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Nyrestaurert MæhlumNyrestaurert Mæhlum
Vi rusler inn i bakgården til Mæhlums-
butikken og der møter vi en positiv
og engasjert Terje Bjerke fra Øyer.
«Jeg liker slike hus med sjel, sier
han.» Terje sin hjertevarme for gamle
hus blir veldig tydelig idet vi blir tatt
med på en omvisning i Mæhlumgår-
dens krinker og kroker. Han lyser av
pågangsmot når han forteller om det
han har gjort og det han skal gjøre
på de ulike
husene her. Han
er også veldig for-
nøyd med det res-
taureringsarbei-
det som den forri-
ge eieren rakk å
gjøre.

Hovedhuset er i
dag seksjonert med
4 leiligheter og
Terje eier selv den
ene av disse. I
forlengelsen av
selve huset som i
dag er bygd i vin-
kel, er det en lav
tømmerdel. 

Hovedbygningen
ble satt opp i
1870, men er på-
bygd flere ganger
etter det. I tillegg
består Mæhlums-
gården også av et
mindre hus med
en gammel kjeller
under og en tøm-
merbygning som
en gang var brukt
til bl.a lager. I et
hjørne på tomta
har det stått en
stall. Denne er
tatt ned for å få
en grundigere restaurering. Også
denne bygningen har Terje lyst til å
få opp igjen, slik at Mæhlumsgården
blir mest mulig komplett. 

Han avslører at han har spekulert på
Mæhlumsgården i flere år.  «I hodet
har jeg et bilde av hvordan dette kan
se ut til slutt,» sier han. Møtet med

han overbeviser oss om at dette vil
han få til. En av de tankene han
hadde i utgangspunktet gikk i ret-
ning av noe som har med brukt og
antikk å gjøre - og det er nå på plass.
Vi går nå inn i første etasje der Mari-
anne Steen starta egen butikk 1. juli
i år. I Bruktbua kan du få kjøpt alt
fra ei god bok, en pent brukt barne-
genser til kr. 25 eller et kjøleskap

som kan komme
til nytte i mange
år enda. 

Marianne er like
glødende for det
hun har valgt.
Terje og broren
har pussa opp
lokalene som nå
har nymalte tøm-
mervegger inn-
vendig. Her trives
Marianne godt –
det er ikke van-
skelig å se. Hun
har også gått og
lekt seg med
noen tanker om
et annet leve-
brød, men i mot-
setning til mange
andre er hun i
ferd med å sette
ideen ut i livet.
«Jeg har fundert
i mange år på
hvordan jeg skul-
le tjene penger på
symaskina mi,»
sier hun. Hun
forteller at hun
får så mye syopp-
drag som hun
bare rekker inni-
mellom ekspede-
ringen. Hun repa-

rerer klær, skifter glidelås, syr gardi-
ner og er åpen for mange ulike
syoppdrag.

Marianne var i fast jobb og trivdes
bra, men innså at hun ikke hadde
gode følelser for varene som hun
skulle selge. «Her er det stressfri
sone og jeg er mye mer fornøyd med

Tekst: Britt Åse Høyesveen  Foto: Inge Asphoug

2

Viktige 
telefon-
nummer

Viktige 
telefon-
nummer
LEGE/AMBULANSE
Medisinsk nødhjelp: 113
Kommunelege i Ringebu: 
61 28 00 42
Kommunelege i Fåvang: 
61 28 26 00

Utenom kontortid:
Interkommunalt legesenter 
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

BRANN
Melding om brann: 110
Brannstasjon (informasjon): 
61 26 65 75

POLITI
Politi nødnummer : 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Lensmannen i Ringebu: 
61 28 43 80

VETERINÆRVAKT
61 28 05 00

VAKTTELEFON VANN/AVLØP
61 28 31 00

RINGEBU KOMMUNE
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post:post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00/fax: 61 28 47 01 
skysstasjon@ringebu.kommune.no

DROSJE
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Hva er det som får
en øyværing til å
gå på et stort res-
taureringsprosjekt
i Ringebu og attpå
til måtte betale
for det..?
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Leder´nLeder´n
RingebuPosten er igjen ute med et
nytt nummer. Redaktøren håper, som
vanlig, at innholdet faller i smak.
Jeg takker samtidig for tilbakemel-
dinger fra lesere.

Kommunevalget er for lengst over, og
det nye politiske mannskapet er på
plass. Høsten og førjulsvinteren
innebærer budsjettarbeid, både for
politikere og administrasjon. Særlig
for de nyvalgte kommunestyrerepre-
sentantene vil dette bli en spen-
nende utfordring!

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner er godt i gang med utred-

ninger som skal legge grunnlag for
utvidet interkommunalt samarbeid.
De nevnte kommuner samarbeider
godt på mange områder i dag, og det
bør ligge an til å kunne utvide dette
betraktelig i tida framover.

Kommunestyret har nå besluttet,
etter en anbudsrunde, å inngå avtale
med Horten Hus AS om etablering av
helsesenter i lokalene som i dag
huser legekontor/helsestasjon og
barnehage på Fåvang. Videre er det
bestemt at Fåvang barnehage skal
flyttes til tidligere Strand skole. Når
disse byggeprosjektene er gjennom-
ført, vil vi få svært gode tilbud innen

områdene barnehage og helsetjenes-
ter.

Vi går forøvrig inn i en tid med rike-
lige muligheter til å utnytte naturen
til skiaktiviteter, både når det gjel-
der «bortover- og nedoverski». Om-
rådene både på øst- og vestsida kan
anbefales. God tur!

Jon Alver
rådmann

msbutikkmsbutikk
det jeg gjør nå,» sier hun. Rundt oss
ser vi et butikklokale som allerede
ser fullt ut. Marianne tar imot klær
og ting som blir til overs. «Det er
vondt å se alt som folk kaster - da
skriker det i meg,» sier Marianne.
«Nå har jeg muligheten til å gjøre
noe med dette samtidig som jeg har
fått meg en jobb som føles riktig for
meg.» Hun får de fleste klær og ting-
ene gratis, men kan også ta imot og
selge ting for folk.

Tør Ringbuingene å kjøpe bruktklær
hos deg? «Jeg selger klær hver dag
og prisen blir slik jeg kunnet tenkt
meg å betalt selv sier Marianne.» For
oss ser det ut til at det er gode
muligheter til å gjøre et godt kjøp i
et gammelt, oppussa og trivelig
lokale i den eldre delen av Vålebru.

3

Forrige side:
Butikkeier og huseier på trappa.
Marianne kan by på mye spennende
i butikken sin.
Over:
Gammel bakgård gjenoppstår
Til venstre:
«Slek va’ det før i tia»



Tekst: Per Åsmundstad  Foto: Egil Stakston og arkiv Ringebu Historielag

Berre få kom attBerre få kom att

«...kva framtid hadde bygda å by
dei? Ikkje alle ungkarar kunde gifta
seg med gardjentor, og berre ein av
gutane kunde få garden. Så stod det
berre att eitt vilkår: Å rydja seg ein
plass borte i ein haug. Det var ikkje
stor framtid i det heller.» (Oppdals-
diktaren Ola Setrom i romanen «Eit år
sviv rundt».)

«…i Haab om at finde der bedre
Næringsvei..»

Framtida for mange i bygda vår vart
å koma seg vekk frå armoda. I lange
tider gjekk utflyttinga til andre byg-
der og byar innanlands. Mange drog
over fjellet til Østerdalen, andre for
til «Nordlandene» og atter andre slo
seg ned uti «Fjordom». På 1700-talet
finn vi att ringebyggingar i gruve-
byar som Kongsberg og Røros, men
etter at Amerikafeberen tok til å
breie seg, vart utvandring dit ein
vanleg utveg. 

Frå midten av 1820-talet tek presten
til å føre såkalla «Afgangs-Lister» og
«Tilgangs-Lister» i kyrkjeboka. Dei
fyrste som er innført er husmannen
Hans Christensen Tromsnes med
kone og eitt barn som er reist til
«Trondhjems Stift» 3. mars 1824.
Dei «er reist i Haab om at finde der
bedre Næringsvei». Den fyrste Amerika-
fararen som for direkte frå Ringebu
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er ungkar Gulbrand Engebretson Tul-
lien. Han utvandra 29. april 1845 og
var da 26 år gamal. Men alt i 1832
steig venabygdingen Jehans Nordbu
med kone og fire born i land i New
York etter ei dramatisk sjøreise. Det
tok åtte månader fra dei gjekk
ombord på eit segelskip i Gøteborg

Utflytting og 
utvandring

Fra Jehans Nordbu-spelet.
Øverst:
Nederst:

Ringebu Historielag fekk 
kr. 65.000 til eit forprosjekt for
perioden 1. juli - 31. desember
2003 frå Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal som dekkjer:
- Sekretær i 20% stilling
- Etablere internettside:   

www.emigration-festival.com
- Gje ut eit lite flygeblad
Før jul 2003 vil det bli søkt om
midlar for 2004-2005.

«..der heme trur dom endda paa eventyret i vest i verden.
Paa Kalifornia og paa guld. Og alle jenter som reiste hemi-
fraa, skriv at dom har vørti gifte med den rikeste farmeren i
mils omkreds, og alle gutta ha vørti eiger ta en farm større
en den sværeste storgard heme..»
(Ingeborg Refling Hagen i «Lørdagskveld».)

Jehans Nordbu

til dei kom fram, men da hadde ski-
pet vorte drivi attende fra New-
foundland til Portugal der dei fekk
eit anna skip som tok dei trygt over
«blåmyra». Jehans Nordbu hadde
vore svært lite i Venabygd etter han
selde farsgarden i 1797.

UTVANDRARDAGER 2005
I tida fra 1832 og fram til 1930 reiste
meir enn 3500 ringbyggingar til USA
og Canada. Berre få kom att, men
mange med slektsrøter i Ringebu
syner stor interesse av å koma som
gjester til oss for å finne att bygda
forfedrane var frå. Somme vil gjerne
treffe fjerne slektningar. Det er stor
stas om dette blir berre firmenningar
og enda lenger uti. Vansken kan ofte
vera at norsken er gløymt. Likeins er
det ikkje alle her i bygda som skjø-
nar engelsk. Difor kan kontakten bli
berre så som så. Dessutan er mange
av desse gjestene med på gruppe-
reiser og da blir tida ofte for knapp
til å gjera seg særleg godt kjent. 

For å bøte litt på dette er det under
planlegging utvandrardagar sommaren
2005. Desse dagane er tenkt som eit
stemne lagt til månadsskiftet juni-
juli der hovudtema blir å hjelp folk
til å finne røtene sine, med det vil
også bli lagt opp til eit omfangsrikt
og variert kulturprogram. Ei nemnd
nedsett av Ringebu Historielag har
vore i arbeid sidan sist vinter. I sam-
arbeid med enkeltpersonar og orga-
nisasjonar her i Midtdalen blir det
lagt opp til utflukter, konsertar,
utstillingar, Jehans Nordbu-spel og
gjesting i heimar og setrer. Vi har
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Teknisk etat får fra tid til annen
spørsmål fra hytteeier med utedo
eller biologisk klosett, om hvor de
skal gjøre seg av med avfallet når
doen skal tømmes.

Kommunen eller renovasjonsselska-
pet har ingen mottaksordning for
slikt avfall. Den enkelte hytteeier må
derfor løse dette på egen måte. Dette
bør skje ved nedgraving, event. ved
kompostering. 

Ved nedgraving er det tilstrekkelig å
grave så dypt at alt avfallet blir dek-
ket med tilbakefylt jord. Etter ca. to
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. Innkjøp og forskrifter

Kommunen er ved større innkjøp/jobber bundet av Lov om offentlig anskaf-
felse, med følgende forskrifter: 
1. Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser
2. Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 4 om sam-   

ordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energi-
forsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).

3. Forskrift om offentlige anskaffelser
4. Vedtak om nye terskelverdier for forsyningssektoren år 2002 og 2003.

Juletrær
Ringebu skolelorps skal også i år selge juletrær. Du finner oss i sentrum i
dagene før jul. 
Vil du forhåndsbestille, kan du ringe 61 28 07 59 eller 959 40 128.

Vann og avløp på fjellet
I Ringebu kommune er i dag 440 hytter tilknyttet offentlig vann- og avløps-
nett. Av disse ligger 265 på Venabygdsfjellet og 170 i Kvitfjell.
I tillegg kommer en del hytter som er bygget som utleiehytter i forbindelse
med næringsvirksomhet.
De hyttene i Ringebu kommune som er tilknyttet vann- og avløpsnett, er regis-
trert med totalt 3.490 sengeplasser. Sengeplassene fordeler seg med 1890 på
Venabygdsfjellet og 1600 i Kvitfjell.

mykje å by på som vi vonar vil lokke
folk hit. For å få dette til må den
gamle dugnadsånda trø til for fullt.

GODE HJELPEMIDDEL
Einar Hovdhaugen la eit godt grunn-
lag med si registrering av utflytting
og utvandring. Boka hans «Utvan-
dring til Amerika frå Ringebu» frå
1982 vil koma i revidert stand til
utvandrardagene og elles har vi
ministerialbøkene komplett 1696-
1898 for heile prestegjeldet. Vi vil ha
god hjelp av boka «Nedlagde heimar
i Ringebu» frå 1996. Dessutan vil det
koma godt med at mange personar
gjennom åra har samle mykje infor-
masjon om enkelte slekter. Å finne
folk som meistrar engelsk så godt at
gjestene blir hjelpne vil ikkje by på
dei store problem. 

Ringebu Historielag vonar at Utvan-
drardagane blir så vellukka at dette
kan bli et fast arrangement og blir til
glede og nytte både for bygdafolk og
gjester. Dagleg leiar for Utvandrar-
dagane er Jon Ødegård, Einar Høy-
stad er formann i nemnda.

år kan samme gravested benyttes på
nytt. Gravestedet skal ligge tørt, og
slik at eventuelt overflatevann som
passerer stedet ikke har avrenning
til drikkevannskilde, bekk, eller lik-
nende.

Innholdet skal også kunne legges i
kompost. Mer informasjon om kom-
postering av doavfall kan hentes på
Hageselskapet sin hjemmeside:
http://www.hageselskapet.no/Hage-
prat/tema.asp?TID=8512

Bruk aldri sanitærveske i utedoen
eller det biologiske klosettet! 

Hvordan 
bli kvitt 
avfallet 
i utedassen?
Tekst: Odd J. Ånsløkken
Foto: Inge Asphoug

Fritt fram
for slam
Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk
opphav trådte i kraft 20. juli 2003, og er en
samordning av følgende forskrifter: 
Forskrift om avløpsslam, forskrift om hus-
dyrgjødsel, forskrift om silopressaft og for-
skrift om handel med gjødsel og jordforbe-
dringsmiddel mv.

Innen forvaltningen av avløpsslam kan føl-
gende endringer nevnes med den nye for-
skriften:
* Det skal ikke lenger søkes om bruk av 

avløpsslam, men bruken skal meldes til 
kommunen innen to uker før spredning.

* Avløpsanlegg som leverer avløpsslam til 
bruk på jord må, på linje med andre pro-
dusenter av jordforbedringsmidler, regi-
streres hos Landbrukstilsynet.

Forskriften skal forvaltes av landbruks,
helse- og miljømyndigheter i samarbeid.



Flaksjøen er den største innsjøen i
kommunen og den ligger på Vena-
bygdsfjellet i Ringebu Statsallmen-
ninger. 
Turen rundt tar ca. 3-4 timer inklu-
dert rast. Dersom du ferdes på som-
merstid er det muligheter for å fiske
– det er ørret, røye og abbor i Flak-
sjøen. Ringebu Fjellstyre har båter til
leie – disse får du leid hos Lundes
Turisthandel, Rondevegen Turistsen-
ter og G-Sport Ringebu. 

Følg RV 27 fra Frya eller Ringebu og ta av Flaksjølivegen (Bomveg) ved
Lundes Turisthandel. Parker der vegen tar av til Svartfjellsetra og følg vegen
over Nausterhaugen opp mot Svartfjellsetra. 

På nedsida av Svartfjellsetra fortsetter stien nordover. Her er det fantastisk
utsikt over Ringebufjellet og Rondane. Stien fortsetter rundt Svartvika og følg
stien til du kommer til enden av veien ved Flaksjølisetrene. Deretter følger du
vegen tilbake til bilen. Turen tar 3-4 timer og er like fin til alle årstider. 

Dersom du vil gå den vinterstid må
du parkere enten ved Lundes
Turisthandel eller ved skitrekket til
Gudbrandsdal Hotell Spidsbergse-
ter. Skiløypa er litt lenger og går
oppom Svartfjellet på nordsida.

God tur !
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TurtipsetTurtipset
Tekst og foto: Inge Asphoug

Flaksjøen rundt (Kart: Turkart Rondane sør eller Ringebu).

Mekk@
i Ringebu
Internettkafeén Mekk@ har åpent
tirsdager og torsdager klokka 17.00-
21.00. Vi holder hus i Mekkesenteret
nord for Kiwi i Ringebu.
Vi ønsker både store og små hjertelig
velkommen!

Det er viktig...
at du kjøper togbillettene
dine på Ringebu Skyss-
stasjon, for at vi i fram-
tida skal kunne opprett-
holde betjent stasjon i
Ringebu!

Billett- og informasjons-
kontoret hjelper deg med:
- Billetter til tog, ekspress-
busser, båter og fly

- Turistinformasjon 
- Bussruteinformasjon
- Ekspressgods
- Busspakker

Foto:
Narve Bakka

Tekst: Odd J. Ånsløkken

Hytter og avløp
GJELDENDE REGELVERK OG 
DEFINISJONER
Gjeldende regelverk vedr. avløp fra
hytter finnes: i kommuneplanen fra
1993, i planbestemmelsene for regu-
leringsplaner og i Forskrift om
utslipp fra mindre avløpsanlegg fra
april 2000. Bestemmelsen i kommune-
planen gjelder generelt, men for
nyere regulerte områder gjelder plan-
bestemmelsene.

I kommuneplanen heter det: For hyt-
ter som ikke er tilknyttet godkjent
avløpsordning tillates bare brukt

Kommunen opplever i dag en økende
henvendelse fra hytteeiere ved-
rørende standardheving og komfort-
forbedring av sanitærforholdene ved
eldre hytter, spesielt med spørsmål
om muligheter for innleggelse av
vann og avløp. Problemet her er de
hyttene som ikke kan tilknyttes
offentlig ledningsnett.
Kommunen har i dag ca. 3000 slike
hytter og seterhus. Det er lite ønske-
lig at disse legger opp til toalettløs-
ning med WC, da dette på sikt vil
kunne representere et betydelig for-
urensningspotensial.
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Forbehold om endring i programmet

OppslagstavlaOppslagstavla
Venabygdsfjellet
På Venabygdsfjellet tilbyr reiselivsbe-
driftene mange aktiviteter

Venabu Fjellhotell inviterer til:
◆ Kanefart i helgene i desember og en

fast dag og tirsdager resten av vinte-
ren. Ellers på forespørsel.

◆ Ridning i skoleferiene og ved forespørsel
◆ Utleie av turski og truger
◆ Skiturer med leder utenom det faste

løypenettet to dager i uken fra jul til
påske

◆ Skisafari i uke 11, 12 og 13 i 2004:
Dagsturer med leder hver dag fra man-
dag til fredag. 20-35 km

◆ Ski-instruksjon for turlangrenn
◆ Hundespann hver uke unntatt i påsken
◆ Ski og akebakke ved Venabu
◆ Lysbilde kåseri fra Venabu og fjellet

hver søndag kveld kl 20.30
For mer informasjon kontakt 
Venabu Fjellhotell 61 29 32 00.  
e-post: venabu@venabu.no. 

Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
inviterer til:
◆ Karlsvogna fjellbad, ny og flott velvære-

avdeling med svømmevasseng, steam-
bad og badstuer

◆ Aquavitfjøset, med 50 forskjellige typer
akevitter, åpnes etter nærmere avtale

◆ Kanefart
◆ Alpint familieanlegg
◆ Lavoleir med servering
For mer informasjon kontakt 
Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
61 28 40 00, e-post: spidsb@online.no

Troll-ski-maraton arrangeres 
27. mars, www.miclis.no/trollski 

Kvitfjell 
aktivitetstilbud i Kvitfjell: 
◆ Jul & Nyttår – uke 52 + 1, ukesprogram

med aking, hils på hestene, fakkeltog,
skirenn, etc

◆ Vinterferiene – uke 5-9, ukesprogram
med aking, hestetaxi, skirenn, barnas
after ski, barneridning, etc.

◆ Barnas skidag Alle barn gratis i barne-
bakken 25. jan., 29. feb. og 28. mars

◆ World Cup 6 - 7 mars, 2004
◆ Politi NM 15 – 19 mars, 2004
◆ Veteran NM 24 – 28 mars, 2004
◆ Påske – uke 15. Ukesprogram med

familierenn, finn påskeeggene i Kvit-
riket, hoppkonkurranse, etc.

For mer informasjon kontakt 
Opplev Kvitfjell, tlf. 61 28 36 00, eller
e-post: kvitfjell@kvitfjell.no

Ringebu og Fåvang
◆ Fredag 28. nov. kl. 18.00 tennes jule-

grana i Fåvang. Barneskolen underholder.
◆ Lørdag 29. nov. er det julegateåpning

i Ringebu, julegrana tennes kl. 15.00.
◆ Lørdag 06. des. kl. 18.30: Jubileums-

konsert på Ringebu ungdomsskole.
Ringebu musikkforening feirer 120 år.

◆ Søndag 14. des. kl. 19.00 juleguds-
tjeneste i Ringebu Stavkyrkje, Ringebu
sangkor synger jula inn.

◆ Lørdag 20. des. kl. 11 -13.00 er det
stor nissefest i Ringebu sentrum. Kle
deg ut som nisse og bli med på festen.

◆ Søndag 21. desember kl.19.00 
julekonsert på Ringebu ungdomsskole
med Ringebu musikkforening, Ringebu
og Fåvang skolemusikk og Ringebu
Sangkor.

Gudstjenester i jula: 
Julaften 24. des.
kl. 14.30  Fåvang kirke
kl. 16.00  Ringebu Stavkyrkje
1.dag jul 25. des.
kl. 10.30  Fåvang kirke
kl. 12.00  Ringebu Stavkyrkje
2.dag jul 26. des.
kl. 11.00  Venabygd kirke
4.dag jul 28. des.
kl. 11.00  Ringebu Stavkyrkje
kl. 16.00  Venabygd fjellkapell
Nyttårsaften 31. des.
kl. 23.15  Fåvang kirke
Nyttårsdag 1. jan.
kl. 11.00  Ringebu Stavkyrkje

◆ 6. og 7 februar Losna Grand Prix
rattkjelkekonkurranse med 
påfølgende fest på Fåvang

Vinterfestuke 28.februar – 14. mars
med feiring av 10 års OL-jubileum   
Foreløpig program:
◆ Lørdag 28. feb., håndverksmesse i 

Kaupanger.
◆ Lørdag 28. feb.
, dansegalla i Ringebuhallen, Baksia og

Ole Ivars 
◆ Onsdag 3. mars, hyggekveld for eldre

og pensjonister i Kaupanger.
◆ Lørdag og søndag 6. og 7.mars,

World Cup i Kvitfjell.
◆ Mandag 8.mars, aktivitetsdag på Vena-

bu, 5-åringene fra kommunens barne-
hager inviteres.

◆ Onsdag 10. mars, kveldstur til Iskjørkja
på Fåvang.

◆ Torsdag 11. mars, pilkekonkurranse på
Losna.

tørrklosett/utedo uten kjemikalietil-
setning.

Godkjent avløpsordning vil si en løs-
ning som kan godkjennes etter For-
skrift om utslipp fra mindre avløps-
anlegg. Forskriften gjelder utslipp av
avløpsvann når dette skal tilknyttes
mindre avløpsanlegg (§1). Dvs. til-
knyttes egen renseløsning for hytta.
Avløpsvann defineres som avløp fra
WC, kjøkken, bad, vaskerom eller lig-
nende (§2) .
Ingen skal sette i verk utslipp som
omfattes av §1 uten at kommunen
har gitt sin tillatelse (§4). 

Innlagt vann defineres som vann
som gjennom rør eller ledning er ført

innendørs. Eks. fylling av innendørs
vanntank via en slange som føres
utenfra og inn, er pr. definisjon inn-
lagt vann.

DER UTSLIPPSTILLATELSE 
IKKE KREVES
Hytte uten innlagt vann har ikke
utslipp etter forskriften. Men ønsket
sanitærløsning kan være et tiltak
som krever tillatelse etter PBL.

DER UTSLIPPSTILLATELSE KREVES
Utslippstillatelse skal alltid innhen-
tes når vann skal legges inn i hytta.
Hytter med innlagt vann uten ut-
slippstillatelse vil, når dette oppda-
ges, få pålegg om straks å fjerne
vanninnlegget.

TENK MILJØ OG 
ENERGIØKONOMISERING
Den mest miljøvennlige toalettløs-
ning for de hyttene som ikke kan til-
knyttes kommunalt nett er utedo
eller biologisk klosett, subsidiært
tett tank, som klosettløsning.
Ønskes innlagt vann til dusj og kjøk-
ken bør avløpet herfra infiltreres i
stedlige jordmasser.
Avløpsløsninger som benytter seg av
strøm til forbrenning av toalettavfal-
let, fordamping av væske, etc., bør
unngås der andre energibesparende
løsninger finnes.
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Skolestyrets representanter, Kari
Aase Lunde (økonomiansvarlig) og
Asgeir Haugstad (styreleder) er to av
dem som har stått i spissen for en
rekke engasjerte foreldre.

«Målet vårt har hele tiden vært å
overbevise politikerne om at dette
handler om mer enn bare kommune-
økonomi. Skolen er et naturlig sam-
lingssted som hele bygda støtter opp
om. Den er et viktig møtested både

som samfunns-
hus og arena for
kulturelle arran-
gement. Skolen
er også viktig
for å hindre fra-
flytting,» sier
de meget enga-
sjerte styrere-
presentantene.
De innrømmer
at det til tider
har vært en tøff
kamp å nå frem
til enkelte poli-
tikerne med dette
verdibudskapet.

INGEN 
FORELDRE-
BETALING

Lunde påpeker at det var to ting som
var avgjørende for interimstyret og
foreldrene i forbindelse med etable-
ring av privatskolen; det skulle være
100% oppslutning fra foreldrene, og
man skulle finansiere driften uten
foreldrebidrag. «Begge deler har vi
lykkes med», sier en meget godt for-
nøyd økonomiansvarlig. 
God grunn til det, fordi dette faktisk
er den eneste privatskolen i landet
som klarer seg uten foreldrebetaling.

Tekst: Irene Thorsplass  Foto: Inge Asphoug

Venabygd skole har vært en sentral læringsinstitusjon gjennom 3 generasjoner
i bygda. I desember i fjor bestemmer kommunestyret at 4 grendeskoler skal
legges ned, deriblant Venabygd. Det er bedre kommuneøkonomi å samle ele-
vene på færre skolekretser, hevdes det. Foreldrene aksjonerte umiddelbart og
nektet å se at «sentraliseringsspøkelset» også skulle ta fra dem grendeskolen.
Med aktiv jobbing mot fylkesmann og departement startet arbeidet med å få
etablert en egen privatskole. Tross svært knappe tidsfrister og et byråkratisk
regelverk, klarte man å få godkjennelse den 10. juni. Allerede i august kunne
37 forventningsfulle elever starte sin skoledag på den aller første Montesorri-
skolen i Gudbrandsdalen.

Skolen er viktig 
for bygda vår
Skolen er viktig 
for bygda vår

BYGDA EIER SKOLEN
Det er liten tvil om at det er forel-
drenes engasjement som har reddet
skolen i Venabygda. Ved å stå samlet
i skolekampen ble de lagt merke til,
også utenfor kommunegrensene. De
fikk god hjelp og informasjon fra
departementet, og det er de tak-
knemlig for. De innrømmer nemlig
mer enn gjerne at de ikke visste så
mye om privatskoledrift på forhånd.

Men Lunde og Haugstad understreker
at de ikke hadde klart dette uten
andre gode samarbeidspartnere. De
fremhever bl.a det gode samarbeidet
med andre skoler i kommunen som
har bidratt med utstyr og materiell.
Den gunstige leieavtalen med kom-
munen, samt gratis lærebøker, har
også vært et viktige bidrag for å få
realisert dette.

Nå er hele bygda eier av sin egen
skole, og dette har også ført til et
helt spesielt samhold mellom forel-
dre-/elever og lærere. «Positivt at
foreldrene må engasjere seg mer»,
sier Lunde og Haugstad som selv har
vært elever på skolen

STØTTE FRA NÆRMILJØET
Det er stort engasjement for skolen
også utenfor bygda.
Blant annet har en hytteeier i områ-
det bidratt med bøker til biblioteket.
«En kjærkommen gave som blir satt
stor pris på av leselystne elever»,
forteller Haugstad.
Skolen har også fått flere andre ver-
difulle gaver og pengestøtte, og
dette setter skolestyret enormt stor
pris på.

I dag har man god kontroll på sko-
lens økonomi, men er avhengig av å
kunne opprettholde et stabilt elev-
tall for å sikre driften. De er derfor
fremdeles takknemlig for alle bidrag
utover det tilskuddet de får fra
staten.

MONTESORRI-PEDAGOGIKK 
SOM LÆRINGSFORM
De færreste har hørt om Montesorri-
konseptet, men pedagogisk leder
Morten Rannstad forteller mer enn
gjerne om denne spennende lærings-
formen. «I dag er det 1-3 klasse som
har tatt dette i bruk, men implemen-
teringen på de øvrige klassene vil
følge etter hvert», sier han enga-

Elever og lærere ved Venabygd grendeskule. Nederst fra venstre: 
Tone Lise Hermansen, Hanne Bjørke, Morten Rannstad og Hege Stakston.



9

Ringebu Natur ble dannet i 2002 som
et treårig prosjekt (2003-05) på ini-
tiativ fra Ringebu utmarkslag i sam-
arbeid med Mjøsen skogeierforening
og Statens nærings- og distriksut-
viklingsfond (SND). Ringebu Utmarks-
lag er eier og ansvarlig for adminis-
trasjonen. Prosjektet startet opp i
oktober 2002 med ansettelse av pro-
sjektkoordinator Einar Høystad i
halv stilling. Hovedmålet for prosjek-
tet er å øke omsetningen fra ut-
marka og legge til rette for nye
arbeidsplasser. 

Einar Høystad kan fortelle at akti-
viteter som hittil er gjennomført
eller er forsøkt gjennomført, er elg-
safari, tur til Iskjørkja i Tromsa,
kanoturer i Fåvang naturreservat og
på Gullhaugtjønnet i Fåvang, ulike
guida turer i fjellområdene i Ringebu
eller etter Pilgrimsleden, skitur på
Nordåa (canyon) eller tur i Dørdalen.
Her har det vært annonsert turer til
bestemte datoer og klokkeslett slik

at alle som er interessert kan være
med. Oppslutningen har imidlertid
vært noe varierende på dette. Det
har sikkert noe å gjøre med at til-
budet ikke har vært godt nok kjent
for alle. Det tar tid å få etablert seg
og sitt tilbud i markedet. Det har
imidlertid vært gjennomført flere
turer for grupper der det er bestilt
gjennom reiselivsbedrifter. 

Guidede fisketurer (spesielt tilrette-
lagte opplegg for større eller mindre
grupper) er også gjennomført. Både
russere og latinamerikanere har vært
på besøk i Ringebu på guidet fiske og
med gode tilbakemeldinger. Innenfor
jakt har det vært gjestejegere på
reinsjakt, mens det enda ikke er inn-
gått avtaler om elg- eller småvilt-
jakt. Her vil det bli lagt en ekstra
innstats for å få dette til neste år.
Ellers er det opplevelser (turer, jakt,
fiske) kombinert med matservering
og gjerne også med formidling av
hytter eller annet husvære, som det

brukes mye tid på og hvor det også
er mulighet til størst inntjening. For-
midling av hytteservice/div. vakt-
mestertjenester har også vært prøvd.

Markedsføring er en sentral oppgave
for Ringebu Natur for å få produkt-
ene bekjentgjort for brukerne i inn-
og utland. Internett er et sentralt
element i presentasjonen av de akti-
vitetene som Ringebu Utmarkslag
kan tilby, og en egen internettside er
under utvikling. Den finner du på:
www.ringebu-natur.no. Denne siden
vil bli lenket opp mot andre aktører
innen reiseliv i Ringebu og i distrik-
tet. Ellers vil det være en viktig jobb
fremover nå med å få oversatt inter-
nettsidene til engelsk og tysk slik at
man i enda større grad vil kunne nå
utenlandsmarkedet.

Ringebu Natur er en liten organisa-
sjon, som vil være helt avhengig av
andre medspillere for å kunne lyk-
kes. Reiselivslagene og hotellene vil

være særdeles viktige,
fordi mange av akti-
vitetene vil være ret-
tet mot gjester som lig-
ger på hotell, camping-
plasser og lignende.
Ellers har Natur og
Fritid, som er en søster-
organisasjon i Øster-
dalen, en viss betyd-
ning i markedsføring
og salg, særlig på
gjestejegerordningen.
Videre er det mange
enkeltpersoner og fore-
tak som er interessan-
te, fordi de arbeider
innen samme sektor
og har egne nettsider.
Ringebu kommune og
Ringebu Fjellstyre vil
alltid være viktige
medspillere fordi de
vil være tilretteleg-
gere og premissgivere
på mange av de sekto-
rene der Ringebu
Natur prøver å enga-
sjere seg.

Ringebu NaturRingebu Natur
Tekst: Bjørn Murvold  Foto: Snorre Grønnæss, Ringebu Natur

sjert. Han understreker imidlertid at
det fremdeles er ganske nytt for flere
av de totalt 6 lærerne ved skolen.
«Kort fortalt så kan man si at hver
elev følger sin egen motivasjon for
læring, de får mer eller mindre eie
sin egen læringsprosess. Dette gir
mer tid og ro for den enkelte elev til
å fordype seg i enkelte tema, og
bedrer konsentrasjonen», mener
Rannstad. Det er mindre fokus på
konkurranse mellom elevene, man
ønsker å skape gode rammebeting-
elser uansett nivå.

En liten befaring på skoleområdet
som ligger praktfullt til i naturskjøn-
ne omgivelser, understreker også at
dette ikke er en helt vanlig skole.
Her finnes ikke den vanlige klasse-
roms- undervisningen, ei heller en
fastlåst timeplan alle må følge.

Men det er ingen tvil, her stortrives
både elever, lærere og foreldre! Og
snart blir det åpen dag, og da bør
flere ta turen innom.

Blide deltakere på
fiskeguidekurs. F.v.
Bjørn Murvold, 
Morten Langset,
Hans Torgersen,
Einar Høystad og
Magnar Bjørgen.

Ringebu Natur vil
prøve å få til gjes-
tejakt på elg fra
neste år.
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Kulturminner i setermiljøKulturminner i setermiljø
Tekst: Ragnhild Bang Vestad  Foto:

Skotten setervei og Skotten setersa-
meie har i samarbeid skiltet gamle
råk, veifar, vannkilder og seterbol.
Hensikten med tiltaket er å opprett-
holde kunnskap og tilrettelegge enkel
informasjon for bygdefolk, hytteei-
ere, tilfeldig forbipasserende turister
og grunneiere.

Bakgrunnen for prosjektet har vært å
kartlegge gamle navn langs seter-
veien og navn på enkeltsetrer (seter-

bol). Vannkilder, bekker, tjern, gamle
veier, råk, stikkveier og hvileplasser
er nå registrert med treskilt.
Uten kunnskap, erfaring og god
hukommelse fra en håndfull voksne
personer fra Sør-Vekkom, hadde det
vært vanskelig å få gjennomført
registreringen.
Etter flere befaringer og samtaler
med kjentfolk ble resultatet 84 navn,
inkludert navn på de enkelte seter-
bol. Det kan nevnes eksempler: Høy-
lassvegen, Prestvegen, Huslykkjeve-
gen, Matbakken, Harehoppet, Gris-
troa, Demningen, Vasstroa m.fl.

Etter jordbrukstellingen i 1939 var
Ringebu landets største seterkommune
med 36 setergrender og 443 seterbol.
På Skotten seter ble det i 1941 regis-
trert 29 seterbol med til sammen 369
da jordbruksareal en avling på 246
lass høy og beiting av 307 storfe
(melkekyr og ungdyr) og 316 småfe i
området.
På Geilsetra ble det samme året
registrert 6 seterbol med til sammen
62 da jordbruksareal, en avling på 38
høylass og beiting av 27 storfe og 12
småfe (geit og sau). Det er ikke fun-

net samme registre-
ringene på Loeseter.

Kulturlandskapet er
det synlige resultat
av at menneskene
bosetter seg/etable-
rer steder og tilpas-
ser livet og utkom-
met til stedet.
De ca 5000 årene
det har vært jord-
bruksproduksjon i
Norge har kultur-
landskapet vært i
utvikling. Fram til
for ca 100 år siden
var det i jordbruks-,
skogbruks- og kyst-
landskapet folk fant
sitt livsgrunnlag. I
dag er det by og
tettstedlandskapet
som er de daglige
omgivelsene for folk
flest. Den teknolo-
giske utviklingen,
«effektive» produk-

sjonsmetoder og overgang til mer
ensidig produksjon har endret land-
skapet mer de siste 50 år enn de for-
utgående 4950 årene.

Kulturminnene er for en stor del
landbrukets og forvaltes av næring-
en. Spekteret av kulturminner er
stort som for eksempel: Tømmerbru-
er, steingjerder, melkeramper, utløer,
vanningsanlegg eller rydningsrøyser.
Enkelte er mindre iøyenfallende og
nesten usynlige. Spor etter de tidlig-
ste boplasser, fôrberging i utmarka,
åkerlapper på nedlagte husmanns-
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. Aspirantkorps
for voksne
I september startet Ringebu og
Fåvang musikkforeninger opp et
aspirantkorps for voksne.
Målgruppa er hovedsakelig folk
som har spilt i korps tidligere.
Nå har 8 tidligere korpsmusik-
kanter spilt siden september og
har det kjempemoro. Det er
plass til mange flere, så meld
deg på til: 
Erik Wang tlf. 958 35 019

Svømming
Det er familiesvømming på
Ringebu ungdsomsskole hver
torsdag fra kl. 17.00 - 18.30 for
barn opptil 16 år alene og fra
kl. 18.30 - 20.00 for barn med
følge av voksen.

Losna Grand Prix
6. - 7. februar har LOSNA GRAND
PRIX rattkjølkjereinn og fest på
Fåvang. For påmelding og infor-
masjon, kontakt Øyvind Fretheim.

plasser, fangstgraver og gamle grøf-
tingsanlegg kan være eksempler på det. 

Felles for mange av kulturminnene
som holder på å gå i glemmeboken er
at de minner oss om den mangfoldi-
ge, oppfinnsomme og helt nødvendi-
ge kampen for å overleve.
Både i og utenfor landbruksnæringen
er det mange, som er bevisst sitt
opphav og sine røtter. 
Fortsatt har en stor del av befolk-
ningen nære bånd til en gård eller en
bygd. Kulturminner styrker disse
båndene ved blant annet å fortelle
oss om vår felles avhengighet av res-
sursgrunnlaget. Det er derfor meget
viktig å ta vare på mangfoldet av
kulturminner, vise dem frem og for-
midle hva de kan fortelle om forti-
den.



Fre 20., lør 21., søn 22. og man 23. februar. Alle dager kl. 18.00
Regi: Svein Sturla Hungnes

Turte: Suzanne Paalgard. Tue: Mads Buer. Lillegutt: Johannes Joner.
Basert på NRKs julekalendre "Jul i Blåfjell" og "Jul på Månetoppen", produsert
av NRK Barne- og ungdomsavdelingen. Ide og manus: Gudny Ingebjørg Hagen

Musikk: Geir Bøhren og Bent Aaserud
Barn/Voksne: kr. 190,- + salgstedets gebyr

www.peergynt.no eller                     tlf. 815 33 133

Vinstra Skysstasjon 2640 Vinstra Tlf 61 29 47 70
E-post: postmaster@peergynt.no www.peergynt.no

Opplev Rødnissene og Blånissene 
på friluftscena ved Gålåvatnet.

Vi klemmer til 
med 

strømbesparende
tilbud

Dovre gasskomfyr 50x60 hvit 3.990,-
VERA gasskjøleskap 140 liter 6.590,-
VERA infrarød gassvarmeovn 1.190,-

VERA solcellepakke 75W 9.750,-
VERA sammenleggbar fritidsdusj 2.989,-

Dalens største 
og mest innholdsrike 
hyttebutikk! 
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Grunnarbeidet 
tar vi oss av!

G R A V I N G . F J E L L S P R E N G I N G
V E G -  O G  L Ø Y P E BY G G I N G

V A N N - O G  A V L Ø P S A N L E G G . O P P M Å L I N G
T R A N S P O R T . G R U S  O G  P U K K  

Tlf: 61 28 00 00  Fax: 61 28 46 98  
E-mail: post@karlstad-anlegg.no  www.karlstad-anlegg.no

Grunnarbeidet 
tar vi oss av!
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TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

DELIKATESSE-
FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN

Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

Nyskåret kjøtt av 
ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et 
vellykket måltid

Kaffe og te i løs vekt

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!
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VEDVED
BJØRK:
60 og 80 liters småsekk, 30 cm.
1,5m3 storsekk, 30 cm.
1m3 storsekk, peisved, 40 cm. 

BLANDING:
1,5m3 storsekk, 30 cm.

KAN LEVERES TILKJØRT

TTøørrrr  kkvvaalliitteettss

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde
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Du finner oss i Ole Steigsgt. 
(vis á vis Mølla) på Ringebu

Man - ons - fre 11-16.30
Lørdag 11-15
Tlf. 61 28 38 64 • 61 28 13 75

1 år

KUN egenprodusert
ALLTID NOE NYTT

Vi utfører alt innen:

- Skifer
- Flis
- Naturstein
- Peiser
- Piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av        

andre hånd-
verkere

◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting 
av hyttegrunnmurer 

◆ Autorisert for pipereparasjoner 
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT MED BJØRNER FOR BEFARING
OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD ! 

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

Damsvingen 13 
2634 Fåvang
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Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
Tlf: 61 28 40 00  e-post: post@sgh.no  www.gudbrandsdal-hotel.com

◆ Karslvogna fjellbad - velværesenter med 29OC svømmebasseng m. klatrevegg og 
motstrøm, barnebasseng, boblebad, steambad, badstuer og solarium.

◆ Daglig servering av forfriskninger, kaker og kaffe i våre koselige tømmerstuer.
Á la carte på ettermiddagen.

◆ Aqavitfjøset - bar med 45 slag akevitt i steinfjøset fra 1850.
◆ Gudbrandsdalsbord hver lørdag. Bordbestilling.Transport kan avtales.

Levende musikk til hygge og dans etterpå. Bar med alle rettigheter.
◆ Nordlyset - glassrestaurant til spesielle arrangement.
◆ Rondesalen - unik kursavdeling med utstilling av utstoppede dyr.
◆ Utelunsj i fjellet i påsken. Milevis med oppkjørte skiløyper utenfor døra.
◆ Ringebufjellet skisenter - 2 skiheiser, flere nedfarter, skiutleie, varmstue,

gunstige priser.

Det ideelle sted for familieselkap, bryllup, vennelag osv.

ICA Sparmat Ringebufjellet - Rondevegen Turistsenter
Tlf: 61 28 41 26  Fax: 61 28 41 70  e-post: rondevegen@hotmail.com

◆ FJELLBAKERN, hjemmebakte brødvarer
◆ Dagligvarebutikk med stort utvalg og gode priser
◆ Kafé med søndagsbuffé (de fleste søndager)
◆ Selskapslokale - hytteutleie - camping
◆ Varetransport og brøyting
◆ Bensinstasjon med propan, parafin og ved
◆ Vareutsalg Gausdal Landhandleri Åpent alle dager!

Kvitfjell Hotell
Tlf: 61 28 24 24  Fax: 61 28 47 11  
e-post: kvho@online.no  www.kvitfjellgrenda.no

◆ Hotell midt i alpinanlegget med panoramautsikt, 750 m.o.h.
◆ 40 dobbeltrom med dusj-wc og 20 kombirom med minikjøkken.
◆ 9 store og 12 små hytter med høy standard.
◆ Hyggelig salong og spisesal.Alle rettigheter.
◆ Familievennlige omgivelser både sommer og vinter.

Trabelia Hyttegrend
Tlf: 61 28 04 21 e-post: post@trabelia.no

◆ Hytter med høy standard
◆ Fasiliteter for møter og sammenkomster
◆ Levering av ved, parafin og gass
◆ Varetransport med snøscooter
◆ Vaktmestertjenester, snømåking, fyring etc

Lang erfaring med nybygg, restaurering og
vedlikehold av hytter. Fast pris eller timer.
Referanser. Godkjent for ansvarsrett.
Levering av ved i sekker og paller.

◆ Ved og parafin
◆ Selskaper - møter
◆ Vi leverer mat direkte til hytta

Velkommen til Måsåplassen!
Hilsen Svanhild og Arne

Friisvegen Turistsenter - Måsåplassen  
Tlf: 61 28 04 21  Fax: 61 28 03 86

◆ Dagligvarer - suvernirer/husflid
◆ Smijernsutstyr;

lampetter/peisutstyr/dekorasjoner
◆ Propanutstyr; kjøleskap/komfyrer/deler
◆ Solcelleutstyr; batterier/pærer/ledninger
◆ Scootertransport 

2630 Ringebu  
Tlf: 61 28 49 05  
Fax: 61 28 49 07  
Mob: 902 09 641

Velkommen til 
Karlsvogna fjellbad
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Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport Gudbrands-

dal El-installasjon AS ❖ Jan Haug Pølsemakeri Eftf. 
Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris ❖ Baker Hansen 

Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek ❖ Ringebu Farve og Interiør 
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk ❖ Ringebu Libris 

Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax ❖ Tekstilbua
Stallen smykker og keramikk ❖ Håndarbeidskroken

Gjensidige NOR ❖ Sparebank 1 Gudbrandsdal
Ringebu kummune, kommunesenteret

Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu-Fåvang Regnskapslag

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13
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Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

Tinde Bygg AS, 2634 Fåvang, Tlf.: 61 28 44 30
Mail: postkasse@tindehytter.no

Tinde Hytter er en av de største
hytteleverandørene i Gudbrandsdalen. Vi har

hyttekatalog med over 40 typer fra 45 til 170 kvm
grunnflate. Hvis ingen av typene passer til dine ønsker

eller behov, kan vårt arkitektkontor tilpasse hytten, eller
tegne din spesielle hytte.

www.tindehytter.no

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET

Med basis i solid fagkompetanse og 15 års
erfaring innen byggebransjen står mitt firma

til din disposisjon.

Oppføring av hus og hytter 
(nøkkelferdig eller råbygg)

●
Tilbygg/restaurering

●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom

●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.

●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil

●
Andre oppdrag etter ønske

●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as
Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu

Tlf: 61 28 13 00   Fax: 61 28 13 01

Elektrisk 
installasjon i 
- bolig
- industri
- landbruk
- hytter
Vi har spesialister innen 
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20 
komplette servicebiler med 
montører.

Alarmer  Telefonsentraler 
Spredenett for data

Antenneanlegg
Service og vedlikehold  

Kontroll

din lokale
elektriker
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OPPLEV KVITFJELL:
• Ny skiutleie & sportsbutikk

(liten avd. også i den gamle kaféen)
Tlf.: 61 28 36 36

• Kvitfjell Booking/nøkkelutlevering
Tlf.: 61 28 36 30

• Skiskolebooking &
aktivitetsselskap
Tlf.: 61 28 36 35

opplev@kvitfjell.no

KVITFJELL
SERVICESENTER

Husk sesongstartkampanjen, se www.kvitfjell.no

Sentralbeliggenhetv/ alpinbakkennord for parke-ringsplassen
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T E L E F O N : 4 8  2 2  8 7  2 2
T E L E F A K S : 9 0  1 3  5 8  8 9

1. ETG.:

2. ETG.:

Velkommen til

Kvitfjell Møbler og Interiør

Vi tilbyr skreddersøm av møbler, kjøkken, bad og garderobe.
Vi har gardin- og møbelstoffer fra Green Apple og Astex og er

behjelpelig med gardinsøm. Vi gir råd og tips, samt praktisk hjelp ved
innredning av hytter og hus.

Møbler - gardiner - interiør - gaveartikler - brukskunst.
Hovedforhandler for Norske bygdemøbler as.

Kvitfjell Møbler og Interiør, 
Fåvang stasjon, 2634 Fåvang

Tlf. 61 28 19 03 - faks 61 28 19 65 - e-mail kvitint@frisurf.no

KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS
OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn

- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak

TA KONTAKT 
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57  Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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degdegViViHJELPER

- Finansiering
- P l a s s e r i n g
- Fo r s i k r i n g
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www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80  Fax: 61 28 14 81

MED:

nær - vennlig - hjelpsom

Hus eller hytte - stort eller lite – Vi har det du trenger!
Kjøp alt på ett sted. I lengden vil det lønne seg. 

Vi er distriktets mest komplette byggevareforretning 
med bredt utvalg av:

• Trelast og listverk • Byggevarer • Dører og vinduer 
• Beis og maling.  • Jernvarer • Verktøy og beslag
• Hytteprodukter • Parkett og furugulv • Ovner og peiser
• Leca pipe 8" 10" og 12"
• Alt i taktekking  fra Isola, Zanda og Rydab

Kort sagt alt til bygget på ett sted.
Gratis tilhengerutlån! - Utkjøring av varer!

Ringebu Sag
2630 Ringebu. Telefon: 61 28 17 00. Faks: 61 28 17 39
ÅPENT: 7–16.30.  9–14 E-post: post.bm.ringebu@ringebusag.no

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

MURMESTER

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

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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◆ MUR ◆ PUSS
◆ SKIFER ◆ FLIS
◆ NATURSTEIN

◆ EKSKLUSIVT
MURVERK
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Vi følger med i tiden og har
særdeles bred kompetanse

VI KAN: ✔ Installere skjult
anlegg i laftet bygg

✔ ISDN-telefoner/
telefonsentraler

✔ Tilkobling 
av kabel-TV

✔ Innbrudd og 
brannvarsling

✔ ENØK-anlegg m/natt-
senking og fjernstyr-
ing av varmeovner/
kabler
I tillegg til mye annet

Det vi ikke har av lamper og utstyr
på lager kan skaffes snarest mulig.
Ring 61 28 16 40 eller stikk innom.
Vi er her for å hjelpe.

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIGKJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

DU FÅR HVER

5.5.
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE

HO
LD

BAR
HETSGARANTI
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RINGEBU
SKYSSTASJON

Billett- og turistinformasjon

● Togbilletter
● Ekspressbussbilletter
● Båtbilletter
● Flybilletter
● Hotellovernatting
● Sommerhus i Danmark
● Feriereiser

Din lokale 
leverandør av 
reisetjenester
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D

TU
R

Tlf: 61 28 47 00 Fax: 61 28 47 01
E-mail: rbuskyss@online.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - torsdag

7.45-15.30

Fredag      Lørdag
7.45-20       10-13

Søndag 
17.30-20
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Tradisjonsrik 
norsk smijernskunst 
for hus og hytte....

2647 SØR-FRON - TLF: 61 29 72 10 - FAX: 61 29 72 11
www.tveitsmie.no

Man - Fred: 09.00 - 16.30
Lørd: 10.00 - 14.00
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ÅPNINGSTIDER:

Storgt. 132 • 2615 Lillehammer
Tlf. 61 25 60 88 • Fax 61 25 52 21 

Mob. 922 46 146
www.hytteprosjekt.no

Vi skreddersyr kjøkken- 
og baderomsinnredninger, samt

garderober etter dine ønsker.

Vi kommer dit du er 
og hjelper deg

• Salonger fra
Interstop, Saxo 
og IDP 

• Norske         
Bygdemøbler

• Kristensen & 
Kristensen
eikemøbler

• Storgårdsmøbler

• Biri Møbelfabrikk

• Miele

• Covent Garden 
collection

• Persiske tepper 
og kelimer

• Antikviteter

• Balstad Lysfabrikk

Møbler
interiør
Møbler
interiør&&



Returadresse:
Ringebu kommune, 2630  Ringebu

Kai M
yhr AS - 61 28 06 66B

Etter ei hektisk arbeidsuke 
er ikke handlevogner
og kø foran kassa det du ser mest fram til 
når du er på vei til hytta.
Da gleder du deg nemlig til å slappe av og kose deg!

Vi kan spare deg for LITT mas 
og gi deg LITT mer fritid, hvis du dagen i forveien 
ringer oss eller mailer oss handlelista di.
Da står varene ferdig pakket når du kommer! 
På kjølelageret selvfølgelig.
Det er jo tross alt mat vi snakker om!

J A t i l  e n  b e d re  s t a r t  p å  h e l g a !

Coop Mega, Ringebu - 61 28 18 80 
ringebu@mega.coop.no
Coop Prix, Fåvang - 61 28 21 02 
faavang@prix.coop.no
Coop Marked,Tretten - 61 27 62 81 
tretten@s-marked.coop.no
Coop Marked, Øyer - 61 27 60 60 
oyer@s-marked.coop.no

Foto: Husmo-Foto as
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