Svar på spørsmål til kommunestyret om Fåvang sentrum.
Arbeidet med opprusting og forskjønning av Fåvang sentrum er nå ferdig prosjektert, og de
gjenstående V/A-arbeidene er planlagt å starte opp i slutten av september.
Forskjønningsarbeidene er planlagt oppstarta i løpet av oktober og målet er ferdigstillelse til
Fåvangdagene neste år. Det forutsetter gunstige værforhold både i høst og til våren.
Ferdigstillingen har dessverre tatt lengre tid enn forutsatt. Sist vinter ble prosjekteringen bare lagt ut
på begrensa anbud for å kunne komme i gang med de fysiske arbeidene fra våren av i år. En av de
forespurte aktørene klaget på denne framgangsmåten. For å unngå en tidkrevende juridisk diskusjon
rundt dette valgte kommunen da å legge prosjekteringen ut på åpent anbud på nytt. Resultatet ble at
hele sommeren da dessverre gikk med til anbudsprosess, kontraktsinngåelse og prosjektering.
Reguleringsplanen for Fåvang sør, som bl.a. omhandler omkjøringsvegen ble vedtatt før sommeren.
Vegen er nå under prosjektering, og kommunen er i god dialog med grunneieren om grunnerverv til
vegtraseen. Prosjektet har vært presentert både for Fylkeskommunen og for NVE med tanke på et
spleiselag for finansiering av prosjektet. Det blir i disse dager oversendt en søknad til NVE om midler
til flomsikringsdelen av vegen. Målet er byggestart til våren, under forutsetning av at vi får
finansieringen på plass.
Massene som er mellomlagra ved renseanlegget er overskuddsmasser som brukes ved behov, og er
ikke spesielt beregna for vegen. Dette er uansett en dråpe i havet i forhold til massebehovet til
omkjøringsvegen.
Ringebu kommune gjør gjennom utskifting og opprusting av VA-anlegg og kommende forskjønning av
gateløp og uterom store investeringer i Fåvang sentrum. Omkjøringsvegen vil bli et stort løft for
kommunen, men vil bedre trafikksituasjonen i sentrum og ikke minst flomsikre viktige bedrifter på
Fåvang. Med tilrettelegging for fiber og etablering av gratis trådløst WIFI-nett i sentrum er vi med på
å legge grunnlaget for økt aktivitet på Fåvang. Hva den videre utvikling av Fåvang som tettsted blir, er
nå i stor grad opp til innbyggerne og de næringsdrivende på Fåvang.
Det er beklagelig at framdrifta på forskjønningsprosjektet har blitt så mye forsinka, med grunnen til
dette har det vært grundig orientert om ved mange anledninger.
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