Ringebu prestegard.
tid: 19.00  sted:  tromsvang, fåvang

Ringebudagene
Underholdning, auksjoner, salgsboder, 
langåpne butikker, utepub mm. 
i Landsbyen Ringebu. 
Program: www.ringebu.kommune.no. 
Facebook: Landsbyen Ringebu 

Rondaståk
Musikk- og aktivitetsfestival på Kvams-
fjellet. Du kan bl.a høre STAUT, OsloEss, 
Valentourettes, Monica Heldal, Comet Kid, 
Frk.Fryd, NiLiv, Humming People, Baksia, 
DÅM, Det Fronske Kompani, Katalysator 
og Harmoni. For billetter og info: www.
rondaståk.no

Furusjøen Rundt Rittet 
Seedingsritt til Birkebeinerrittet og 
Grenserittet. NorgesCup og MasterCup 
Terreng Maraton, mosjons-, ungdoms- og 
barneritt. Rittet går på skogsstier, terreng 
og grus, gjennom setergrender tett inntil 
Rondane Nasjonalpark. sted: rudland 
fjellsenter/rondablikk
Arrangør: Furusjøen Rundt AS
www.furusjoenrundt.no

Sommerkonsert med 
Det Fronske Kompani 
Bandet består for det meste av lokal-
kjente musikere med leadvokalist, tekst-
forfatter og Dølen-redaktør Bjørn Sletten 
i spissen. Dette bandet oser av herlig 
frisk folkemusikkpreg, blandet med artige 
tekster, vakre melodier og et snev av pop/
rockrytmer. tid: 19.00  sted: ringebu 
stavkyrkje | www.stavechurch.no 

Bjørn Eidsvåg med band
Det er andre gang han besøker Rudi Gard, 
og vi gleder oss til en stemningsfull kveld, 
med musikalske og verbale perler til glede 
og ettertanke! tid: 20.30  
sted:  rudi gard | www.rudigard.no
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PEER GYNT-STEMNET 
www.peergynt.no

31|01|05|06|07|08
Anitras restaurant – middag
Marokkansk middag i telt med ekte 
marokkansk interiør. tid: 17.00 
sted: anitras restaurant, gålå

31|01|05|06|07|08
Peer Gynt ved Gålåvatnet 
Opplev suksessforestillingen Peer Gynt 
ved Gålåvatnet, som fi kk strålende mot-
tagelse av anmeldere og publikum etter 
premieren i 2014. Regi: Erik Ulfsby. 
Peer Gynt: Mads Ousdal. tid: 19.30  
sted: friluftsscena ved gålåvatnet

31|01|05|06|07|08
Varm mat og etterprat
Iren Reppen i samtale med aktørene 
i Peer Gynt. Åpen bar og salg av varm 
suppe. tid: 23.00  sted: anitras 
restaurant, gålå

01 – 09| Årets Peer Gynt-kunstner: 
Vegard Stalsberg. 
Åpning av utstillingen 1. august, kl. 12.00.
TID: 11.00 – 17.00  
sted: peer gynt-huset, vinstra

01| Peer Gynt innsikt
med Ståle Dingstad og Tom Remlov.
tid: kl. 13.00  sted: peer gynt-huset, 
vinstra

02| «Morgenstemning» med Stein 
Torleif Bjella og Det Fronske Kompani. 
Musikalsk start på dagen. tid: 12.00  
sted: friluftsscena ved gålåvatnet

04| Kyrkjekonsert 
med Catharina Chen, Åse Kleveland og 
Frode Haltli «Intet menneske er en øy».
tid: 20.00  sted: sør-fron kyrkje

ARRANGEMENTSMENY 2015 FOR MIDT-GUDBRANDSDAL

JUNI

JULI

AUGUST
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GR-Cup i Kvam Idrettspark
Kvam IL arrangerer cupen for 9. gang. 
Det er plass til 40 lag, førstemann-til-
mølla-gjelder. Arrangør: Kvam IL. 
www.kvamil.no

Sheep o Høy – bondeaction på sitt 
beste! tid: 20.30  sted:  rudi gard

Guidet tur i mammutland med 
etterfølgende temakveld. tid: 17.00  
sted:  fåvang Arr. Prosjekt Mammutdalen.  

Fårikålfestivalen
En festival med arrangementer fl ere steder 
i Midt-Gudbrandsdalen med fokus på sau, 
mat, ull, strikking, hygge og tradisjon.
Sauetråkket med værlamkåring og smala-
hoveaften, Gammeldags marked mm.
fårikålfest i landbyen Ringebu 
lørdag 04.oktober
Info: skysstasjon@ringebu.kommune.no

NM i gjeterhund i Kvitfjell målområde.  
Innledende runder fredag og lørdag, 
fi nalerunder søndag. 
Arr. Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag.  
www.mg-gjeterhundlag.com

Lysbildeforedrag 
med Oddgeir Bruaset 
«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»
tid: 19.00  sted:  rudi gard

Revy Kvitfjolls – ingen vei tilbake
tid: 19.00 sted: tromsvang, fåvang
Arr.: Ringebu amatørteaterlag.

Ole J Bekkemellem & The Kingsmen
«Elvis – Mystery Train, Heidal – Graceland».
En uhøytidelig og lettbeint konsertopp-
levelse. tid: 20.30  sted:  rudi gard

Haustmartna med 4H
 – for heile familien
Det blir kafe og servering, smaksprøver, 
utstilling,demonstrasjon og aktiviteter.
tid: 12.00 – 16.00  sted:  rudi gard 

Konsert og opplesing 
på Harpefoss Hotell 
Harald Thune – konsert. Kjetil Almelid – 
dikt. Et rykende ferskt møte mellom Kjetil 
Almelids ustoppelige poesisprang og 
Harald Thunes fengende outlaw-country. 
tid: 20.00  sted:  harpefoss hotell
www.harpefosshotell.no

Høstfest i Ringebu prestegard 
tid: 15.00 Arr.: Prestegardens venner. 
www.ringebuprestegard.no 
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Sommermenyen er klar!
Nytt av året er at denne menyen 
kun favner sommer og høst. Det vil 
komme en ny meny til neste vinter.
Vi ønsker deg en opplevelsesrik 
sommer i Gudbrandsdalen!

Hilsen Regionrådet 
for Midt-Gudbrandsdal

MER INFORMASJON
www.nord - fron.kommune.no
www.sor - fron.kommune.no
www.ringebu.kommune.no
www.oppland.no/mg
www.lillehammer.com kr
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05| Barnas dag på Gålå
Aktiviteter, familieteater med 
Det Andre Teatret og familiekonsert 
med Frode Haltli. tid: 12.00 – 15.00 
sted: friluftsscena ved gålåvatnet

06| UT-dagen i samarbeid med DNT
Bli med på sykkel-, vandre- eller padletur
med guide, og møt en tidligere gynt på 
turen! Med Cato Zahl Pedersen, Arve 
Tellefsen og Marit Breivik. tid: 11.00  
sted: friluftsscena ved gålåvatnet

06|  «-for en underlig sky…»
Feiring av Friluftslivets år med kunstnere 
og kjente mennesker som har sitt virke i 
naturen. tid: 15.30  
sted: friluftsscena ved gålåvatnet

07| Peer Gynt Forum
Seminar med Faten Mahdi Al Husseini 
og Knut Olav Åmås. tid: 12.30 – 15.30  
sted: gålåseter, gålå

07| Årets Peer Gynt
Prisutdeling og hedring av Årets Peer 
Gynt: May-Britt og Edvard Moser.
tid: 16.30  sted: friluftsscena ved 
gålåvatnet

07| Trekkspel og tullprat 
Med Håkon Sveen, Ola Hage, Anne Kari 
Haugalien, Torvild Sveen, Kay Helge Stuen 
og Vegard Moshagen. tid: 20.00   
sted: telt ved palmerhagen, vinstra

08| Utdeling til årets Vehl-Per
Hyllest ved profesjonelle og frivillige 
aktørerer fra Peer Gynt. Programleder: 
Iren Reppen. tid: 14.00  sted: telt ved 
palmerhagen, vinstra

08| Gyntetreff 
Møt gyntene på Rondablikk. tid: 18.00  
sted: rondablikk høgfjellshotell

09| Høgfjellskonserten 
«Ved Rondane» 
Med SiLya og Norsk Kammerorkester.  
tid: 13.00  sted: rondane 
høgfjellsscene, kvamsfjellet

«Som skrevet står» med Svein Tindberg 
Skuespiller Svein Tindberg leser, forteller 
og leker med tekster fra Bibelen. 
tid: 19.00  sted:  rudi gard
www.rudigard.no

Sagn og musikk på Økjelykkjesetra
Her får du høre sagn som inspirerte 
Ibsen, med tonefølgje.
tid: 19.00  sted: sødorpfjellet

Ole Paus – artist, poet, forfatter og 
formidller i mer enn førti år. 
tid: 20.30  sted:  rudi gard

Hagevandring i Prestegardshagen
tid: 17.00 – 20.00  sted: Ringebu 
prestegard. Arr.: Hagegruppa i Ringebu 
prestegard | www.ringebuprestegard.no

Speilets tale - Marthe Belsvik Stavrum
Konsert med komponist Marthe Belsvik 
Stavrum, vokalist Heidi Skjerve fra bl.a. 
Trondheim Voices og strykerne Trond 
Harald Saltnes og Rolf Hoff  Baltzersen. 
tid: 20.00  sted: harpefoss hotell  
www.harpefosshotell.no
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Glà sangfestivalen på Gullhaugen
Profesjonelle artister og lokale musikere i 
et hyggelig og rusfritt miljø.

Dølarock med Baksia 
Det Fronske Kompani, trubadurer og 
spillemenn  tid: 21.00  sted:  rudi gard

TrondheimSolistene
med Mari Midtli, Einar Olav og 
Gjermund Larsen
tid: 19.00  sted:  rudi gard

Landsbyrock i Ringebu
Frokost, bluescafe og underholdning  på 
dagtid og avslutning med stor utefest i 
gågata lørdag kveld. Arrangør: Laugen 
rock og bluesklubb | www.laugenrock.no.  
Facebook: Laugenrock

PØBBKONSERT Tett på Jo Asgeir Lie
tid: 19.00  sted:  rudi gard

«Revy, revy og atter revy»
med Kari Svendsen, Kari Stokke 
og Kari Diesen
tid: 19.00  sted:  rudi gard

Byfest 2015
Velkommen til to års dag for Vinstra by. 
Vi feirer tre dager til ende med konserter, 
gågate, uteservering og spennende 
aktiviteter for alle aldre. 
Arrangør: Nord-Fron Kommune
www.nord-fron.kommune.no

Konsert med folkemusikkgruppa 
Vindu på Tromsvang, fåvang kl. 18.00

Furusjøen Rundt-løpet/marsjen
«Landets vakreste løpstrasé», uttalt av 
løper. Passer ypperlig både for de aktive 
og de som vil mosjonere eller ønsker å gå 
tur. Start og mål ved Rudland Fjellsenter, 
Rondablikk. Arrangør: Furusjøen Rundt AS
www.furusjoenrundt.no

Gudbrandsdalsløpet 
Løpet går igjennom Ringebu, Sør-Fron 
og Nord-Fron kommuner i en rundløype 
om Ringebu-Kvam. Åpen for alle kjøretøy 
eldre enn 1985 modell.  
Arr.: Gudbrandsdal Motorvognklubb 
(GMK)/NAF. tid: 10.30 – 15.30  
sted:  ringebu – vinstra | www.gmvk.no 
www.gudbrandsdalslopet.com

Gudbrandsdalsutstillingen
Utstilling veterane kjøretøy eldre enn 1985 
modell. Klasser for amcars, europeiske/
japanske biler, tungbiler, traktorer og 
motorsykler/mopeder. Egen åpen klasse 
for retrokjøretøy (1995-1985mod)
Arr: Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK)
tid: 11.00 – 15.30   sted:  peer gynt 
kjøpesenter vinstra  | www.gmvk.no

Ringebuturneringa 
Ringebu- Fåvang fotballklubb ønsker 
velkommen til fotballturnering på Ringebu 
stadion. Turneringen er for 7 til 14 års 
gamle spillere. 
Arrangør.: Ringebu-Fåvang fotballklubb

Lysbildeforedrag med
Stein P Aasheim
tid: 19.00  sted:  rudi gard
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I år er det 75 år siden 2.verdenskrig brøt ut, og krigen synes å være 
en uutømmelig kilde til inspirasjon for mang en forfatter. Derfor har 
du sikkert allerede lest en rekke bøker om temaet, men jeg vil likevel 
anbefale to bøker med den dramatiske verdenshistorien som bakteppe, 
og som begge har gjort sterkt inntrykk på meg.
I boken Jeg har ventet på deg av Mirjam Kristensen møter vi 80 år gamle 
Paula. 

Hun har levd et begredelig liv siden hun brått måtte forlate sin barndoms 
øy under 2.verdenskrig, og i årene etter har hun bare eksistert i skyggen, 
alene og uten kontakt med familien. En dag banker en ung kvinne på 
døren, en kvinne som ligner forbausende på henne selv som ung. Gjesten 
er grandniesen Anna som er kommet for å avlevere en pakke. 

Det viser seg at pakken har brukt 60 år på å finne veien til riktig 
adressat, og alt hadde vært annerledes om den hadde kommet fram 
i tide. De to kvinnene deler nå på å fortelle historien, og de mange 
familiehemmelighetene avdekkes lag for lag.
Den neste boken jeg vil anbefale er Sju dager i september av Jørgen 
Gunnerud. Som tittelen indikerer er hele bokens handling lagt til ei 
uke i september i 1942. Vi blir kjent med et tysk flymannskap som er 
på vei nordover for å delta i en større operasjon mot Sovjetunionen, 
vi blir kjent med fiskeren og krigshelten Gustav Henriksen, og vi 
blir kjent med Kristian Kolseth, en ung etnografstudent fra Oslo 
som er på feltarbeid for å dokumentere sjøsamenes byggeskikk. 
Disse tre handlingstrådene bindes sammen på dramatisk vis, og 
den sjuende dagen ender alles ferd i en fjordbotn i Vest-Finnmark.  
 
Begge bøkene er gode eksempler på hvordan våre liv henger sammen 
og hvordan våre valg påvirker andre. Førstnevnte bok illustrerer også 
hvordan taushet kan få konsekvenser for flere generasjoner. Jeg synes 
begge bøkene er små perler som fortjener en bred leserskare, og som 
godt kan inngå i din sommerlektyre. Og er du fortsatt ikke lei av denne 
type litteratur kan jeg til slutt også anbefale Rakels bok av Sissel Værøyvik. 
Men den må du innhente informasjon om på egen hånd. 

God boksommer!
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. 
Sommerstengt uke 27, 28, 29, 30 og 31.

Bibliotekaren anbefaler
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5. juni Multikulti i Landsbyen Ringebu. 
 En verden av opplevelser fra kl. 17.00
 Arr. Ringebu kommune. www.ringebu.kommune.no

6. juni Offisiell åpning av utstillingene i Ringebu prestegard 
 kl. 13.00. Arr. Ringebu prestegard. www.ringebuprestegard.no.
    
12.-13. juni  Fåvangdågån 

12. juni Åpning av Fåvangdågån ved Lars Mytting. 
 Underholdning, bokbad v/Lars Mytting, korpskonsert og rebusløp.
  
13. juni Fåvangdågån Am-car utstilling
 andeløp, kafè på Huset Granmo uderholdning og mer. 
 
13. juni Greetings from Gudbrandsdalen
 hyllest til Elvis Presley kl. 20.00. Flere artister samles for å hylle Elvis Presley fra stor utescene i Fåvang sentrum.  
 God musikk og matservering. 
 Arr. Fåvangdågån. Fåvang vel og næringsforening. Facebook: Fåvangdågån

13. juni Plantesalg i Ringebu Prestegard 
 kl. 11. - 15. Salg av stauder og rotskudd av roser, samt demonstrasjon av roseplanting
 Vi tar gjerne i mot planter fra alle som har overskudd fra hagen, i dagene før salget. Plantene bør være pottet i god tid.   
 Kaffeservering og loddsalg. Inntekten går i sin helhet til prestegardshagen. 
 Arr. Hagegruppa i Ringebu prestegard. www.ringebuprestegard.no

16. juni Sommerfest for eldre på Tromsvang, Fåvang 
 kl. 11-14. Underholdning ved sangoktetten, blåseoktetten, Johannes Gråberg, sittedans og vokalgruppa.   
 Bevertning. Arr. Den kulturelle spaserstokken.

17. juni Laugen rock og bluesklubb har 5 års jubileumskonsert 
 på Huset Granmo, Fåvang kl. 19.00
 www.laugenrock.no.  Facebook: Laugenrock

18. juni Kulturkveld på Tromsvang, Fåvang 
 kl. 19.00 Åpning av «nye Tromsvang»
 Utdeling av Ringebu kommunes kulturpris 2015 til Hagegruppa i
  Ringebu prestegard 
 
19.-20. juni Ringebudager  

19. juni Kveldsåpent i butikkene, gatepub med levende musikk til kl. 24.00
 underholdning, auksjoner, salgsboder og gode tilbud i butikkene. 
 
20. juni Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning. 
 Arr. Ringebu markedsforening. www.ringebu.kommune.no. www.ringebu.com.  Facebook: Landsbyen Ringebu

21. juni Rabarbrafest i Ringebu Prestegard fra kl. 14.00. 
 Ringebu sangkor underholder med Evert Taube viser kl. 15.
 Omvisning i hagen.
 Natursti for barna med premier. Salg av rabarbraprodukter.
 Servering av kaffe og rabarbrakaker. 
 Gratis inngang. Loddsalg. Arr.: Ringebu prestegard venneforeningen. www.ringebuprestegard.no

21

5. – 21. juni
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no
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På lyse sommerdager er det fint å pynte med duse pasteller. 
Vi har bl.a. vaser og lysestaker fra Riverdale

Åpningstider: mandag - fredag: 09.00 - 16.30. Lørdag 09.00 - 15.00     

Velkommen innom!
Tveit Smie • Durance • Le Creuset • Riverdale • Ekelund • Erik Bagger • Ib Laursen • m.fl.

Brugata 24, 2630 Ringebu

www.skurdalgrafisk.no

Hverdagen i næringslivet kan være tøff og mange munner  
skal mettes. Vi vet hvilke utfordringer hverdagsheltene  
i næringslivet møter hver eneste dag.  
Velkommen som kunde hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal.

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

REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING  
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

hverdagshelterhverdagshelter
i borgedal byggi borgedal bygg

dialecta.no  Foto: R
icardofoto
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VELKOMMEN TIL REÅPNINGSFEST HOS 
VITUSAPOTEK RINGEBU!
Mandag 15. juni åpner vi et nyoppusset apotek
ved siden av Coop Elektro.

– SPAR PENGER MED
FAKTORRABATT!

SETT SAMMEN DIN EGEN 

Solpakke!

Spar 1
6
1,

-

 Veil. pris 572,-

NÅ 411,-

Vi hjelper

Vitusapotek Ringebu
Hanstadgata 5, 2630 Ringebu
Tlf: 61 28 35 50 Fax: 61 28 35 51
ringebu@vitusapotek.no
Åpningstider: 
man-fre 9-17, lør 10-15  
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Spidsbergseter Resort Rondane  -   Venabygdsellet  -  tlf.  612 84 000  -  post@spidsbergseter.no  -  www.spidsbergseter.no  -  følg oss på Facebook

KARLSVOGNA FJELLBAD
Besøk vårt  fine badeland med svømmebasseng, barnebasseng, boble-
bad, badstuer, steambad og  klatrevegg!

FJELLRYPA SPORT & INTERIØR
En spennende butikk med noe for enhver smak. GreenGate, Mille Moi, 
Røros Tweed, Edel design og mye mer. Nå også med sportsutstyr!

MATOPPLEVELSER
Villreinen Café & Bar byr på varme og kalde re�er, kaffe, vafler og mye 
annet godt i løpet av dagen!  3 re�ers middager og bugnende buffeter
basert på lokale råvarer serveres i restauranten. En smaksopplevelse!  

AQUAVITFJØSET

UT I NATUREN 

Verdens eneste Aquavitøs med over 75 typer aquavit. Smak også vår
egen Fjøsakevit, produsert i samarbeid med EGGE gård.

BARNAS SETER 
Vi ønsker alle barn velkommen til BARNAS SETER i sommer! Her kan 
dere møte alle de søte dyrene eller ha det morsomt på våre uteleker!  

I sommer kan dere bli med på rideturer med start og stopp på
Spidsbergseter. 

RP

Sommeren og høsten er en fantastisk tid 
på ellet,  med mange muligheter som tar deg 

med ut i den storslå�e naturen.

Er ikke værgudene med oss, kan vi anbefale
 et besøk i vårt flo�e badeland eller shopping i 

Fjellrypa Sport & Interiør.  Du kan også nyte 
et måltid eller noe godt å drikke i 

Villreinen Café & Bar! 

Mulighetene er mange og et besøk på 
SPIDSBERGSETER RESORT RONDANE

er en opplevelse for både små og store!  

Vi ønsker igjen i år velkommen til en fantastisk 
sommer og høst på Venabygdsellet! 

HOTELLROM - LEILIGHETER - HYTTER - HELÅRSCAMPING - ÅREMÅLSUTLEIE - SKISENTER
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REISELIV

STREET ART

BC - JIBBING HAFJELL

FRIKJØRING KVITFJELL

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

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

WWW.RFHS.NO

Din lokalbank i
Ringebu.

Kom innom og ta en
prat med oss.

www.s1g.no

Skal du låne til bolig, hytte, bil eller andre
formål, kom innom i våre nye trivelige
lokaler i Hanstadgt.5 for en hyggelig prat.

em1.no

Du finner oss hos
Sparebank1 hver onsdag

Hilsen Unni Rolstad,
Camilla Nygård og
Vidar Noet

Eiendomsmegler
på Ringebu?
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Sov trygt med nytt
sikringsskap
Komplett ferdig montert kun kr 9 900,-

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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Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

SE HVA SOM SKJER  

PÅ KVITFJELL.NO


