Leder’n
Det kan være på sin plass med noen ord
om status på overordnet arealplanlegging i
Ringebu.
Kommuneplanens arealdel for Ringebu
kommune 2018-2030 ble vedtatt av
kommunestyret sist juni.
Planen er kommunens overordnede
arealplan, og er utgangspunktet for all
reguleringsplanlegging.
Størsteparten av planen ble vedtatt med
rettsvirkning, altså ble planen gyldig fra vedtakstidspunktet. Dermed
kom en svært langvarig planprosess i mål for alt areal utenom visse
hytteområder i fjellet, og gamle planer er avløst av ny plan. Vedtatt
plan innebærer planavklaring for sentrumsområdene og arealer avsatt
til bolig- og næringsformål. At ny arealdel til kommuneplanen er
vedtatt med rettsvirkning gjør at den overordnede arealdisponeringen
etter plan- og bygningsloven er bestemt, og at regulering kan påstartes
der det er aktuelt. For næringsliv og utbyggere betyr det muligheter til
endelig å komme videre med viktige utbyggingsplaner.
Enkelte deler av arealplanen var fortsatt gjenstand for innsigelser i juni,
og ble dermed ikke vedtatt med rettsvirkning. Etter kommunestyrets
vedtak ble disse delene av arealplanen oversendt via fylkesmannen til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.
Striden gjelder en del foreslåtte områder for hyttebebyggelse på
Skotten, Måsåplassen og Venabygdsfjellet. Innsigelsene går på hensyn
til villrein, og gjelder plassering og omfang på de enkelte hytteområdene,
og utbyggingsplanenes samlede volum. Senhøstes gjennomførte
departementet befaring av de aktuelle områdene. Endelig avgjørelse
ventes å foreligge utpå ettervinteren 2019.
Kommuneplanens arealdel omfattet ikke Kvitfjell. Kommunedelplan for
Kvitfjell fra 2012 er ganske fersk, og området ble derfor ikke tatt med
ved planrevisjonen. Kommunedelplanen for Kvitfjell utgjør fortsatt et
godt plangrunnlag for den videre utbygging i området.
Et annet unntak er planer for ny E6. Ny hovedvei gjennom kommunen
omfattes av egne planer og inngår ikke i kommuneplanens arealdel.
Her er det betydelig usikkerhet rundt hvilke løsninger som til slutt blir
valgt. For tiden pågår utredninger i Statens vegvesen og Vegdirektorat
på bestilling fra Samferdselsdepartementet. Alternativ med tunnel
forbi Ringebu sentrum har igjen kommet på banen. Arbeid med
regulering av traséalternativene med kryss i Åmillom og opptrekksarm
til sentrum er stanset. Nytt vannverk for Ringebu er satt på vent, og
planleggingsstansen skaper usikkerhet rundt planlagt nedlegging av
Ringebu renseanlegg, med overføring til Frya renseanlegg. Statsråden
har uttalt at ny E6 gjennom Ringebu må bli billigere enn første etappe
gjennom Fronskommunene.
Vedtaket i juni var en milepæl. Vedtatt arealdel er en svært viktig
planavklaring. Nå kan vi blant annet starte arbeidet med å oppdatere
planer for Ringebu sentrum. Sentrumsområdet er stort, og planleggingen
vil dels bli på et grovere nivå (områderegulering), mens andre deler
detaljreguleres. Før reguleringsarbeidet starter er det viktig med
engasjement og medvirkning rundt hvordan videre sentrumsutvikling
bør skje. Landsbyen Ringebu legger klare og gode føringer for arbeidet.
Landsbyen framstår som et tydelig og velordnet sentrum, med
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småhusbebyggelse og gode utemiljø. Hva blir viktig videre? I Fåvang
sentrum er plangrunnlaget oppdatert med to reguleringsplaner fra
2015. Det må likevel skje tilpasninger på avgrensede områder, ut fra
konkrete utbyggingssaker.
Stasjonsområdet med skysstasjonen er utgangspunktet for
framveksten av Ringebu sentrum. Bane Nor inviterte i 2013 til et
stasjonsutviklingsprosjekt, som ledd i arbeidet med en landsverneplan
for jernbanen. Det spesielt interessante med Ringebu var nettopp at
føringene for utviklingen ble lagt i en reguleringsplan fra 1899, i samband
med utbygging av jernbanen gjennom dalen. Utviklingen av Ringebu
sentrum har svært lojalt fulgt reguleringsplanen. Kvartalsstrukturen
i reguleringsplanen ligger der den dag i dag. Stasjonsbyprosjektet,
med Bane Nor, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune,
markedsforeningen og kommunen som samarbeidsparter, har ikke
kommet ordentlig i gang, blant annet på grunn av uavklart E6, og nå
sist; omorganisering av Jernbaneverket med nytt Jernbanedirektorat og
Bane Nor som utførende enhet. Med vedtatt arealplan er det grunnlag
for å komme videre.
Nyere utredninger peker på leiligheter som mer vanlig boform i
tettstedene framover. Dette gjelder de fleste aldersgrupper, men
med hovedvekt på nyetablerte og godt voksne innbyggere. Lokalt
er markedet noe uferdig, men like fullt er leilighetsbygging et svært
sentralt tema i videre utvikling av sentrum. I Fåvang er to prosjekter i
gang, og flere planlegges. I Ringebu har kommunen bygd 16 leiligheter
på St. Olavs plass, mens andre prosjekter foreløpig lar vente på seg.
Hvilke tomter kan tilrettelegges i tettstedene? Hvor høyt bør det bygges
evt hvor kan det bygges høyt, hvordan skal bebyggelsen se ut? Hvor
store arealer skal vi reservere til parkering i sentrum? Hvilke grønne
innslag bør tilrettelegges? Flere tilsvarende spørsmål må drøftes, og
svarene må innarbeides i en oppdatert sentrumsplan som legger til
rette for utbygging.
I Frya næringspark er det stor aktivitet. Mange ønsker å etablere
virksomhet her og det er positivt. Det betyr ellers at arealreservene
minker. De kommende år vil fokus være på nordsiden av Fryaelva, men
også der er arealreservene begrenset. Utvidelse av arealene for Frya
næringspark vil med andre ord bli et viktig tema ved neste planrevisjon.
Alt i alt er det stor aktivitet i Ringebu kommune. Størst aktivitet og flest
planer er det i Kvitfjell. Varden er en suksess, og sammenbindingen
med Kvitfjell vest blir interessant å følge framover. Vi venter i spenning
på departementets avgjørelse når det gjelder nye hytteområder i
østfjellet. Villreinstammen i Rondane er en internasjonal forpliktelse
og et viktig hensyn i planleggingen. Lokal næringsutvikling og
ferdsel i fjellområdene skal balanseres mot hensynet til villreinen.
Uansett utfall i departementet er det avsatt arealer til god
byggeaktivitet i mange år framover. God arealplanlegging er god
næringsutvikling. Tilbudet av hytteområder og tomter gir god
valgfrihet for de som ønsker en ny fritidsbolig i Ringebu kommune.
Fritidsinnbyggerne er viktig for Ringebu kommune. Tilbudene gjennom
vinter og vår er mange, og jeg håper alle kan finne noe som gir
god avkobling og gode opplevelser. Fine skiturer i fjellet, verdifulle
møteplasser, trivelige besøk i sentrum eller gode kulturopplevelser. Her
er det mangfold.
Jeg ønsker alle en fin vinter og vår!
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Har du et smart hjem?
Hvis ikke er det fullt mulig å få det. Framtiden er digital og det gjelder
også våre boliger og fritidsboliger. RingebuPosten ønsker å presentere
tema som kan være til nytte for fastboende og deltidsinnbyggere, og
vi mener at dette kan være et aktuelt tema som er aktuelt framover.
Som Tore Sæthersmoen sier, framtida er her og nå.
Først kan vi starte med å avkrefte en myte, du trenger ikke bygge nytt
hus for å kunne få et smart hus. Det er mye å hente på allerede bygde
hus også. Alle løsningene det skrives om i denne artikkelen fungerer i alle
type boliger og hytter, uavhengig av når det er bygd. Forutsetninger er
strøm og det er en stor fordel med bredbånd. Løsningene kan benyttes
uten tilgang til bredbånd, men da kan ikke alt styres fra mobilen.

På kjøkkenet i leiligheten står et kjøleskap
med storskjerm. Dette kjøleskapet kan si i fra
om det mangler melk etc. via flere kamera
inne i kjøleskapet. Kamera og sensorer inne
i leiligheten kan fortelle om balkongdøra er
åpen, eller at det er folk inne i leiligheten.

Jeg har tatt turen til Vinstra og skal møte Tore Sæthersmoen (Vinstra) og
Ola Vestad (Ringebu), begge representerer bedriften Minel Gudbrandsdal,
i en leilighet som blir brukt til demonstrasjon av smart hjem. Denne
leiligheten er spekket opp med mye av den teknologien som nå finnes
på markedet og som kan være med på å gi oss alle en enklere hverdag.

Leverandøren var på besøk i Gudbrandsdalen under Peer Gynt spelet i
2018 og de ble mektig imponert over det de så i leiligheten. At dette
kunne finnes på Vinstra var overraskende, men er like viktig å være
innovativ i Gudbrandsdalen som alle andre steder.

Man kan i dag få støtte til varmestyring fra
Enova, Minel kan bistå kunden med dette.
Poenget og det viktige med et smart hjem
er en sentral (hjernen) som alt kobles mot.
Da kan man ha oversikt på PC og mobil og
kan styre huset fra disse.

Lydanlegg og tv styres over samme system og det er lagt opp slik at med
en knapp ved ytterdøra slås alt lys, lyd osv. av, når du går ut døra. Når
du kommer hjem slås alt på inkludert lyd på radio, varmepumpa øker
temperatur eller alle andre muligheter som den enkelte huseier selv kan
bestemme.
Det ene soverommet i leiligheten er innredet med «normale» installasjoner
slik de fleste soverom installeres i dag. Da kan man se og oppleve
forskjellen. Hva med en «panelovn» som ser ut som et bilde eller i tillegg
er et speil. Det aller meste er visst mulig i dag.
Det er lov å være kry over det vi har fått til så langt og hva vi nå kan
presentere for kunder og potensielle kunder framover, sier de to til slutt.

Det første som møter meg er en tøff ringeklokke og ingen nøkkelhull i
utgangsdøra. Tore åpner døra inne fra leiligheten via mobilen, han har
sett meg komme i kameraet på ringeklokka. Dører kan åpnes og styres via
en app på mobilen og det er lett å gi tilgang hvis man ikke er tilstede og
noen skal inn. Det kan være unger som kommer fra skolen osv. Sensorer
kan brukes sammen med GPS posisjonering ved adkomst slik at døra
låser seg opp når du for eksempel er 20 meter fra døra.
Ola har vært i Frankrike for å lære om systemet og få ideer til hva som
kan puttes inn i et smart hjem. Vi måtte ta et valg om type system, sier
Tore, og bestemte oss for å gå for Delta Dore (fransk selskap). Det finnes
utallige system på markedet. Delta Dore bruker en åpen protokoll slik at
det aller meste av ulike duppeditter kan kobles til deres sentral, som for
eksempel robotstøvsuger, hjemmekino, varmepumpe, robotgressklipper,
hagevanning. For kommunene kan dette være spennende mht.
velferdsteknologi. For oss har det vært viktig å tilegne oss kunnskap og
ta dette ut til sluttbrukere, vi er nysgjerrige, sier Ola og Tore.
Strømbransjen har varslet høyere strømpriser framover. Med smarte hjem
kan man også spare strøm, da styres forbruket etter prisen på strøm. Det
samme kan være med hytter, temperaturen settes ned når man ikke er der
og opp til man kommer på hytta.

Er dere nysgjerrige eller trenger råd om smarte hus, ta kontakt med Minel
Gudbrandsdal. Der kan dere få hjelp og råd om hvilke muligheter som
finnes. Man trenger ikke bygge ut alt med en gang, men ta litt etter litt
og koble på nye tekniske innretninger etter hvert. Det vil vel til slutt bare
være fantasien som setter begrensinger over hva vi kan koble sammen.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80
POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal - lensmannskontor: 61 05 32 10

VARSLING AV FALLVILT: 95 40 31 60
VETERINÆRVAKT: 61 28 05 00
VAKT VANN OG AVLØP: 61 28 31 00
DROSJESENTRAL: 61 28 07 10

RINGEBU KOMMUNE:
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-14)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no
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Alle ildsjeler, store som små, må få mer plass og muligheter, enten de
er næringsdrivende, fritidsinnbyggere, politikere, ansatte i kommunen
eller privatpersoner. Vekst og utvikling kan ikke vedtas, men det må
skapes. Det kan skapes ved at alle bidrar til at vi får et lokalsamfunn med
engasjement som oser av raushet, og at de som lykkes føler seg sett og
ikke minst verdsatt.

Kommunestyret vedtok 18. desember avgiftssatser og budsjett for
2019. Rammene er svært stramme, men Ringebu kommune vil også i
kommende år levere svært gode tjenester til sine innbyggere. Overordna
myndigheter snører til sekken med de økonomiske overføringene for
hvert år, noe som gjør at utfordringene blir større for hvert budsjettår.
Økonomiplan og budsjett for vår kommune for 2019 er vedtatt med
et tilnærmet nullresultat, dvs med et svært begrenset overskudd i de
neste fire årene. Det er dette grepet kommunestyret har tatt for fortsatt
å kunne levere gode tjenester på alle nivå. Det å kunne bygge opp
kommunale fond i fremtiden vil bli en stor utfordring. Det er heller ikke
sikkert at politikere og våre innbyggere ønsker at vår kommune skal
fungere som en bank med midler på fond, men heller bruke pengene på
de mange tjenestene vi er avhengig av å gi alle som bor og oppholder
seg i vår kommune til enhver tid.
Statsbudsjettet for 2019 med endringer i eiendomsskatteloven ble
behandlet i Stortinget den 12. desember. Dette får store konsekvenser
for mange kommuner fra 2020. Det er viktig at kommunene tar disse
utfordringene og tilpasser seg endringene på en god måte.
Brukerråd er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på for
de fremtidige kommunale tjenestene. Det er viktig at alle brukerrådene
kommer med innspill, ønsker og sine prioriteringer til formannskapet i
løpet av 2019. Vi må alle arbeide hardt i felleskap for å snu den negative
befolkningsutviklingen. Det å øke folketallet vil skape vekst i næringslivet.
Det vil gi økte inntekter til kommunen både gjennom innbyggertilskudd
og økt skatteinngang. Dette vil ikke minst gjøre oss bedre i stand til å
møte utfordringene med en stadig mer alderstung befolkning.

Møt ordføreren

Politiske saker:
Kommuneplanens arealdel ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avgjørelse. Vi skal i skrivende stund møte KMD
den 28. januar 2019 for å gi noen innspill og kommentarer angående
kommunens ønsker om en videre utvikling for våre fjellområder på
østsiden av Gudbrandsdalslågen.
Utbyggingen i Kvitfjell går så det suser. Her rekker kommunen knapt
nok å få regulert hyttetomter raskt nok. Tomter selges før de er regulert!
Utbyggere viser til stor etterspørsler etter tomter. Dette er en utvikling
som er rene eventyret for de fleste og ikke minst for Ringebu kommune.
Hytteutbygging i alle deler av vår kommune vil gi oss mange nye
fritidsinnbyggere i årene fremover, som også vil gi mange lokale
håndverkere og bedrifter betydelige oppdrag.
Boligbygging og sentrale sentrumsnære boliger i Ringebu og
Fåvang:
Fåvang sentrum har snart ferdig sju leiligheter som alle er solgt. Fåvang
Ysteri holder på med å videreutvikle flere leiligheter for utleie. Ringebu
kommune har i vår/sommer satset hardt på å få i gang flere prosjekter for
sentrumsnære leiligheter/boliger med private investorer. Disse byggene
er for utleie eller salg gjennom private aktører på tilvisningsavtaler.
Bygningene for utleie vil bli finansiert med 80 % husbank og 20 % på
utbygger. Målet er at disse prosjektene kan komme i gang både i Ringebu
og Fåvang i løpet av våren/sommeren 2019.
Ringebu kommune har i løpet av desember 2018 lagt ut tre tomter
for salg slik at private aktører kan komme på banen for å bygge
mellom 15 - 25 leiligheter. Det er kjempeviktig at personer som
ønsker å kjøpe eller leie gir signaler til vår næringssjef slik at det blir
enklere og ikke minst en raskere prosess for å få i gang en utbygging.
Bergene Holm har også planer om bygging av boliger/leiligheter på
sine arealer (på yttersiden av jernbanen) der de nå er i gang med en
reguleringsprosess.

Nytt fra plan og teknisk

Nå har du mulighet til å møte ordføreren i uformelle omgivelser
for å ta opp saker som du er opptatt av. Dette vil skje på ulike
steder i kommunen. Følg med på sosiale medier for sted. Det kan
bli endringer på tidspunkt. Om dette fortsetter til høsten blir opp
til interessen og engasjementet for å benytte seg av tilbudet.
Møtedatoer er følgende:
Fåvang
Ringebu
Fåvang
Ringebu
Fåvang

13/2 kl 1200-1330
18/3 kl 1200-1330
08/4 kl 1200-1330
21/5 kl 1200-1330
12/6 kl 1200-1330

Se www.ringebu.kommune.no og Facebook: Ringebu kommune
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Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet.
Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er
veldig små.

Marienhø:
Avtaler med utbyggere og kommunen ble løst politisk. Vi ser frem til
et videre godt samarbeid med utbyggere av leiligheter på disse flotte
sentrumsnære boligtomtene og er beredt til at dette skal være mulig å få
i gang så raskt som mulig.

som arbeidssted der de i tillegg kan føle seg trygge. Masten og hytte kom
opp i slutten av desember 2018, og kommunen har pr 1. januar 2019
ikke fått dato for idriftsettelse. Det forventes en oppstart i januar 2019.
Teleoperatør er Telia, men Telenor har søkt om å komme med på denne
masten, slik at mobildekningen for de fleste vil bli veldig bra.

E6: Etappe 2 forbi Ringebu.
Ringebu kommunestyre har sendt en henvendelse til samferdselsdepartementet om et nytt trasevalg. Dette ble godt mottatt og Statens
vegvesen har fått i oppdrag å kostnadsberegne dette alternativet som vil gi
oss en kryssløsning i Tollmoen og E6 ut mot lågen fra Elstad til jernbanebrua.
Det er bedt om et møte med samferdselsminister J. G. Dale og statssekretær
T. Skjervold på nyåret.

Ny gangbru over Våla elv pga. trafikksikkerhet for myke
trafikanter og skoleelever:
Prosjekteringen er i gang. Vi har sett skisser av ei flott bru som ser
tilsvarende ut som gangbrua i sentrum ved Coop. Forventet byggestart
høst 2019.

Brekkebakken fv. 388.
Dette har vært en viktig politisk sak som det er brukt svært mye tid på.
Arbeidet er endelig i gang med avskoging i desember 2018. Det var sju
entreprenører som viste interesse for denne vegen. Prognosene viser per
desember at byggherreoverslaget til Statens vegvesen var noe høyt og at
totalkostnadene blir noe lavere enn budsjettert. Kontrakten signeres med
entreprenør ca. andre uken i januar 2019, og veien skal være ferdigstilt
den 15. august 2019. Det er kjempebra!
Trafikksikring- Lyssetning av Høystadvegen er i gang og vil bli
ferdigstilt på nyåret.
FV 27 (Rondevegen) Venabygdsfjellet:
Detaljreguleringen ble vedtatt i kommunestyret den 19. desember
2018 med planbeskrivelse og plankart med planbestemmelser. Denne
utbedringen, og ikke minst trafikksikkerhetstiltaket, er kjærkommen for
alle som kjører fv. 27 Rondevegen. Vegen utvides til ca. 6,5 m bredde.
Oppstart forventes i mai 2019 og det forventes en ferdigstillelse i løpet
av 2019.

Bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonshemming.
Prosjektet i Tollmoen ble godkjent i husbanken den 15. november 2018
og gir kommunen investeringstilskudd. Det var en viktig beslutning for
prosjektet, og betyr at vi nå kan jobbe aktivt videre med å forberede
oppstart. Anbudsprosessen har kommet langt og forespørsel om tilbud ble
kunngjort 29. oktober 2018. Innleveringsfrist for tilbud er 14. desember
2018, og vi er spent på responsen og prisnivået! Etter at kommunen har
mottatt tilbud og evaluert disse grundig, så vil en innstilling på entreprenør
til å gjennomføre oppdraget foreligge ca. januar/februar 2019.
Næringsutvikling:
Det kommer til å skje mye i vår kommune i 2019.
Næringsarealer på Frya står høyt i fokus, og slik det ser ut pr i dag så
gjøres det intensjonsavtaler og det forhandles om svært store arealer.
Kommunene Ringebu og Sør-Fron kan faktisk selge det meste av
næringsarealene som er regulert og som ligger inne i en 12 års arealplan
i løpet av svært kort tid. Det er flere store firma som har god kontakt med
næringssjef og med styret for Frya industriområde. Det har også vært
kontakt med firma på Fåvang som ser på nye områder for sin bedrift og
flere eksisterende firma ønsker utvidelse av sine arealer.

Ny telefonmast på Gullhaugknappen (Fåvangfjellet):
Sikkerhet og beredskap er helt nødvendig og er spilt stort inn for å få til
en rask saksbehandling. Dette prosjektet har også vært prioritert politisk
med bakgrunn i videre næringsutvikling for landbruket i Brekkom. Det er
mange fritidsinnbyggere som trenger godt nett for å kunne tilbringe mer
tid på sine fritidseiendommer.
En god dekning vil få betydning for alle som ønsker å bruke sin eiendom

Jeg ønsker alle en flott vinter, og håper at mange får anledning til å
nyte denne fine tida fremover med snø og godt skiføre i de fantastiske
løypenettene vi har i fjellområdene våre.

Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et
forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som
kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner
15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer
informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakk-kum. Oversikten
gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et
tidlig tidspunkt.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset
skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet
registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i
et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.
Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet.
Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike
vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.
En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for
bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel
viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten

Takk for året som har gått, og jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!
Arne Fossmo, ordfører

Drikkevannet skal være trygt, også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere
krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.
Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert
står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva
et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften
§ 3, bokstav k.Drikkevannsforskriften finner du på Lovdata.no
Informasjon til de minste vannforsyningssystemene som du finner
på Mattilsynet sin hjemmeside gir nyttig informasjon som er spesielt
beregnet for små vannforsyningssystem.
Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets
sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale
avdeling.
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25 år siden 1994 «En OL fest med venner..»
Tekst: Stein B. Olsen. Foto: Stein B. Olsen og Visit Lillehammer

Hvem husker ikke sangen med teksten: « ... en OL fest med venner i
Lillehammer by». I vinter er det 25 år siden den sangen runget over hele
regionen. Og et så viktig jubileum skal selvfølgelig markeres, slik seg hør
og bør.

Kongen og Dronningen kommer
Fra Kongehuset har arrangøren fått beskjed om at Kongen og Dronningen
vil være tilstede under arrangementet. Detaljprogrammet er i skrivende
stund ikke klart, men det er ikke utenkelig at både Kongen og Dronningen
vil være tilstede i parken.
Etter aktivitetene i parken blir det oppmarsj fra Søndre Park, gjennom
sentrum og fram til scenen i enden av Storgata. I Storgata blir det masse
aktiviteter for store og små., og det bli en egen scene i enden av Storgata,
hvor det blir underholdning. Gjennom hele Storgata vil det skje noe, og
selvfølgelig blir det auksjon av T-skjorte slik det var i 1994.
Åpningsseremoni i Lysgårdsbakken
Etter opplegget i byen på ettermiddagen lørdag fortsetter feiringen i
Lysgårdsbakken. Her er meningen at en skal gjenskape elementer fra
åpnings seremonien fra 1994 med film underholdning og fyrverkeri, og
selvfølgelig tenning av OL-Ilden.
Hele feiringen avsluttes med Fakkelshow i Håkons Hall.
- Vi ønsker alle velkommen til en gedigen mimrefest på Lillehammer
denne dagen. Programmet byr på noe for enhver smak, sier reiselivssjef
Ove Gjesdal.

Ordfører Espen Granberg Johnsen gleder seg til OL-jubileum på Lillehammer.

Lørdag 16. februar blir det igjen en anledning til å ikle seg finstasen fra
1994, henge på seg akkrediteringen og ta turen til Lillehammer. Her blir
det rikelig anledning til både å mimre og kose seg. 25 år er mange år,
og de som jobber med jubileet vet at veldig mange ikke engang var født
da Lillehammer var verdens navle i februardagene i 1994. Det blir med
andre ord også muligheter for litt kortreist historie, Lillehammers egen
OL- historie.
Feiringen denne dagen blir gjennom hele dagen. Det starter med feiringen
for de aller yngste. Det vil skje i Søndre Park på Lillehammer som for
anledningen skal bygges om til en olympisk park med masse aktiviteter
og selvfølgelig med en egen seiersseremoni hvor alle som deltar på en
aktivitet får medalje. Denne dagen snakker vi bare gull. Arrangementet
er åpen for alle.

Hvor viktig er en slik markering?
- Den er veldig viktig. OL i 1994 var det stolteste øyeblikket i byens
historie. Vi ønsker å framstå som OL-by 365 dager i året. Vi har et
arbeid i gang med tanke på en ny OL-søknad, også derfor er det
viktig å markere det som skjedde for 25 år. Siden. Og ikke minst det
handler om å skape liv og røre, og ha det gøy sammen, sier Gjesdal.
Jubileumsfeiring i Ringebu.
Lørdag 23. februar fortsetter jubileumsfeiringen i landsbyen Ringebu.
Det inviteres til utendøreaktivitet i landsbyen kl. 12 -15 med skirenn i
gågata og snowboard i Kauangerparken. Vi får også besøk av profilerte
utøvere. Det blir snowboard i parken, så ta med snowboard, onefoot eller
akebrett. I tillegg blir det masse liv og røre i landsbyen. På ettermiddagen
vil Kvitfjelles OL-historie bli fortalt av Erik S. Winther og Per Morseth.
Odd Stensrud forteller om Kvitfjell i dag.
Følg med på facebook: Landsbyen Ringebu for detaljert program.

Vettene vil igjen innta byen
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Døl – skryt av deg selv!
Tekst: Frank Asle Mathisen

Først vil jeg gratulere så mye til den ferske
vinneren av Verdiskapingsprisen 2018, Tiller
Vimek AS, på Sør-Fron. Det samme til vinnere av
Verdiskapingsdiplomet i sølv, Kikke Hovind og
Isoterm AS. Hvert år deler Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening (MGNF) ut prisen til årets
verdiskaper. En pris som blir satt spesielt høyt, om
vi skal tro tidligere vinnere. Det er noe eget å få en
pris av sine egne, har blitt sagt av flere.
Vi i MGNF er utrolig stolte over å få muligheten til å lage en festaften for
næringslivet. En slik anledning til å møtes på kryss og tvers av bransjer
bidrar også til å sveise oss litt mer sammen.
Årets vinner; Tiller Vimek AS, er en bedrift som driver med gulvstøping
som både gjør det godt og i tillegg markedsfører Døler på best mulig vis,
slik som det står skrevet på deres egne nettsider:
Gudbrandsdølene fant ikke opp gulvstøping, men var blant de første og
ble de fremste. Vi er født med arbeidslyst og har kultur for kvalitet. En
forutsetning for å støpe de beste gulvene. Rett og slett "Gulv Brands Døl"
Det er her jeg har lyst til å stoppe litt opp, det er ikke dagligdags at
døler markedsfører seg selv slik. Det er en sannhet at døler over flere år, i
mange bransjer, har hatt et godt rykte. Å eksportere Døler ut av dalen har
skjedd i flere tiår. Vi har det kanskje i ”blodet" at vi ønsker å gi det lille
ekstra. En påstand, men kanskje også en sannhet. Det som går igjen når
jeg snakker med alt fra hytteinnbyggere til gjester i regionen, er servicen
og kvaliteten. Kommuniserer vi det godt nok selv?

Når vi først er inne på hytteinnbyggere, kommunen gir også sin del av
kaka. I GD 8. januar 2019 kommenterte kommunalsjefen i nyhetssaken
om at «Hyttefolk trengte pleie i julen» på denne måten:
- Vi har lenge tenkt at dette kan bli en mer omfattende del av
virksomheten vår. Vi har mange deltidsinnbyggere, noe vi er bevisst på.
Hvis vi kommer dit at vi ikke greier å håndtere det med vanlig bemanning,
må vi tilføre ekstra ressurser, sier kommunalsjefen, som er opptatt av at
økt hjelpebehov ikke skal hindre folk å komme seg på ferie.
Hovedfartsåren i landet går gjennom Gudbrandsdalen. Der bor det døler.
Døler er flinke folk som ikke roper alt for høyt. Robuste og kvalitetsbevisst
som dølen er, lar dølen heller ryktet være dens forrang. Dølen lener seg
tilbake etter fullført arbeidsdag og sier ”ja det vart itte så verst detta”. Vel
vitende om at bygget er robust nok til å bli stående i flere hundre år. Dalen
består ikke bare av døler, vi har også hyttefolk. Hyttefolket skryter gjerne
av dølene, selv om det får en til å rødme, så liker dølen det egentlig. Det er
bare slik vi døler er. Vi ønsker heller å levere varene eller tjenesten.
Kanskje den ferskeste vinneren av Verdiskapingsprisen har noe å lære oss,
slå oss litt mer på brystet og kommuniser at vi er gode?
En Gasellebedrift fra Gudbrandsdalen i 2017 som økte med 464%
prosent svarte slik: -Det begynner å gå i riktig retning.
Riktig god vinter

En hytteeier på Venabygdsfjellet fortalte:
- Vi leide hytte på Venabygdsfjellet i påsken ett år fordi vi var litt på utkikk
etter sted å bygge eller kjøpe hytte. På lørdagen når vi handlet på Kiwi ble
vi spurt om vi trengte noe fra Ringebu da de skulle nedover. De tilbød å
kjøpe med varene til oss. Den dagen bestemte de seg for å kjøpe seg hytte
på Venabygdsfjellet og har siden tilbrakt mang en ferie og langhelg til
fjells. Jeg kunne trukket fram flere historier, men fellesnevneren er kvalitet
i det vi gjør. Det kan ikke forventes at dette skal være dagligdags, men det
er disse historiene som blir spennende og fortelle til andre. Det er utrolig
hvor mye enkelte ord og setninger har å si for helheten. Hvor mange
snakker ikke denne hytteeieren med i løpet av et kalenderår?
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Fargerike hverdager
Tekst og foto: Ane Høye Sviland

Ringebu er en stor hyttekommune og det er mye byggeaktivitet i
kommunen. Selvfølgelig har de som bor i Ringebu også behov for å
beskytte huset med et nytt strøk maling eller pusse opp litt. Derfor er det
viktig at det er kort vei til en butikk som kan hjelpe med å sette riktig
farge på hytte og hus, innvending som utvendig. -Vi startet opp Fargerike
i Ringebu i juni 2018, og er en ny butikk her i landsbyen, sier Geir Johan
Svendsen som er daglig leder av Fargerike.
Selv om butikken er nystartet, har de som jobber der lang erfaring.
-Vi liker å holde oss oppdatert på farger og interiørtrender, sier Geir Johan.
-Årets farge er nok grønntoner, i mange forskjellige nyanser. Vi ser også
at blå og gråtoner blir stadig mer populært. Det er motiverende å kunne
hjelpe kundene med å få det fint og å realisere noen drømmer, fortsetter
Geir Johan. -Vi har mange gode ansatte og alle er flinke i fagspråket sitt,
så det er bare å komme innom hvis det er noe vi kan hjelpe med, sier Geir
Johan Svendsen

Hev, nytt bakeriutsalg og kafé i Ringebu

Tekst og foto: Ane Høye Sviland.

De gikk sammen og bestemte seg for å starte bakeriet Hev. –Vi hadde
lyst til å bidra til utvikling i sentrum, sier Silje Flatmoen. -Vi er blitt veldig
positivt mottatt, og det har vært masse folk her siden vi åpnet, fortsetter
hun.
Flere er begeistret over at de kjente bakervarene fra Lom har kommet til
Ringebu. -Bakeren i Lom har lenge hatt lyst til å ha et samarbeid med
Ringebu. Vi er stolte og glade for at Hev er det første stedet utenfor
Lom hvor de leverer, sier Silje. Salget har gått over all forventning siden
oppstart. Allerede ser det ut til at kundene har funnet sine favoritter. -Vi
har mye for enhver smak. Det som det har gått mest av frem til nå er
4-korn brød og kanelsnurrer, men min favoritt er wienerbrød, smiler Silje.
Det ble lagt ned mange arbeidstimer for å få lokale og konseptet klart til
åpning før jul.

Fjerde desember 2018 åpnet det nye bakeriet Hev i Ringebu sentrum med
bakervarer fra Bakern i Lom, sjokolade fra Jentene på Tunet, kvalitetskaffe
og mye annet godt.

-Det skal være koselig å komme inn på Hev. Enten du bare vil ta en kaffe,
møte venner, ta ett glass vin, smake på gjærbaksten, gjøre lekser, eller
sitte å jobbe litt, sier Silje.

Etter at den tidligere kafeen stengte, var flere bekymret for at det
ikke skulle bli et samlingssted i gågata lenger. Men så tok mange av
landsbyens beboere, med Silje Flatmoen og Christian Asphoug i spissen,
initiativet selv.

På Hev får man ikke bare ting som metter, men man kan også få kunnskap
og erfare opplevelser. De har allerede hatt en førjulskveld og et kaffekurs.
- Vi ønsker å utvikle konseptet videre, og få til flere typer arrangementer
i tiden framover. Det er bare å svinge innom, eller følge oss på Facebook
for å få med seg alt som skjer på Hev, avslutter Silje.
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Butikken har også en egen spennende interiøravdeling. –Denne delen av
butikken er helt ny og ikke så mange har oppdaget den ennå, sier Geir.
Der er det mye fint for enhver smak. Derfor håper Geir at flere kommer
innom i 2019 og tar en titt .
Ringebu er en stor hyttekommune, og Fargerike sørger for
kvalitetsprodukter så eiere er sikre på at hyttene vedlikeholdes godt. –Vi
selger selvfølgelig mye utvendig beis, og her er folk ganske tradisjonelle i
fargevalget, så det går aller mest brun beis, forteller Geir Johan.
-Det aller beste med å jobbe i en male- og interiør-butikk er at jeg kan
hjelpe folk å få det fint både innvendig og utvendig, sier Geir Johan.
Han vil også tilføye at de er den eneste faghandel innen maling imellom
Lillehammer og Otta. -Vi står klare til å hjelpe dere, så velkommen skal
dere være, avslutter sjefen med et smil.
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Midtdalskommunene utvider sitt interkommunal

NAV Midt- Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste, og Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste etable
Tekst: Per Morten Nyeng, Anita Nord og Liv Aslaksdotter Hustveit

NAV Midt-Gudbrandsdal
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner vedtok vinteren 2018 å slå
sammen sine NAV-kontorer og etablere NAV Midt-Gudbrandsdal med
Nord-Fron kommune som vertskommune fra 1. jan 2019.
Kontoret har 30 ansatte. Per Morten Nyeng er ansatt som kontorets leder.
Hovedoppdraget til NAV-kontoret er å drive arbeidsrettet oppfølging og
økonomisk råd og veiledning for innbyggerne i regionen, mens andre
deler av NAV tar seg av de mer ytelsesbaserte tjenesten som NAV
forvalter (pensjon, foreldrepenger, kontantstøtte m.v.). Hensikten med å
etablere NAV Midt-Gudbrandsdal er blant annet å sikre bedre kvalitet
på tjenestene, sikre like tjenester for regionens innbyggere, og bedre
rettssikkerheten for brukerne samt å skape et større og mer attraktivt
fagmiljø.

«Det utvikles stadig nye digitale løsninger, og stadig flere bruker
løsningene. I tillegg går ting raskere, og blir riktig når det håndteres
maskinelt. Det vil nå også bli mulig å søke økonomisk sosialhjelp digitalt»,
opplyser Nyeng. «Behovet for et åpent kontor for å betjene «drop-in»
blir stadig mindre, da den arbeidsrettede oppfølgingen oftest foregår i
planlagte møter. Vi frigir tid til å bruke denne på dem som trenger oss
mest. I tillegg er det mulig for brukerne å chatte med sin veileder på
MinSide på www.nav.no »
NAVs åpningstider er:
•
Hele døgnet
www.nav.no
•
Kl. 08.00 – 15.30 på tlf. 55 55 33 33
•
Kl. 08.00 – 15.30 avtalte møter
•
Kl. 10.00 – 12.00 man-/tirs- og fredag (ons-/torsdag stengt) drop-in i mottaket til NAV ved det kommunale servicetorget i Nord-Fron
kommune (Nedregate 50)
NAV-kontor i Ringebu og Sør-Fron ble stengt fra 5. nov 18. Planlagte
møter vil imidlertid også kunne avvikles ute på arbeidsplass, i rådhuset i
Ringebu og kommunehuset på Hundorp.
Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste (MGF)
Fra 1. jan 2019 ble Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste (MGF) etablert.
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner vedtok i 2018 å slå sammen
tre flyktningetjenester til en. Sør-Fron kommune er vertskommune og
MGF har kontor på Hundorp i Sør-Fron.

Ansatte ved NAV Midt-Gudbrandsdal

Allerede fra 5. november ble NAV samlokalisert på Vinstra. Selv om NAVkontoret er flyttet fra Vålebrua vil kommunens innbyggere få minst like
gode tjenester fra NAV i framtiden.
I tråd med vedtak i Stortinget leveres stadig flere offentlige tjenester
digitalt, noe som også skjer i NAV. «Det er ingen grunn til at innbyggerne
skal være nødt til å reise til NAV-kontoret for å få ordnet ting, når de kan
gjøre det selv digitalt», sier Nyeng.

Ansatte ved Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste

Brukerråd inne helse og omsorg i Ringebu
Tekst og foto: Mona Fæste Knudsen

Formålet med brukerrådet
styrke innflytelse og medvirkning for de som er brukere av tjenesten,
eller for deres pårørende:
Utvikling av kvalitet i tjenestene
Hva fungerer godt?
Hva kan bli enda bedre?
Styrke tillit og dialog mellom tjenesten, brukere/pårørende og folkevalgte

Helse og omsorg har et felles brukerråd,medlemmer pr. desember
2018 er:
Inger Eik Myhrhaugen, Anne Lise Martin, Mette Lyngstad, Pål Agnar
Smestadmoen, Magni Hovde, Kent Rune Godlien, vara
Oddrun Søreng, politisk valgt representant fra Levekårsutvalget
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Brukerrådet innen helse og omsorg har 4 møter i året, i tillegg har brukerrådet
møter i forkant av oppsatte brukerådsmøter der tjenesteledere ikke deltar. 2
ganger i året er det brukerrådsforum, på disse møtene inviteres medlemmer
av alle brukerråd i kommunen, følgende enheter har brukerråd; skole,
barnehage og helse. På møter i brukerrådsforum deltar ordfører, rådmann
og økonomisjef

le samarbeid.

eres

Anita Skjeggestad Nord er tjenesteleder for MGF. Kontoret har 5 ansatte.
Til sammen utgjør dette 4,6 årsverk.
Tjenestene MGF utfører er:
•
Bistand i forbindelse med bosetting fra mottak eller ved mottak
av kvoteflyktninger
•
Oppfølging og veiledning etter bosetting
•
Bistand i forhold til introduksjonsprogram og andre tiltak
•
Bistand med praktiske gjøremål, oppfølging og informasjon
•
Koordineringsansvar
•
Informasjonsvirksomhet ut til andre tjenester, lag og foreninger
•
Integreringsarbeid
MGF skal på vegne av alle tre kommunene utføre de oppgaver som
kommunene har i forhold til asylsøkere og flyktninger, blant annet etter:
•
Introduksjonsloven
•
Helse- og omsorgstjenesteloven
•
Pasient- og brukerrettighetsloven
•
Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente
MGF arbeider etter felles retningslinjer som er utarbeidet av kommunene
i nord- og midtgudbrandsdal.
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste (MGBV)
Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor og Nord-Fron barneverntjeneste
ble samlokalisert til en felles tjeneste fra og med 1. januar 2019. Det
nye navnet er Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste og den dekker
kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, med Ringebu kommune
som vertskommune. Lokalene er i tidligere Nav-lokaler i Ringebu rådhus.
Tjenesten har 13 medarbeidere og Liv A. Hustveit er barnevernsleder.
Siden april 2018 har styringsgruppe og prosjektgruppe forberedt
sammenslåingen.
Det viktigste har vært å ta vare på de ansatte og bygge et sterkt fellesskap
samt finne gode praktiske løsninger på samlokaliseringen.
Ut fra de endringer barnevernet står overfor, er det en styrke at vi får en
større tjeneste med flere dyktige medarbeidere og med mye kompetanse.
Vi ønsker å gi et enda bedre tilbud til kommunenes innbyggere med fokus
på barn og unge.
Barnevernstjenesten fikk gjennom Lov om endringer i barnevernloven fra

april 2018 bedre rettsikkerhet for barn og foreldre, der hovedmålet til
barneverntjenesten er: «å sikre at barn og unge som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med
trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og
trygge oppvekstvilkår».
Barn, unge og voksne kan selv ta kontakt med barneverntjenesten om
det er behov for samtale med en av oss. Det kan være på grunn av ulike
utfordringer i hverdagen, behov for hjelp, noen å drøfte med, eller om du
har bekymring for egne eller andres barn.
MGBV har forbedret akuttberedskapen og har inngått samarbeid med
Ringsaker kommune som drifter akuttberedskap for 14 kommuner.
Vaktordningen er operativ fra 1. jan 2019 og gjelder kveld, natt og helg
utenom kontortid alle dager i uken.
MGBV sine åpningstider er mandag til fredag fra kl.07.30 til 15.15.
Dersom det ønskes møte med barnevernstjenesten må det gjøres avtale.
Telefonnummeret til akuttberedskap for barnevernet er 40404015
Kontaktinformasjon til hver konsulent ligger på kommunenes hjemmeside.
Eller du kan ta kontakt på telefon 612 83 051/90927968 for avtale.

"Snorklipping" for ny barnevernstjeneste.
På bildet f.v. nestleder Ann Kristin Hoel, ordfører Arne Fosmo
og leder Liv A. Hustveit.

Visste du at...
Rollene i brukerråd
Brukerrepresentanter er de sentrale aktørene som det
skal lyttes til, de skal oppleve å bli hørt.
Tjenesteleder skal tilrettelegge møtene, svare på
spørsmål, gjøre rede for resultater/prioriteringer og være
en aktiv lytter.
Ringebu kommune har som mål å utvikle tjenestene
i samspill med brukerne, og sikre at brukernes og
innbyggernes behov står i fokus. Utvikling av kvalitet i
tjenestene er et viktig formål med brukerrådet. Et annet
viktig formål er å styrke tillit og dialog mellom tjenesten,
brukere/pårørende og folkevalgte. Brukerrådet er et
rådgivende organ. Rådet har ikke formell myndighet
til å fatte beslutning som ”overstyrer” lederen av
tjenesteenheten.

Det skjer mye på Fåvang Ysteri?
"Hansenkafeen" har fått ny driver. Lokalene er pusset opp og kafeen har fått nytt
navn: Ysteriet Café. Anna Lindalen Frevig flyttet hjem til Fåvang i 2018 og har
alltid drømt om å drive sin egen Kafé. Kaféen tilbyr enkel servering av kaker og
påsmurt. De tar også imot bestilling av lunsj- og møtemat samt kaker.
DESIGNA
har åpnet ny butikk med kjøkken -og baderomsinnredninger
(Nordre del av tidligere sportsbutikk)
Asbjørn Nordsveen Fåvang AS
startet opp rørleggerfirma 1. februar
(Søndre del av tidligere sportsbutikk)
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PROGRAM 25-ÅRS JUBILEUM FOR LILL
I februar 2019 er det akkurat 25 år siden de olympiske og paralympiske vinterleker på
Lillehammer i 1994. En sagnomsust idretts- og folkefest og en fantastisk flott profilering av
Lillehammer-regionen og Norge. Vi feirer både på Lillehammer og Ringebu
LILLEHAMMER:
Tirsdag 12.02 		

Sted

ILDEN TENNES og vil brenne under hele jubileet.			
Lysgårdsbakkene
Torsdag 14. februar Kl. 16.30-21.00
Hub.Pub med OL- tema

Hub.Pub Lillehammer, 		Jernbanegata13

Fredag 15.02 Kl. 1200-1600
Jubileumskonferanse om OL sin betydning, utvikling og framtid

Maihaugen

1800/1900:

Lysgårdsbakkene

Utendørspremiere på Amundsen filmen

Lørdag 16.02
Folkefest i byen Kl. 09.00 Byen er åpen, pyntet og klar til fest.
Musikalske dryss gjennom dagen i gågata

Sentrum

KL. 11.00
MINI OL – prøv idretten
Søndre Park
					
Barnearrangement, med premie til alle.
Møt OL- mesterne og prøv idretten.Aking, Skøyter,
Ishockey, Ski, Curling, Skiskytingog snowboard.
Speaker, musikk varm drikke og god stemning.
Kl. 13.30

Oppmøte for parade.

Kl. 14.00

Paradestart fra Søndre park
Bli med i opptoget, kjenn på stemningen.

Søndre Park

Kl. 14.00
Åpning av utstilling Marianne Hurum
		

Lillehammer
Kunstmuseum

Kl. 14.30
Sceneshow inkludert t-skjorte auksjon.
		
Kl. 16.00
Opptog mot Lysgårdsbakkene.
Maskotene fører an, underholdning underveis

Lilletorget

Kl. 17.00

OL magi, Show, musikk, fyrverkeri

Lysgårdsbakkene

Kl. 18.00

Dørene åpner

Håkonshall

Kl. 19.00

Fakkelpris

Håkonshall

Lilletorget

Visste du at...

Neste hytteforum blir 16. april kl. 13.00 -15.30 på Innovasjonssenteret.

Forrige hytteforummøte fant sted 28. september 2018 på
Innovasjonssenteret. Det møtte 22 personer og 12 vel- og
hytteforeninger var representert. Ordfører, teknisk sjef og næringssjef
deltok fra kommunens side. Referat er sendt ut til alle vel- og
hytteforeninger, men det er fortsatt noen som er registrert med feil
e-post adresse.

Anbefalte informasjonssider til hytteeiere etter forrige møte er:
www.mgr.no - www.sortere.no- www.ringebu.kommune.no/min-side/
Tema til påskemøte blir:
Brannforebygging og sikkerhet, Miljøvennlige energiløsninger til hytter.
Dekningsforhold mobil og ønske om fibertilknytting på fritidsboliger.
Smarte hytter
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LEHAMMER – OL/PARALYMPICS 1994.
RINGEBU:
23. februar i Landsbyen Ringebu
Da er det Ringebus tur til å feire! Børst støv av OL-klærne enten det er frivilligantrekk,
strikkagenser, hatt og vadmel og bli med.
Kl. 12.00
Åpning fra scena på Kaupangerparkeringsplassen med ordfører.
Jalmar kommer også.
		
Kl. 12.15 		
Skirenn med OL-deltakerne Erling Jevne og Egil Kristiansen
i duell sammen med Ringebu Fåvang Skiklubb

Sted
Jernbanegata.

13.30- 13.45
Finale skiløp
Kl. 13.45
OL-floka med Loftet dansestudio
Kl. 14.00
Snowboard og ski JAM med profilerte utøvere,
Kvitfjell og Fron brettklubb.
Marcus Klevland kommer så sant kneet er bedre.
Kl. 15.30 –17.30
«Veien til OL i Kvitfjell 1994»
Hva har OL og Kvitfjell alpinanlegg betydd for oss?
ved Erik S. Winther og Per Morset.
Kvitfjell i dag og i framtida ved Odd Stensrud

Kaupanger parkeringsplass.
Kaupangerparken.

Innovasjonssenteret.

Velkommen til store og små!!!
Salg av kaffe og kake. Gratis pølse til den yngre garde.
Ta med snowboard, akebrett, langrennsski eller miniski
og bli med på aktivitetene.
Bedrifter fra Gudbrandsdalsvegen byr på lokalmat.
Følg med på Facebook: Landsbyen Ringebu
www.ringebu.kommune.no
Arr. Ringebu kommune, landsbyen Ringebu,
Ringebu og Fåvang Skiklubb og Kvitfjell Brettklubb.

2. og 3. mars World cup i Kvitfjell
Lørdag 2. mars utfor herrer start kl. 10.00.
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 09.00.
Søndag 3. mars Super-G herrer start kl. 11.00
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 10.00.
Se eget oppslag på midtsider.
www.kvitfjell.no/world-cup-2019

Visste du at...

Ringebu kommunestyre vedtok i sitt møte 30.oktober 2018 Ringebus første kulturminneplan. Temaplanen er avgrenset
til å gjelde for området dalbunnen langs E6, fra Øyer grense i sør og til Sør-Fron grense i nord, på østsiden av Lågen.
Tettstedene Fåvang og Ringebu er ikke inkludert i planen.
Gudbrandsdalsmusea har vært innleid som konsulenter og har gjennomført registeringsarbeidet. Planen er avgrenset
til å gjelde 23 registrerte kulturminner. Til sammen er det kartlagt ca. 90 lokaliteter fordelt på fire kategorier. De fire
kategoriene er vurdert i sammenheng med Riksantikvarens verdsetting og vekting. Planen finner du på www.ringebu.
kommune.no under planer og på fanen kultur og næring.
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16. februar - 16. mars

16.februar familielørdag og boklansering!
Fortellinger om Herr Paddestad og Herr Gulrot på Ringebu bibliotek kl.12.00
To herrer på ett par ski - går det bra? Er det lov å prompe seg gjennom
målet ved et billøp? Kan et hus bygge seg selv og hva skjer når politiet
spiser bønnesuppe? Kom og finn ut! Maja Pallsveen og Daniel Oberegger
leser fra boken med samme navn. Dette blir morsom lesing med musikk,
og i tillegg en smaksrik buffé for hele familien! Gratis inngang.
Arr.: Ringebu bibliotek

16. februar kurs i linedance på Tromsvang,
Fåvang kl. 11.00-16.00.
Innleid instruktør. kr 150 voksen. Kr 100 u/18 år
Påmelding: slykkeliten@hotmail.com, tlf 411 48 360.
Arr: Fåvang Linedance club

19.februar Gjennom tid: konsert med Randi Marie
på Ringebu bibliotek kl.19.00
Randi Marie er vokalist og låtskriver, kjent for sin kraftfulle stemme og
inderlige formidlingsevne. Tekstene er ærlige, der de fleste vil kunne
kjenne seg igjen. Konserten på Ringebu bibliotek har hun valgt å kalle
«Gjennom tid». Dette vil bli et knippe fra hennes norske musikksamling,
der hun tar oss med på en reise i tid, der vi møter tekster om glede og
sorger, motgang og håp, kjærlighet og livets krumspring.
Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek
Arrangementet er støttet av Vinterfesten.
20.februar åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00.
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse kveldene
med 3D printing, elektronikk, mekanikk, håndarbeid og mye mer, eller bare
stikk innom for å ta en kopp kaffe og slå av en prat. Inngangen er gratis.

23. februar 25-års OL jubileum i landsbyen Ringebu
kl. 12.00 - 15.00
I februar er det 25 år siden de olympiske og paralympiske vinterleker på
Lillehammer 1994. En sangomsust idretts- og folkefest og en fantastisk
flott profilerien av regionen og Norge.
Børst støv av OL-klærne enten det er frivilligantrekk, strikkagenser, hatt
og vadmel og bli med på feiringen. Vi skal vise den yngre generasjon
hva OL betydde for oss.
Kl. 12.00 Åpning fra scena på Kaupangerparkeringsplassen
med ordfører. Jalmar kommer også.
Kl. 12.15 Skirenn med OL-deltakerne Erling Jevne og
Egil Kristiansen i duell sammen med Ringebu Fåvang Skiklubb
i Jernbanegata.
13.30- 13.45 Finale skiløp
Kl. 13.45 OL-floka med Loftet dansestudio
på Kaupanger parkeringsplass.
Kl. 14.00 Snowboard og ski JAM med Marcus Klevland
med profilerte utøvere, Kvitfjell og Fron brettklubb
i Kaupangerparken.
Kl. 15.30 –17.30 «Veien til OL i Kvitfjell 1994»
i Innovasjonssenteret.
Hva har OL og Kvitfjell alpinanlegg betydd for oss?
ved Erik S. Winther og Per Morset.
Kvitfjell i dag og i framtida ved Odd Stensrud
Velkommen til store og små!
Salg av kaffe og kake.
Gratis pølse til den yngre garde.

Arr. Makerspace Ringebu

20.februar åpning av kunstutstilling på Ringebu bibliotek
kl.18.00
Elever ved kunstfagene på Ringebu kulturskole viser fram noe av det de
har jobbet med det siste året.
Servering av boblevann og snacks.
Gratis inngang.
Arr.: Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek
22. februar lyktetenning i Kaupangerparken i Ringebu kl. 18.00
En stille og stemningsfull markering der vi tenner lykter som alle barna i
Ringebubarnehagene har laget.
Arr. Ringebubarnehagene

22. februar Tromsa Live, Akustisk aften på Annis spisested i
Ringebu.
Akustisk konsert med Frode Anlæs, kvelden avsluttes med Martin
Farstad Borg, Konsertstart kl 21.00. Konsert kr. 300 (kun 80 billetter).
Forhåndssalg billetter på Ticketmaster.
Bordbestilling for middag kontaktl Annis spisested
Arr: Laugen. rock og bluesklubb
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Ta med snowboard, akebrett, langrennsski eller miniski og bli med på
aktivitetene.
Bedrifter fra Gudbrandsdalsvegen byr på lokalmat.
Følg med på Facebook:
Landsbyen Ringebu og www.ringebu.kommune.no
Arr. Ringebu kommune, Ringebu markedsforening, Ringebu og Fåvang
Skiklubb og Kvitfjell Brettklubb.

23. februar Tromsa Live, på Tromsvang, Fåvang kl. 20.00
Årets musikkfest med Tom Petty Tribute Band, The Ramblin Men
og Da Vinci
Inngang kr 250 ved forhåndskjøp via Ticketmaster. kr 300 i døra
Arr. Laugen rock- og bluesklubb

27.februar åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00.
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse
kveldene med 3D printing, elektronikk, mekanikk, håndarbeid og mye
mer, eller bare stikk innom for å ta en kopp kaffe og slå av en prat.
Inngangen er gratis.
Arr. Makerspace Ringebu

28. februar hyggekveld på Nærmiljøsentralen
i Ringebu kl. 18.00.
Underholdning, gratis inngang, salg av kaffe.

8. mars UV light party på Ringebu ungdomshus kl.17.30-22.00.
Neonmaling, UV lamper, DJ og sukkerspinn. Gratis ungdomsarrangement
for ungdom i alderen 13 – 18 år.

Arr: Ringebu Nærmiljøsentral.

Arr. Ringebu ungdomshus.

1.mars hyggestund på Linåkertunet, Fåvang kl. 11.00.
Sang og musikk, servering av kaffe og kaker.

8. mars Amerikansk Gospel i Fåvang kirke kl. 19.30.
Elsa Harris og Angela Primm sammen med Rondane og
FriGospel
Inngang: Voksne over 18 kr 200, ungdom 13-18 år kr 50,
barn under 12 år gratis.
Forhåndssalg av billetter: Coop Extra, Fåvang og Sport1 Ringebu.

Arr. Den kulturelle spaserstokken

2.og 3. mars World Cup i Kvitfjell
Lørdag 2. mars utfor herrer start kl. 10.00.
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 09.00.
Søndag 3. mars Super-G herrer start kl. 11.00
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 10.00.
Se eget oppslag på midtsider.
www.kvitfjell.no/world-cup-2019

2. mars Vinterfestkonsert med Ringebu musikkforening og
Balsfjord musikkforening på Kaupanger, Ringebu kl. 19.00.
Gratis inngang
Arr: Ringebu musikkforening.

6. mars åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00.
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse
kveldene med 3D printing, elektronikk, mekanikk, håndarbeid og mye
mer, eller bare stikk innom for å ta en kopp kaffe og slå av en prat.
Inngangen er gratis.
Arr. Makerspace Ringebu

6. mars. Fossajazz med solister Cheek to cheek
på Kaupanger, Ringebu kl. 19.30.
Inngang: Voksne kr. 200, barn under 16 år gratis.

Arr. FriGospel

9. mars Fest med Gjest på Kaupanger, Ringebu kl. 17.00
Midt-Gudbrandsdal orkester og Valdres salongorkester i Kaupanger.
Vi har med oss Valdres salongorkester. Det blir slagverk og piano i tillegg
til stryk og blås og festleg musikk som innbyr til dans og glede!
Arr. Midt-Gudbrandsdal orkester
13. mars åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00.
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse
kveldene med 3D printing, elektronikk, mekanikk, håndarbeid og mye
mer, eller bare stikk innom for å ta en kopp kaffe og slå av en prat.
Inngangen er gratis.
Arr. Makerspace Ringebu

15. og 16. mars «Snehvit og de syv dvergene»
på Tromsvang, Fåvang.
Med drama/teatergruppa ved Ringebu kulturskole
Regi: Kristin Anita Johnsen
Fredag 15.mars: Forestillinger for grunnskoler og barnehager.
Lørdag 16. mars: Åpen forestilling kl.15.00.
Inngang: Voksne kr. 100, barn under 16 år kr. 50.
Arr. Ringebu kulturskole

Arr. Fossajazz

7. mars. Barneunderholdning med Geirr Lystrup på Ringebu
bibliotek kl. 10.30.
Geirr er bestefar. Men han er også forfatter og musiker. Og han liker å
synge. Aller best liker han å synge sammen med barna når han kommer
på besøk. Derfor kan Geirrs sangbok lastes ned, og barna kan høre og
øve på sangene om de ønsker.
For alle førskolebarn.
Gratis inngang.
Arr. Ringebu bibliotek

7. mars Bok og folk på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Vigdis Hjorth skriver eksistensielle bøker om menneskers vilkår og
livsvalg, og har et skarpt blikk for aktuelle temaer i samtiden. Det
store gjennombruddet kom med boken «Arv og miljø» som ble både
kritikerfavoritt og en stor salgssuksess. I 2018 kom «Lærerinnens sang»,
en roman om å bli grundig rokket i sin selvforståelse.
Boksalg og signering. Gratis inngang
Arr: Ringebu Libris og Ringebu bibliotek
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Vinterinspirasjon fra #Venabygdsfjellet
Tekst og foto: Julia Hamre

Levert av: #spidsbergseter - #lundesturisthandel - #venabu

#hundekjøring med eget spann

Foto: Julia Hamre

#trikkeskinner ved foten av #rondanesør

#kanefart med #venabustallen

Foto: Olav Storm

#fjellkørling på #spidsbergseter

#bålkos for liten og stor

Foto: Julia Hamre

#påskesol helt frem til 22 april

Arrangementer 2019
3.februar: Buffèt på Lundekroa står dekket hver søndag fra 3.februar mellom kl. 13 og 17
15. – 17.mars og 22. til 24. mars - Kitekurs med overnatting på Barnåla
29.-31. mars: Fotokurs på Venabu
6. april: Troll Ski Marathon
26.- 28.juli: Fjellmartna med torghandel,lokal mat,antikviteter,aktiviteter,musikk,dans mm
1-10 august: Peer Gynt kvelder på Spidsbergseter
16-18 august: Fjellmillom stisykkelfest med utgangspunkt fra Spidsbergseter
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Foto: Spidsbergseter

Foto: Gisle Erikstein Enger

Foto: Julia Hamre
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Noen glimt fra folkelivet!
DU OG AKSEL DUKKER VEL
OPP I MÅLOMRÅDET?
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World Cup Kvitfjell 2.-3. mars 2019

Attacking Vikings, verdens beste fartslag er klare til start på hjemmebane.

ATTACKING VIKINGS PÅ OFFENSIVEN

To ess og en joker
Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted.
Alle tre er klare for World Cup i Kvitfjell.
Av Stein B. Olsen. Foto NTB-Scanpix
KJETIL HAR VUNNET SJU GANGER
WC Kvitfjell og Kjetil Jansrud er en spesiell
historie. Sju ganger har han stått på toppen
av seierspallen på hjemmebane. 2018 var
ikke noe unntak i så måte. I søndagens
Super-G var det igjen Kongen av Kvitfjell
som trakk det lengste strået. Og selv om
sesongen fram til nå har vært litt ujevn for
fartslaget, har både Kjetil, Aksel og Aleksander stått øverst på pallen.
Når nå Aksel gir seg har vi likevel to klare
vinnerkandidater. I årene 2012 - 2018 har
enten Kjetil eller Aksel stått på toppen av
pallen en av dagene. Det er bare å glede seg
til både utfor og Super-G.
25 ÅR SIDEN OL
I år er det 25 år siden de magiske OL-dagene i
1994. Dette året la grunnlaget for at Kvitfjell
skulle bli en klassiker med årlige WC-renn.
Uten lekene i 1994 vil selvfølgelig aldri Kvitfjell blitt bygget. I løpet av disse 25 årene har

Kjetil Jansrud vant på hjemmebane i fjor. Da
ble Adrian Smiseth Sejersted nummer fire.

Alexander Aamodt Kild e

destinasjonen utviklet seg på en sunn og
positiv måte. De årlige World Cup-rennene
har vært en viktig motor for denne
utviklingen.
WC-rennene i Kvitfjell er mye mer enn et
skirenn på det høyeste alpine nivå. Under
arrangementet blir det masse aktiviteter
og underholdning over fire dager. Hele

destinasjonen er involvert. På WC-siden er
det forlenget åpningstid i anlegget, og hele
Vestsiden og Varden er åpen for skikjøring.
Inneværende sesong har vist at vi har mye
å glede oss til. Løperne kommer til Kvitfjell
etter VM i Åre. La oss håpe at vi nok en gang
skal feire norske ferske VM-medaljer i fartsdisiplinene!
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AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

02.-03.03.2019
PROGRAM

SØNDAG 3. FEBRUAR
09.30 Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg.
Stands og aktivitets tilbud for store og små. Underholdning fra scenen.
11.00 Super-G menn
12.30 Premieutdeling i målområdet. Topp 3

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

AUDI FIS SKI WORLD CUP KVITFJELL

02.-03.03.2019

02.-03.03.2019

igt.no

✁

GRATISBILLETTER
✁

dine

GJELDER IKKE SOM HEISKORT

igt.no

igt.no Foto: NTB Scanpix og Stein B Olsen

LØRDAG 2. MARS
08.30 Underholdning i målområdet. Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg.
Stands og aktiviteter for alle aldersgrupper. Underholdning fra scenen.
10.00 Utfor menn
11.30 Premieutdeling i målområdet. Topp 3
11.30 Underholdning fra scenen
13.00 Young Attacking Vikings. Familiebakken på mellomstasjon
14.00 After-ski på mellomstasjonen og på Vestsiden
21.30 World Cup Party Gudbrandsgard Hotel

GJELDER IKKE SOM HEISKORT

worldcupkvitfjell.no

worldcupkvitfjell.no

GJENNOMGANGSBILLETT

GJENNOMGANGSBILLETT

VERDI KR. 300,-

VERDI KR. 300,-

Lørdag 2. mars Utfor herrer 10.00
Søndag 3. mars Super-G herrer 11.00

PARTNERS:

Lørdag 2. mars Utfor herrer 10.00
Søndag 3. mars Super-G herrer 11.00

P
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UT
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20
worldcupkvitfjell.no
lillehammer.com
ULT SP ORT TARGET TOURNAMENT TE A M RESULT SP ORT TARGET TO

!

Nytt serveringssted på Varden i Kvitfjell
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann. Foto: Illustrasjonsbilde Nordic Office of Architecture

Sommeren 2019 planlegges det å bygge et nytt serveringssted
på Kvitfjell Varden. Utgangspunktet for arkitekturen på den nye
restauranten er en modell fra en seterbygning.
Bygget vil få fjellstuepreg med hyggelig peis. Kapasiteten blir på 70-90
sitteplasser inne i restauranten, og et stort solvendt uteområde.
Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, gleder seg over å øke
servicetilbudet på den nye fjellsiden.

-Dette vil være med på å utvide tilbudet og gjøre Vardensiden mer
komplett, forteller Stensrud.
Beliggenheten for det nye stedet vil være ved toppen av
Vesleseterheisen. Her kan gjestene oppleve en unik utsikt både mot
Rondane, Jotunheimen og Vestsiden av Kvitfjell.
-Beliggenheten blir fantastisk flott med gode solforhold og flott utsikt,
og vil bli et nytt møtepunkt for både alpinister og langrennsløpere,
avslutter Stensrud.

Visste du at...
- LundeKroa serverer søndagsbuffèt hver søndag fra 3.februar
- Lundegard har eget trimrom som er åpen for alle, enkelttimer, klippekort og månedskort
- Du kan leie selskapslokale og møtelokaler på Lundegard uten å leie med overnatting
-Karlsvogna Fjellbad på Spidsbergseter er åpent for alle i hotellets åpningstider
-Friisvegen Huskies kjører hver torsdag på Spidsbergseter i vinter, bestilling seinest kvelden før
-Du kan leie moderne felleski i verdens koseligste skistall på Spidsbergseter
-Venabu har Norsk Matbord hver onsdag kl. 18.30
-Vintersportsuka, en aktivitetsuke for handikappede arrangeres på Venabu i uke 15
-Troll Ski Marathon på Venabygdsfjellet ble gjennomført 9. april 1994 for første gang. Renndato i år er lørdag 6. april.

Tildelingskontoret og ergo- og fysioterapitjenesten arrangerte sin årlige seniordag 12. september 2018. Dagen arrangeres for å
sette fokus på hvordan den enkelte kan legge til rette for en god og trygg alderdom. Selv om informasjonen er rettet mot seniorer
er det mulighet for alle aldersgrupper å møte opp. I 2018 var temaene tilrettelegging av bolig, velferdsteknologi og informasjon
om førerkort. Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen innledet dagen med et innlegg med bakgrunn i den nye stortingsmeldingen
«Leve hele livet». Seniordagen er planlagt andre onsdag i september i 2019.

DIENCE
OURNAMENT
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Ny Weidemannsamling i Ringebu Prestegard
Tekst: Eivind Slettemeås. Foto Erik Åge Flyen

Fra sommeren 2019 vil Ringebu Prestegard huse en ny kunstsamling med Jakob Weidemanns malerier og grafikk, samt en tematisk presentasjon av
kunstnerskapet. Weidemann har tidligere vært representert med en samling på 40 malerier i Prestegarden fra åpningen i 1997 og fram til 2002, og
med et mindre årlig utvalg i perioden 2003-2013. I 2003 ble samlingen overtatt av Lillehammer kunstmuseum og vises nå frem i Weidemannsalen
som åpnet i 2016.

«Steinkjer Mølle» (1941), malt av Weidemann da han var 18, året før hans første separatutstilling hos Paus Knudsens Kunsthandel i Bergen.
Merk signaturen J. Opdal, først i 1943 ble bildene fast signert med farsnavnet Weidemann.

FÅVANG MILJØSTASJON
Tekst: Gøran Løkken. Illustrasjon: Mammut reklame

Det åpnes et nytt og moderne avfallsmottak på Fåvang i mars
2019. Stasjonen vil ta imot avfall fra husholdninger (fastboende og
hytteeiere) og fra næringsbedrifter. Det tas ikke imot radioaktivt avfall,
eksplosiver og smittefarlig avfall.
Husstander kan levere gratis de fleste fraksjoner. Det forutsettes at
avfallet sorteres på sorteringsrampa. Det beregnes avgift på levering
av restavfall.
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Næringsbedrifter betaler avgift etter egen prisliste.
Større lass med avfall (lastebiler m.m.) skal leveres direkte til Frya
miljøstasjon.
Mottaket har adresse Stasjonsvegen 12 og ligger inntil renseanlegget.
Innkjøring til mottaket blir fra den nye flomvegen som er anlagt i
området. Stasjonen vil være åpen en dag i uken hver onsdag kl. 11.3019.00. Hageavfall kan som tidligere leveres også utenom åpningstiden
(døgnåpent).
Sorteringsveileder m.m. finner du på vår hjemmeside www.mgr.no.

Den nye samlingen i Prestegarden består av 21 bilder og ble ervervet
av Stiftelsen Ringebu Prestegard i 2018, takket være generøse bidrag
fra private givere. Hovedgiver Jens Petter Rønning sitt bidrag utløste
planene om nyervervelse og ga Stiftelsen Ringebu Prestegard startkapital
til å forhandle om kjøp av samlingen. Gudbrandsdal Energi Holding og
Sparebank1 Gudbrandsdal har også bidratt med 100.000 hver. Samlingen
består av bilder fra hele Weidemanns karriere, fra hans første utstilling til
de seneste maleriene, og spenner over et tidsrom på 60 år. Utstillingen
vil dermed ikke bare være en markering av Weidemann sin kunstneriske
utvikling, men også gi et innblikk i etterkrigskunsten og det abstrakte
maleriets fremvekst i norsk kunsthistorie.
Jakob Weidemann regnes som den sentrale fornyeren i norsk kunstliv,
helt fra han på 50-tallet etablerte seg som den nye generasjonens
fremste eksponent for abstrakt kunst, til han utover 60-tallet fikk sitt
definitive gjennombrudd med store separatutstillinger, deltagelse på
internasjonale biennaler og nyskapende utsmykningsoppdrag. Den
intense og omfattende produksjonen til Weidemann gjennom disse
tiårene kulminerte i «Markblomstbildene» som preger produksjonen hans
fra midten av 60-tallet, og innevarsler de lyssterke og fargeeksplosive
maleriene som etter hvert skulle bli hans fremste kjennemerke. Disse
bildene gjorde han til sin tids mest etterspurte og høyest verdsatte
samtidskunstner, og utrolig nok for abstrakt kunst, en folkekjær og
populær kunstner med stor sans for å uttrykke seg enkelt og klart slik at
kunsten hans ble «allemannseie».

markblomster som heretter utgjorde hoveddelen av motivkretsen. Han
insisterte på at det ikke var nødvendig å lete etter inspirasjon, men heller
se etter den i sine nærmeste omgivelser. Dette medførte en berettiget
skepsis om hans evne til å fornye seg som kunstner, en kritikk han
imøtegikk flere ganger med å vise til at det for han ikke handlet om
utvikling eller fornyelse i seg selv, men å fordype seg i maleriet og det å
«se».
Selv var Weidemann svært opptatt av friheten til å utforske og utfordre
grensene for det kunstneriske uttrykket, noe det store spennet i bilder
og retninger i samlingen også vitner om. Det er også verdt å nevne at
Weidemann gjennom både ord og bilder uttrykte et verdi- og kunstsyn
der samhørighet og nærmest helliggjøring av naturen var grunnleggende.
Med sin sterke tro på bildenes kraft og evne til å kommunisere slike
innsikter, var han også sterk tilhenger av at bildene skulle være tilgjengelige
utenfor det smalere kunstbegrepet og museumsinstitusjonene. Ringebu
Prestegard var etter kunstnerens oppfatning godt egnet til et slikt formål,
all den tid bildene var tilgjengelige for både lokalmiljø, besøkende og
reisende langs E6. Med denne samlingen vil Weidemann sin kunst være
enda bedre representert og levende tilstede i regionen, der den supplerer
både Weidemannsalen på Lillehammer kunstmuseum og Stiftelsen
Ringsveen som i over ti år har tilbudt unge kunstnere stipend og ettårige
opphold på Ringsveen.

Weidemann var tydelig på at han fra og med slutten av 60-tallet og
livet ut knyttet motivkretsen til naturen og omgivelsene ved småbruket
Ringsveen i Lillehammer, som han og kona Anne Marie flyttet til i 1968.
Bildene endret seg drastisk fra den epokegjørende utstillingen med
«Skogbunnbildene» på Kunstnernes Hus i 1961, til bildene av lys og

Eiendomsskatt 2019
Tekst: Anne Lise Martin

Kommunestyret vedtok den 18.12.2018 slik:
-Skattesatsen 3,6 ‰ for næring
-Boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) skattesats 3,1 ‰.
-Heltidsboliger som er 2 år eller yngre fritas for eiendomsskatt.
-Bunnfradraget per boenhet settes til kr 100.000.
-Eiendommer som faller inn under eigedomsskattelova § 7a, § 7b,
§ 7c og § 7d er fritatt fra eiendomsskatt.
All eiendom skattlegges også ubebygde tomter. Senest 1.mars vil
alle hjemmelshavere få den nye eiendomsskattetaksten tilsendt.
På første kvartalsfaktura vil også det nye grunnlaget for
eiendomsskattekravet gå fram.
Se også Min eiendom.
Eiendomsskattetakst
Taksten bygger på:
- Fakta om eiendommen
- Vurderinger av eiendommen
Taksten er bygget opp slik: Fakta x Vurderinger = Takst
Fakta er alt areal som er innenfor ytterveggene.

Nye Rammer og retningslinjer for taksering (Se Ringebu kommunes
hjemmeside) inneholder sjablonger for de forskjellige bygningstypene.
Vurderinger er lokale forhold rundt eiendommen som medfører
korreksjon av taksten. (Ytre faktor) Forhold på eiendommen som
medfører korreksjon av taksten. (Indre faktor)
Klagemulighet
Eiendomsskattelova §19: Skattytaren kan klage på den
utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til
eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet
av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd
eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over
verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av
eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare
år.
Eiendomssskattelova § 28:Gjer særlege grunnar at det kom til å verta
særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten
setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.
Klager må sendes skriftlig enten som brev eller
e-post: post@ringebu.kommune.no
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Digitaliseringsarbeidet
Tekst og foto: Bente Borgen

«Vi må sette folk til de oppgaver mennesket er best på, og utfordre
teknologien til resten», var noe av det jeg skrev om i forrige nummer
av Ringebuposten. Varme hender og godt samvær skal ikke erstattes av
kald teknologi, men vi kan få hjelp av teknologien til å unngå farlige
situasjoner, komme raskt til stedet om uhellet er ute og sørge for at vi alle
er kjennes som trygge og selvstendige eiere av eget liv.

Demorom velferdsteknologi
På Linåkertunet etableres det i disse dager et «Demorom for
velferdsteknologi». Her skal eldre og pårørende kunne komme for å prøve
ut ulike hjelpemidler sammen med ansatte. Det vil komme blant annet
trygghetsalarm, dørsensor, sengematte, gulvmatte og stolsensor. Dette
håper vi vil bli en god arena for både eldre, pårørende og ansatte til å bli
kjent med muligheten og teste ut konkret utstyr før man eventuelt går til
anskaffelse.

Komfyrvakter i alle kommunale boliger
I følge brannsjef Per Martin har vi ca 20-25 branntilløp i boliger i Midtdalskommunene per år. Nasjonal statistikk tilsier at halvparten av

Informasjonskontoret på Ringebu skysstasjon stengte 1. januar 2019
Høsten 2018 ble det besluttet at Ringebu kommune ikke
lenger kan drifte informasjonskontoret på Ringebu skysstasjon.
Venterommet vil være åpent som tidligere og dørene er utstyrt
med digitale dørlåser slik at venterommet er åpent til alle
togavganger.
Det søkes avtale med Bane Nor stasjonsdrift om at
informasjonsbrosjyrer og digital turistinformasjon skal være
tilgjengelig på venterommet.
En epoke på 19 år med betjent informasjonskontor
i regi av Ringebu kommune er over, de digitale
informasjonsmulighetene må tas i bruk. NSB togbillettslag
ble fulldigitalisert fra 1.1.17 og etter den tid har ansatte ved
informasjonskontoret brukt mye tid og ressurser på å forklare
hvorfor det ikke kan selges togbilletter.
De ansatte fortsetter med sine oppgaver i tjenesteenheten
kultur.
Gavekort for Ringebu markedsforening kan kjøpes på Ringebu
Libris fram til en digital løsning er på plass.
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boligbranntilløp er forårsaket tørrkoking, og omsetter vi dette til lokal
målestokk vil opp mot fem boligbranntilløp i Ringebu være forårsaket
bruk av komfyr.
For å forebygge branntilløp, blir det nå installert komfyrvakter i alle
kommunale boliger. Dette vil bli et stort sikkerhetsløft og øke tryggheten
for både beboere og andre. På nye komfyrer er komfyrvakt standard utstyr,
men har du en eldre komfyr kan en slik anbefales også i private hjem. Det
fins mange ulike typer, flere som ikke krever elektriker også, så ta kontakt
med nærmeste elektroforretning for veiledning.

tar teknologien i bruk, og selv om nettbrettet er tilgjengelig, ivaretas både
håndskrift og bok, fysisk og sosial aktivitet. Mens vi voksne var født med
ski på beina og trenger litt tid til å lære oss det nye, kan det se ut til at
dagens barn og unge kom til verden med et nettbrett i hånda. Dette kan
de!
Arbeidet med å lage gode løsninger for innbygger og næringsliv er
spennende og Har du innspill, ønsker eller tips: ta gjerne kontakt!

Fiber i kommunale bygg
Rett før jul la Eidsiva Bredbånd fiber til Fåvang Barnehage, ett av de siste
kommunale bygg som manglet fibertilgang. Dette er vesentlig for kunne
sikre at alle kommunens barn og unge har de samme mulighetene. Vi
skulle gjerne ønske at fiber var tilgjengelig i alle hjem, men er glade for at
vi nå kan tilby god linjekapasitet i alle kommunale bygg.
Digitalisering i grunnskole og barnehage
Begge kommunale barnehager fikk installert touch-skjermer før jul,
som kan heves og senkes etter brukerens høyde og aktivitet. Det er
inspirerende å se hvor fort barnehagene tar teknologien til seg, for å
utforske verden og ivareta kreativiteten med flere hjelpemidler. De bruker
kart og satellittbilder, tar bilder som de etterpå tegner på eller lager
puslespill av, og ser på faktafilmer om dinosaurer eller lager figurer av
pappesker etter mal fra Øisteins blyant.
Alle elever i grunnskolen har nå tilgang til eget nettbrett. Jeg har fulgt
tett med på innføringen, og vil gi ros til både ansatte og unger for
gjennomføringen. Elevene passer godt på utstyret, lærere og assistenter

Den ene illustrasjonen viser tankekart på avdeling Firkløveren rundt hva barna
vet om drager, og den andre med prosjekt om antall, rom og form, matte i
bhg.

Teater: "Snehvit og de syv dvergene"
Drama/teatergruppa ved Ringebu Kulturskole
jobber nå med teaterstykket "Snehvit og
de syv dvergene." I år er det 18 barn og
unge i alderen 8 - 13 år som er med og
bekler de ulike rollene. Fredag 15. mars
2019 skal vi ha to skoleforestillinger for
alle barneskoleelevene i kommunen. Lørdag
den 16. mars har vi åpen forestilling for alle
interesserte. Vi spiller stykket i kommunens
storstue, Tromsvang, Fåvang. I år er det
blant annet 5. klasse ved Ringebu skole som
er med oss og lager noen av rekvisittene.
Foreldre er behjelpelige med kostymer og
kulisser. Vi gleder oss til å vise dere stykket.
Hjertelig velkomne !
Hilsen alle oss i drama/teatergruppa
v/Kristin Anita Johnsen
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Sykkelviku i Ringebu 14.-18. august 2019
Tekst og foto: Julia Hamre

Sykkelmiljøet har vært i vekst i Ringebu de siste par årene. Med besøk fra
både Terrengsykkel og Fri Flyt med fine reportasjer både på trykk og video
er Ringebu og Venabygdsfjellet plasser som begynner å lyde kjent for flere
enn kun de mest ivrige i sykkelmiljøet.

Arrangementet skal ikke kun være for den som liker å sykle. Det blir
videokurs for den som vil lære seg litt om actionfilming. Det kommer til å
være mange gode motiver å fange i løpet av dagene. Det legges opp til
filmvisning mot slutten av arrangementet.

Nå inviterer Ringebu Sykkelgruppe og Lågen CK til et helt nytt arrangement
som skal favne bredt med grus, sti og landevegsykling. SykkelVIKU blir
en 5 dagers sykkelfest med mål om å tiltrekke syklister fra hele Norge i
tillegg til det lokale sykkelmiljøet. Arrangementsgruppa, som består av
entusiaster fra begge klubbene, bedrifter i Landsbyen Ringebu og frivillige
ildsjeler med et hjerte for sykling, har satt seg et hårete mål om 200-300
deltagere det første året.

Musikk og mat blir viktige komponenter. Landsbyrock har byttet dato slik
at det er den samme helgen og Arnemoen Gard legger opp til konserter
tidligere samme uke. Serveringsstedene i Landsbyen inviterer til bords
med fristende menyer og diverse underholdningsinnslag. Det er en drøm
for arrangøren at SykkelVIKU skal fenge flere interesser og skape skikkelig
liv og røre i Landsbyen. i 2019 blir fokus her og alle turer legges opp til
å avsluttes nede i Ringebu med påfølgende sosiale arrangementer, men
langsiktig finnes det tanker om at det kan være et arrangement som sprer
seg både sørover og nordover i dalen.

SykkelVIKU kommer til å ha underarrangementer som ”Fjellmillom
stisykkelfest” og Jentecamp med IVRIG – begge med utgangspunkt
fra Spidsbergseter på Venabygdsfjellet. I tillegg kommer Aslak Mørstad,
Norges stisykkel-guru, for å kurse både store og små og det arrangeres
Stibyggerkurs i regi av gutta fra Trailhead Nesbyen.
Det blir også frittstående guida turer på sti, grus og landeveg slik at
deltagerne kan skreddersy sitt eget turprogram. Det legges opp til
shuttling for å kunne vise frem så mye som mulig av den fantastiske
syklingen i kommunen.
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Høres dette spennende ut? Sjekk ut www.sykkelviku.no og følg
”Sykkelviku i Ringebu” på Facebook og ”Sykkelviku” på Instagram.
Billetter selges på friflytbestill.no.

Oppslagstavla
Vinterferieprogram på fjellet finner du på
www.spidsbergseter.no
www.venabu.no
www.venabygdsfjellet.com
www.friisvegen.no
www.kvitfjell.no

11. mai åpning av Østlandsutstillingsutstillingen på Harpefoss hotell,
Hapefoss kl. 14.00.
Østlandsutstillingen er en landsdelutstilling som i år feirer 40-årsjubileum. Harpefoss hotell
er visningssted for ØU i Oppland i 2019, og vil i tillegg vise en separatutstilling med Egil
Martin Kurdøl som er Opplands jubileumskunstner. Utstillingen står t.o.m. 2. juni.
Arr. Harpefoss hotell

16.februar – 16.mars VINTERFEST I RINGEBU

1.juni Multikulti i landsbyen Ringebu

Se eget program side 14-15

24.februar gudstjenester
Fåvang kirke kl. 11.00
Ringebu Eldresenter kl.17.00
3. mars gudstjeneste
Venabygd kirke kl.11.00
10. mars gudstjenester
Venabygd kirke kl. 11.00
Sør Fron kirke kl. 11.00
13. mars gudstjeneste
Ringebu ungdomssenter kl. 16.30
17. mars gudstjeneste
Fåvang Sportskapell kl. 11.00
24. mars gudstjeneste
Fåvang kirke kl. 11.00
27.mars Festkveld for Bokåret 2019 på Ringebu bibliotek kl.19.00
Liv Gade er en av Norges fremste bokinspirator. Hun reiser land og strand rundt for å
inspirere og motivere små og store til leselyst ved å holde glødende foredrag om sin store
lidenskap i livet – nemlig litteratur.
Musikalsk innslag ved Camilla Granlien, og Anne Kari Haugalien deler sine elleville
betraktninger om lesingens kunst.
Servering. Gratis inngang.
Arr.: Ringebu bibliotek
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
NB! Denne dagen stenger biblioteket kl.16.00 p.g.a. klargjøring av lokalet.
31. mars gudstjenester
Fåvang barnehage kl. 11.00
Ringebu ungdomssenter kl. 19.00

14.- 23. juni Sommerfest i Ringebu
Fåvangdågån 14.- 15. juni
Ringebudager 21.- 22. juni
14.-18. august SykkelVIKU
15. og 16. august Landsbyrock
28. september – 5. oktober Fårikålfestival
Sauetråkket starter på Fåvang 28. sepbember og avsluttes med Fårikålfestival i landsbyen
Ringebu 5. oktober

Fredags-yoga kl.11.00 på Ringebu bibliotek hele våren ’19!
Brit Nielsen er utdannet sykepleier og mediyoga-instruktør, og
hver fredag denne våren vil hun lede alle interesserte gjennom en
time med medisinsk yoga. Denne yogaformen er spesielt utviklet
for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske
begrensninger.
Tilbudet er gratis, og alt du trenger å ha med deg er en yoga-matte,
noen myke klær og et pledd.
Oppstart er fredag 11.januar og siste time før sommeren blir etter
avtale med instruktør.
Arr.: Ringebu bibliotek i samarbeid med Prestegardens venner

11. – 29.mars:
Utstilling ved Morten Hansen på Ringebu bibliotek.
Morten Hansen kaller seg selv «hobbykunstner» fra Ringebu.
Utstillingen består av en rekke tegninger med inspirasjon fra eget
hode, populærkultur og samfunn.

4. april Dikt- og småstubbaften på Ringebu bibliotek kl.19.00
Ringebu Amatørteater deler noen av sine favorittdikt og småstubber med oss.
Gratis inngang.
Arr.: Ringebu bibliotek
6.april Lillehammer Troll ski Marathon.
Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet - Sjusjøen.
www.trollski.no
16. april hytteforum på Innovasjonssenteret i Ringebu kl. 13.00 -15.30
Tema til påskemøte blir:
Brannforebygging og sikkerhet.
Miljøvennlige energiløsninger til hytter.
Dekningsforhold mobil og ønske om fibertilknytting på fritidsboliger.
Smarte hytter.
25.april BokLek på Ringebu bibliotek kl.11.30
Med BokLek oppdager barna boka gjennom å lytte, tegne, dikte og fortelle. Marianne
Sundal er muntlig formidler og presenterer en av Anna Folkestad sine bøker for alle
5-åringene.
Arr.: Ringebu bibliotek i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og Norsk
Litteraturfestival.
9.mai Villmarkskveld på Ringebu bibliotek kl.19.00
Erik Hagen fra Ringebu fjellstyre informerer om nytt fra villreinfjellet og offentliggjør
trekningen av reinsjakta.
Halvor Sveen holder foredraget «Møter med de fire store: ulv, bjørn, jerv og gaupe».
Gratis inngang.
Arr.: Ringebu Libris, Ringebu fjellstyre og Ringebu bibliotek

Trenger du en symaskin?
Kom til Ringebu bibliotek!

Vi har to symaskiner du kan bruke når du er hos oss. Du må
selv ta med deg stoff, tråd, knappenåler og saks. Vi holder ikke
brukeropplæring, så allier deg med en som er kyndig på området
dersom du skulle trenge hjelp. Trenger du tips til kreative syprosjekt
har vi mange bøker du kan låne. Tilbudet er helt gratis!
Ringebu bibliotek
Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu
Tlf. 61 28 04 08
Åpningstid:
mandag og onsdag 12.00-19.99
tirsdag og fredag 10.00-14.00

RingebuPosten tar forbehold om endringer. Se elektroniskW
arrangementsoversikt på www.ringebu.kommune.no
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I 2019 har Rob Optikk eksistert i 40 År!

GÅLÅTOPPEN

27 år i Gouda Nederland og 13 år i Ringebu.

40 år!
eksklusive
innfatninger
gjennom egen

import

i alle prisklasser.

Åpningstider
Mandag – Fredag

9.30 til 17.00
RING FOR AVTALE LØRdager

Ole Steigs gate 10, 2630 Ringebu

Tlf.: 908 25 677

Opplev
Tindekvaliteten
(->) Enkelt

(->) Valgfrihet

(->) Fagfolk (->) Trygghet

Vi gjør det enklere
å være hyttekjøper.
Du får en komplett
leveranse og Tinde
håndterer hele
byggeprosessen
for deg!

@tindehytter
postkasse@tindehytter.no
+47 940 89 000

Velkommen til oss hele vinteren!
Hos oss kan du nyte





Norsk Matbord hver onsdag,
kl. 18.30 – 20.00
Kanefart (må forhåndsbestilles)
Øl fra vårt eget bryggeri
Mors sprø rømmevafler

Og du kan delta på aktiviteter, som f.eks




Vintersportsuka
– aktivitetsuke for handikappede, uke 15
Guidede fjellturer i området
– til steder man kanskje ikke går selv…
Fotokurs 29. – 31. mars med Olav Storm

www.venabu.no
venabu@venabu.no
tlf: 612 93 200

Din økonomipartner

Regnskap
Lønn og personal
Fakturering
Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Eierskifte
Driftsplanlegging

Vinstra:

Nedregate 63
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:

Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang
Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no

Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no

REISELIV
STREET ART
BC - JIBBING HAFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK - GO PRO

krible design as

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og
moderne skole med internatplass til 75 elever.
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger
hos oss.
Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat.
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
WWW.RFHS.NO

Ringebu
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider:
7-23 (9-21)

en til
Velkommg handel
eli
en hygg s oss!
,
ho
jøpmann
K

Gunnar

Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk.
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon.

Fåvang Dekk & Bilservice AS
Tlf: 61 24 57 50
Åpningstider
Mandag - fredag: 07:30 - 15:30

Bank og megler
under samme tak

Kjøpe eller selge bolig?
Vår lokalkunnskap - din trygghet!

mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

