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RINGEBUPOSTEN ER 10 ÅR!
Tekst: Jon Alver Foto: Britt Åse Høyesveen

RingebuPosten har 10-årsjubileum i år. I mai 2000 så RingebuPosten 
dagens lys, og har siden den gang kommet ut med tre utgaver årlig, 
en utgave før påske, en før sommerferien og en før jul.

RingebuPostens første ”Leder’n”.
Som redaktør i RingebuPosten hadde jeg følgende leder i den første 
utgaven:
”Her kommer første nummer av RingebuPosten. Vi legger i første 
omgang opp til å utgi tre nummer i året. RingebuPosten blir en 
videreføring av det tidligere Ringfo, men i en noe annen form. 
RingebuPosten vil bli distribuert til alle husstander i Ringebu, alle 
husstander fra Jensbakken og sør-over i Sør-Fron, samt alle hytteeiere 
i begge kommuner.

Kommunen er i lovs form pålagt å drive aktiv informasjon om sin virksomhet og RingebuPosten vil 
være et av flere tiltak i denne sammenheng. Stoffet vil variere fra gang til gang og jeg håper stoffet 
i dette nummer vil falle i smak. Vi vil forsøke å balansere stoffet slik at det har interesse både for 
fastboende og hyttefolk.

Det legges videre opp til at det lokale næringsliv 
kan få anledning til å profilere seg gjennom 
annonser. Fra en kommunal synsvinkel er det 
naturlig nok ønskelig at varer og tjenester i 
størst mulig grad kjøpes lokalt. Dette skaper og 
opprettholder arbeidsplasser, samtidig som det 
gir skatteinntekter.

Jeg håper RingebuPosten faller i smak og vil 
gjerne ha tilbakemelding både på bladets 
innhold og form. God lesing!”

Selv om internett for lengst har gjort sitt 
inntog, har vi hele tiden funnet grunnlag 
for å fortsette utgivelsen av RingebuPosten. 
Utgiftene til produksjonen finansieres år etter 
år gjennom trofaste annonsører. Som jeg skrev 
i min første leder, er det viktig for kommunen 
at vårt næringsliv kan profilere seg gjennom 
RingebuPosten. 
Når det gjelder skribenter bruker vi kommunalt 
tilsatte til denne jobben. I tillegg har Ringebu 
historielag bidratt med historiske artikler 
gjennom mange år. Inge Asphoug hadde også 
gjennom flere år en egen spalte med turtips.

Døla-bar med amerikansk sus
I den første utgaven hadde vi en presentasjon 
av Twin Pigs Sportsbar med overskrift ”Døla-
bar med amerikansk sus¨. Her forteller 
Lars Harsheim fra Oslo at han hoppet av 
næringslivskarusellen som markedssjef i Telenor 
Nextel for å åpne bar i Ringebu. Baren holdt til 
i den gamle telegrafbygningen midt i Ringebu 
sentrum. Menyen hadde amerikansk stil. 
Twin Pigs ble avviklet i 2003 og umiddelbart 
etterpå etablerte Lars Harsheim Koia i Kvitfjell. 
Konseptet inneholder fortsatt et spisetilbud og 
retter seg mot besøkende i hele Kvitfjell.

Lars Harsheim sier til RingebuPosten i dag 
at han er glad for å fortsatt drive næring i 
Gudbrandsdalen og at virksomheten går bra. 
Han har sterk tro på at Kvitfjell kommer til å bli 
en av de største alpindestinasjonene i landet 
og sier samtidig at det er viktig å etablere flere 
varme senger.

Godt, billig og sunt!
En annen sak vi presenterte i RingebuPostens 
første utgave var en artikkel om vårt 
kommunale drikkevann. Her ble det klart og 
tydelig forsikret om at alle trygt kan drikke 

RingebuPosten har 10-årsjubileum i år! Dette blir behørig omtalt i en egen 
artikkel.

I skrivende stund har situasjonen omkring vulkanaske fra Island i stor grad 
normalisert seg. Situasjonen var en tid at luftrommet over hele Norge og 
store deler av Europa var stengt. Særlig i helseberedskapssammenheng 
skaper dette en utfordrende situasjon når alle luftambulanser får flyforbud. I 
tillegg skaper det selvfølgelig store problemer for de som er ute og reiser og 
som blir sittende værfast eller må se seg om etter alternative reisemåter.

Vi har gjennom årene sett at også Norge blir utsatt for ekstreme værforhold. Dette kan gjelde 
både flom, kulde, tørke, og skred. Større ulykker både på veg og bane er også hyppigere 
forekommende.

Fra 1. januar i år har kommunene fått en lov om kommunal beredskapsplikt. Lovens formål er 
å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, 
når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i 
fredstid. Jeg tar her nærmere for meg kommunens arbeid og planer når det gjelder uønskede 
hendelser i fredstid.

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap og ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven.

Ringebu kommune har en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 1998, som nå er under revisjon. 
Videre har vi en plan for kommunal kriseledelse, som sier hvordan kommunen skal opptre i 
krisesituasjoner. Kommunens ansvar ved en større ulykkes- eller krisesituasjon blir å bistå der de 
ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til. Med ordinære innsatsorganer menes politi, 
brannvesen, redningstjeneste, sykehus og Sivilforsvar.

Kommunen gjennomfører jevnlig kriseberedskapsøvelser med forskjellige hendelser som 
utgangspunkt. Gjennom disse øvelsene får vi testet om våre planer og rutiner er gode nok. 
Vi har også et eget kriseteam, som trer i kraft når behovet melder seg. Kriseteamet består av 
representanter fra barnevern, helsesøster, psykisk helsetjeneste, lege, prest, politi og sanitetens 
beredskapsgruppe.

Etter min oppfatning har kommunen et godt grunnlag for å håndtere større ulykker og kriser av 
forskjellig slag, dersom disse skulle oppstå hos oss. Så er det å håpe at vi alle sammen unngår 
å komme i slike uønskede situasjoner.

Jeg ønsker alle en god sommer!

Jon Alver
rådmann

Leder’n
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BRANN: 110
Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 00

POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800

Lensmannen i Ringebu: 61 28 43 80

VARSLING AV FALLVILT:
Brede Flåhagen: 917 87 999
Jan Erik Brenden: 911 71 680
Arne Fossmo: 900 74 599
Per Krisian Fossmo: 932 22 440
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61 28 31 00

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

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

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

vann fra de kommunale vannverkene i Ringebu. 
Kommunens ”vannarbeidere” kommenterte 
også en økende tendens til at mange kjøper 
vann på flaske. Det ble framført at dette 
er totalt unødvendig i Ringebu. De som 
har vann fra det kommunale vannverket 
kan bare gå rett i springen og servere. 
Dette kan folk gjerne drive litt reklame 
for, kommenterte teknisk etat, som 
anbefa l te  kommunevann 
framfor flaskevann. Husk det 
er godt, sunt og svært billig, 
sa ”vannarbeiderne” ved 
teknisk etat. I samme 
artikkel ble det behørig 
k o m m e n t e r t  a t 
Ringebu kommune 
dette året ble tildelt 
Oppland fylkeskommunes 
” v a n n p r i s ”  o g  a t 
kommunen fikk ros for at 
alle godkjenningspliktige 
v a n n v e r k  f a k t i s k  e r 
godkjent.

Ser vi på dagens situasjon, må vi vel si at 
oppfordringen om å drikke kommunalt vann 
framfor flaskevann ikke fullt ut er oppfulgt. I 
alle dagligvareforretninger, bensinstasjoner 
og serveringssteder selges stadig mer vann 
på flasker. Likevel leverer Ringebu kommune 
årlig ca 600.000 m3 vann til sine abonnenter. 
Vi jobber aktivt med å kunne levere sikkert 
og godt vann til våre innbyggere. I øyeblikket 
arbeides det med å bedre vannforsyningen på 
Frya og på Venabygdsfjellet. 

Hvor blir det av polet?
Vi hadde også en sak om lokalisering av nye 
Vinmonopolutsalg. I juni dette året skulle styret 
i Vinmonopolet vedta lokalisering av ti nye 
utsalg. Daværende ordfører, Anders A. Fretheim, 
uttalte til RingebuPosten at det burde være 

godt grunnlag for at polet kommer til Ringebu. 
Fretheim uttalte videre at Vinstra nok har større 
handel totalt, men at det er Ringebu som er den 

kommunen i hele fylket som vokser raskest 
og mest. ”Husk at utviklingen i Ringebu 
bare så vidt er kommet i gang”, sa den 
samme Fretheim.

Nå vet vi at det ikke ble noen tildeling 
av Vinmonopol til Ringebu i den 

runden. Kommunen sammen med 
næringslivet jobbet derfor iherdig 

videre med å profilere seg 
overfor Vinmonopolet. Tiden 
gikk og polet lot vente på 

seg. Så på vårparten i 2008 
fattet styret i Vinmonopolet 

endelig vedtak 
om etablering i 
Ringebu. Etter dette 
vedtaket gikk det 
i ekspressfart 
og utsalget ble 

åpnet 20. juni samme år!

Ringebu skysstasjon – bygdas nye 
storstue for de reisende
Vi hadde også en artikkel om Ringebu skysstasjon 
som ble etablert høsten 1999. Det hadde da 
vært gjort en omfattende oppgradering av både 
stasjonsbygning og uteområdet. Kommunen 
etablerte et billett- og informasjonskontor, hvor 
det selges togbilletter, informeres om busstider 
og drives turistinformasjon. Det har hele tiden 
vært en klar holdning fra kommunens side at 
det er viktig å opprettholde skysstasjonen 
som et knutepunkt og at alle persontog skal 
stoppe på Ringebu stasjon. Kommunen har 
også forsøkt å støtte opp om serveringstilbudet 
på stasjonen. Det mottas mange gode 
tilbakemeldinger fra brukere når det gjelder 
driften av skysstasjonen.

Dette var noen av de sakene som ble presentert 
i RingebuPostens første utgave for 10 år 
siden. Redaksjonsgruppa har i alle år forsøkt 
å finne stoff som kan være av interesse både 
for fastboende og hytteeiere. Jeg håper vi 
har lykkes med dette. Jevnt over får vi gode 
tilbakemeldinger på RingebuPosten og det er 
vi glade for. Noen tilbakemeldinger er riktignok 
også kritiske og negative, men disse er det også 
viktig at vi får høre. Dette gjør at vi stadig kan 
utvikle oss til det bedre.

Redaksjonsgruppa, som i dag består av Anne 
Vestad, skysstasjonen, Hans Dalberg, Ringebu 
Markedsforening, Eskil Solberg, Ringebu Reiseliv 
og undertegnede, synes det er inspirerende og 
morsomt å jobbe med RingebuPosten, og håper 
vårt jubileumsnummer faller i smak.

Viktige telefonnummer
Rondesenteret får nye drivere fra juli 2010.
Knut-Eirik Lia Hansen og Marthe Kaase Weilandt tar steget fra 
Tønsberg til Ringebufjellet for å gi et nytt og bredere tilbud til gjester, 
lokalbefolkning, hyttefolk og forbipasserende på fjellet.
Paret vil fornye dagligvarebutikken, tilby ny og spennende meny i 
Rondekroa og legge til rette for et større og bedre aktivitetstilbud. 

Noe av det du finner på Rondesenteret:

Dagligvarebutikk•	
Rondane Sport og Fritid•	
Bensinstasjon•	
Rondekroa•	
Rondevegen Turistsenter med Camping/ Hytter•	
Tømmerstua  •	

 
Marthe og Knut-Eirik ønsker alle gamle og nye gjester/kunder hjertelig 
velkommen.
 
Kontaktinfo: 
Telefon: 61284126/ 97184000
Mail: post@rondesenteret.no 
Hjemmeside: www.rondesenteret.no 

Visste du at....
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Mitt håp i RingebuPostens påskeutgave var: en ikke altfor kald vinter og en 
solfylt påske. Dessverre vart ikke ønsket oppfylt. Det har vært en sjelden, 
langvarig og hard kulde som har gitt utfordringer både for enkeltpersoner og 
for kommunen når  det gjelder vannforsyning/frosne vannrør og kloakkrør. 
Vårt mannskap i kommunen jobbet på spreng for å avhjelpe og oppfylle 
våre forpliktelser så godt det lot seg gjøre. Jeg innkalte beredskapsrådet 
hvor vi gikk nøye gjennom problemene. Alt var da under kontroll.
Å lokke fram sola i påskeuka ligger på et høyere nivå enn det kommunale. 
Tross overskya vær, var fjellet godt besøkt, det ble rapportert om svært få 
hjelpeutrykninger. Det tyder på at turistene tar fjellet og fjellvettreglene på 
alvor.

Det kommunale 2009-regnskapet viser et overskudd på ca 3 mill.kr. Dette 
er meget gledelig, og det viser at innstrammingen og den gode, økonomiske 
oppfølgingen ga resultat. Takk til alle ansatte i kommunen for positiv 
medvirkning. 2010-budsjettet er også meget stramt. Det må til for å bygge 
opp igjen handlekraften.

Det var ikke med lett hjerte for noen av oss å nedlegge Kjønås skole. Slike 
prosesser skaper alltid et stort engasjement og det pirker på følelser. Når 
beslutningen er tatt, er jeg sikker på at både elever, lærere m.fl. vil finne 
seg godt til rette på Vekkom skole- eller Ringebu skole som er navnet fra 
1.august d.å.

Ellers har vi store utfordringer i nær framtid: bl.a. utbyggingen ved 
aldershjemmet og det store behovet for boligtomter. Etterspørselen til 
boligtomter i sentrumsområda – spesielt i Vålebru – er stor. Det er selvfølgelig 
meget gledelig å være attraktiv og da må kommunen ha planprosesser som  
høyeste prioritet. Vi vil ha flere innbyggere til kommunen, vi vil ha en levende 
kommune og et blomstrende næringsliv av alle slag. Vi har alle muligheter 
til å lykkes hvis de riktige prioriteringer blir gjort. Dette er politikk!

Kommunestyret har vedtatt at Ringebu skal ha status som Landsby. 
Derigjennom skal vi oppfylle våre visjoner fram til 2020 – slik som 
kommuneplanens samfunnsdel tilsier. Vi skal opprette delprosjekter der 
næringslivet skal være en sterk medspiller. Jeg er overbevisst om at når 
vi står sammen, arbeider sammen og har felles mål vil Ringebu Kommune 
lykkes.

Den offisielle åpningen og erklæringen skal være lørdag den 19.juni – i 
forbindelse med Ringebudagene. Håper alle lesere av Ringebuposten 
avlegger Vålebrua et besøk den dagen.
Følg også med på hjemmesida vår… vi har også Fåvangdager !

For utviklingen av Vålebru er det helt avgjørende hvor den nye E6 
–traseen vil gå. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, avd. Ringebu og 
markedsforeningen har gitt tydelige  signaler. 

World Cup i Kvitfjell først i mars var veldig vellykka. Meg fortalt var det 
ca 8000 besøkende  i løpet av helga. Rekord? Vår lokale alpin-helt, 
Kjetil Jansrud med sin sølvmedalje fra OL og Aksel L.Svindal gjorde 
nok susen. Arrangementskomiteen gjør en utmerket innsats hvert år 
sammen med alle trofaste frivillige. Her kan Ringebu Kommune profilere 
seg enda bedre i åra som kommer – også som medlem i Lillehammer 
Turist as og omdømme/merkevarebygging. 

Internasjonalt arbeid er et satsingsområde både fylkeskommunalt og 
regionalt.
Rundt 20 kommuner i Norge har forskjellige prosjekter rundt omkring 
i verden – spesielt Afrika og Sør-Amerika. I den forbindelse reiste jeg 
og prosjektkoordinator til Tanzania i mars. Sammen med bl.a. Gran 
kommune (de har 10 års erfaring) møtte vi kommuner fra Uganda, 
Kenya og Zambia. Samarbeidskommunen til Ringebu er  Metyania i 
Uganda. Vi skal utarbeide et prosjekt hvor Ringebu skal bidra med 
sine gode kunnskaper når det gjelder avfallshåndtering bl.a. Dette blir 
betalt av KS (kommunenes sentralforbund) og Norad.
Spennende, lærerikt og utviklende !

Framover til slutten av juni er en meget hektisk tid. På denne tida skal 
det i tillegg til det kommunale avholdes mange generalforsamlinger, 
interkommunle møter, kommunedager, ordførerkonferanser osv. Men 
det går i gleden… jeg er heldig som får bruke tida mi på det jeg 
brenner for -nemlig å bidra til at Ringebu Kommune fortsatt skal være 
den beste kommunen å bo i. 

Så får alle ha meg unnskyldt for at jeg ikke er like lett å finne  på 
kontoret. Men – i denne teknikkens tid- er jeg tildelt en mobiltelefon 
( 911 00 535) som jeg kan nås på til alle døgnets tider.

God, solfylt sommer ønskes dere alle !.... og så skal det bli spennende 
å sjå Nesseparken i Fåvang etter at kommunen har fiffa opp – slik vi 
har vedtatt.

Ringebu,21.april 2010. 

  Arnhild J.Baukhol
         Ordfører

Dyr kan sette seg fast i gjerder og terrasser.
Fra bønder  som har dyr på beite i fjellet har vi fått en anmodning om å gjøre oppmerksom på at terrasser og lignende i tilknytning til 
hytter kan utgjøre en fare for dyr. Dyr av ulike slag kan ta seg inn under slike byggverk og ikke komme seg ut igjen. Dette kan føre til at 
de blir plaget og dør av sult. Vi ber hytteeiere ta forholdsregler mot dette, og påse at slike byggverk utføres på en slik måte at de ikke blir 
dyrefeller. 

Kommunen har hatt en bevisst holdning til dette forhold i saksbehandling av søknader om tillatelse til oppføring av terrasser. Tillatelser 
er gitt på vilkår av at eventuelle åpninger mellom grunnpillarer må avstenges så dyr på beite ikke kan komme under bygget og eventuelt 
komme til skade.

Visste du at....
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Gudbrandsdal Gokart
Tekst: Eskil Solberg Foto: Mammut Reklame

Gavepakke til fartsglade i dalen
Denne sommeren kan vi glede oss over et nytt 
aktivitetstilbud i Fåvang, nemlig gokart! Gokart-
banen ligger i Brauta, på vestsida i Fåvang. 
RingebuPosten møtte Svein Tore Åmodt, mannen 
bak prosjektet, i slutten av april. Årsaken til at 
han startet utviklinga av banen ligger i hans store 
interesse for biler og motorsport. 

Jeg synes at gokart-kjøring er utrolig morsomt, og ønsket om å bygge en 
gokart-bane her har jeg hatt i flere år. Det er først i løpet av de to siste 
åra det har blitt fart på sakene, sier Svein Tore. Han har allerede gokart-
bilene på hånda og går i disse dager bare og venter på at asfalteringen 
av den 600 meter lange banen skal komme i gang. Et flott servicebygg 
ovenfor banen er så å si innflyttingsklart. Her vil det bli muligheter for 
enkel servering i tillegg til omkledningsrom og toalett. 

Hvor mange timer jeg har holdt på for å få dette ferdig tør jeg ikke tenke 
på en gang. Det meste har jeg gjort sjøl, og da tar det tid, sier Svein 
Tore. I tillegg til å bygge gokartbane driver Svein Tore Brauta Steinindustri. 
Han berømmer kona Guri og faren Kåre for veldig god hjelp under 
byggeperioden.   - Uten dem ville det aldri gått, sier Svein Tore. Han setter 
også stor pris på den velvilligheten kommunen har vist til prosjektet.

Sikker action 
Gokart-bilene kan komme opp i en fart på 50 km i timen på langstrekkene, 
og dette oppleves som veldig fort når du sitter 5 cm over asfalten, forteller 
Svein Tore. Krappe svinger der du kan kjenne g-kreftene bidrar ytterligere 
til en skikkelig action-opplevelse i trygge omgivelser. Noen liker å ta 
det rolig, andre er mer ivrig på gasspedalen. Et ”race” varer gjerne i ti 
minutter.  – Etter ti minutter er du skikkelig varm i trøya, fortsetter han.

Gokart-banen er et ypperlig tilbud til motorinteresserte. Det er en veldig 
sosial aktivitet ifølge Svein Tore. Når banen blir ferdig kan du ta med 
deg kompisgjengen eller bedriften for en vennlig konkurranse, banen blir 
nemlig fullt utstyrt med tidtakerutstyr. Svein Tore håper at folk som bor i 
Gudbrandsdalen vil bli hyppige gjester på gokart-banen. Banen vil uten 
tvil være et kjærkomment aktivitetstilbud for de mange hyttefamilier og 
turister i området. Han har foreløpig ikke bestemt hvor lang sesongen blir, 
men det er faktisk mulig med drift året rundt.
 Det finnes flere typer gokarter på markedet, Svein Tore vil starte med 
den mest populære typen, og for å kjøre disse må du være over 15 år. 
Det vil også bli kjøpt inn en dobbel gokart. Her kan de under 15 år være 
passasjerer. Den doble gokarten kan også benyttes av funksjonshemmede.   
Prisene er ikke helt klare enda, men prisen for et ”race” andre steder er ca 
150 kroner. Han tenker seg også at han kan leie ut banen til andre formål.  
- Banen er også svært godt egnet for å kjøre med radiostyrte biler.

Åpner i sommer
Svein Tore gleder seg stort til åpningen; - Endelig dato er ikke bestemt, 
men det er bare å følge med på nettsida: www.gudbrandsdal-gokart.no 

Svein Tore, Eirin, Guri og Morgan i det nyoppførte servicebygget.
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E6 – veien til nye muligheter.
Tekst: Amund Sønsteli og Inge Asphoug.

I mars 2009 ble det klart at det gjennom 
Nasjonal transportplan var satt av fire 
milliarder kroner til ny E6 mellom Ringebu og 
Otta. For Ringebus del er endelig trasevalg 
enda ikke avklart, men så langt er det kommet 
tre forslag. 

I etterkant av vedtaket satte Midt- Gudbrandsdal næringsforening  ned 
en arbeidsgruppe som skulle se på hvilke muligheter man har i Ringebu 
sentrum med ny E6. Hvordan kan en omlegging av E6 gi nye arbeidsplasser 
og økt bosetning?  Hva er vår styrke og svakhet – hva skal kjennetegne 
Ringebu? I dag passerer rundt 6000 biler sentrumet vårt i døgnet -  i 
ferietrafikken opptil 20000. Det er klart at det for handelen vil merkes 
omsetningsmessig når disse forsvinner – på ei anna side, når en tenker 
på at 20 prosent av dette er tungtrafikk, vil en bli kvitt mye støy og annen 
forurensning.

Det første arbeidsgruppa så på var hvor ny E6 trase burde ligge, samt 
avkjørsel og inntrekk inn til sentrum. Slik vi ser det er det beste alternativet 
at E6 legges langs Lågen fra Elstad til Frya, og at inntrekket til Ringebu 
legges til området mellom jernbanen og Våla elv – dette området er 
kalt Åmillom. Åmillom er allerede regulert til foretningsformål, slik at 
her kan det anlegges vegserviceanlegg, camping, hotell og eventuelt 
informasjonssentra om Stavkirken og Nasjonale turistveger. Nærheten til 
Våla og Lågen er viktig og vi må få utviklet dette området bedre. Her må 
det legges bedre til rette for badeanlegg, fiske og som rekreasjonsområde. 
Her bør det også opparbeides turstier som er tilrettelagt for de med 
funksjonshemninger. 

Ved dette alternativet er det ikke nødvendig å rive gardsbruk og hus, og 
behovet for støyskjerming blir minimalt.
Innkjøringsvegen blir også avkjøring til Kvitfjell for de som kommer fra 
nord og innkjøring til sentrum blir på den nåværende baksidevegen og 
opp i rundkjøring ved Statoil. Besøkende til kirka vil også måtte bruke 
denne innkjøringa og vårt håp er at noen av de rundt 30.000 som besøker 
Stavkirka og Ringebusamlingene om sommeren vil besøke sentrum. 
Panoramavegen fra kirka til sentrum må utvikles videre og det må anlegges 
en parkeringsplass for turistbusser der denne kommer ned til sentrum. 
Nedenfor her – ved Vålabakken – ønsker vi oss et aktivitetsområde med 
ballbinge, volleyball, sykkelcross med heis og selvfølgelig skibakke på 
vinteren.

Ringebu sentrum er unikt – vi har en bymessig struktur og med mange 
spesialbutikker med særpreg og spesialiteter som må vi føre videre. Dette 
er kanskje det som vil kjennetegne oss, og som gjør at fastboende og 
turister vil fortsette å besøke oss. I denne sammenhengen er det viktig at 
forskjønningen av sentrum fortsetter og at nåværende E6 blir ei miljøgate. 
Det er også bestemt at gammel E6 skal være lokalveg og at den skal 
være en ”roligere” turistveg gjennom dalen – start i Ringebu. Et levende 
sentrum trenger også nye boliger i og rundt sentrum, noe som kommunen 
må løse omgående.
Gruppa – veien til nye muligheter - har hatt flere informasjonsmøter, 
og i skrivende stund gjenstår kommunestyre og vegmyndighetene, før 
det hele kanskje avsluttes med et nytt folkemøte der vil legger fram alle 
ideene vi har fått. Responsen vi har fått er formidabel og ideene er mange 
– dersom vi får realisert noen av ideene er vi sikre på at E6 blir veien til 
nye muligheter for oss alle.

Arbeidsgruppa ”veien til nye muligheter”  består av Amund Sønsteli, 
Anni Byskov, Frode Martinsen, Gulbrand Aaløkken, Hans Dalberg og Inge 
Asphoug og vi tar fremdeles imot kommentarer og innspill.
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Bruksendring
Tekst: Lars Ove Madshus.

Går du med planer om å bruke noen rom i dine bygg 
eller din eiendom på annen måte enn før?
Da vil det kunne være nødvendig å søke om såkalt; ”bruksendring” etter 
plan-og bygningsloven (pbl).

I følge pbl. (§93c/§20 ny) skal bruksendring søkes om, når tiltaket medfører 
”endring av bruk eller vesentlig endring av tidligere drift”. Omfatter også 
endringer som kan skje uavhengig av byggetiltak. Dette med at endret 
bruk av rom, når det ikke er aktuelt med noen fysiske byggetiltak, kan 
være søknadspliktig, er av de tema som er vanskeligst forståelig for folk 
flest. Sammen med riving av bygg og endring/oppgradering av hytteveger 
i våre skogs-og fjellområder, er nok bruksendring av de saker som det 
oppstår mest misforståelser rundt.

Det er slik at det er tiltakshaver/eier av eiendom sin selvstendige plikt 
å sette seg inn i de lover og regler som gjelder for eiendommen, før en 
setter i gang tiltak. Det er derfor viktig å sjekke med kommunen, før en 
foretar en bruksendring, slik at en ikke uforvarende setter seg på kant med 
gjeldende lovverk. Bruksendring er spesielt viktig å få faglig avklaring på, 
da det kan stille helt andre krav til bygningen og installasjoner i denne, 
og påvirke viktige faktorer som rømningsforhold og brannsikkerhet, noe 
som også kan ha betydning for dine forsikringer. En annen årsak til at det 

offentlige er avhengig av at denne typen saker blir søkt om, er at dette er 
viktig for ajourhold av offentlige registre og det å videre kunne gi riktige 
opplysninger til våre brukere.

Det å sette inn en seng i et bygg som før har vært brukt til uthusformål, 
vil for eksempel endre formålet på bygget til såkalt anneksfunksjon, 
som avstedkommer helt nye faglige vurderinger av bygget. I følge 
veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, 
inntrer søknadsplikt; ”dersom endringen i forhold til hva den tidligere er 
godkjent for er av en slik karakter eller omfang at den kan berøre krav i 
plan- og bygningslovgivningen slik at den nye virksomheten bør vurderes 
av bygningsmyndighetene. F.eks. vil endring fra fritidsbolig til bolig, eller 
endring av salg av vareslag som medfører vesentlig endret trafikk, være 
bruksendring.

En endring av bruken til et annet reguleringsformål vil normalt være 
søknadspliktig. Men selv om den endrede bruken er innenfor formålet 
kan det utløse søknadsplikt. Det vil f.eks. være tilfellet ved en vesentlig 
endring av driftsmåten eller som vil kunne medføre at behovet for antall 
biloppstillingsplasser øker. Det samme gjelder oppdeling av bygning for 
boliger til flere leiligheter”.

Vår oppfordring må derfor være å ta nærmere kontakt med fagområdet 
byggesak før du endrer bruken av din eiendom eller deler av dine bygg.

Et eventyr fra virkeligheten
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

”Kjære gode gutten min. Du er nå blitt 12 år 
gammel.  Hvis du som voksen finner en å dele 
livet med, får en sønn og samtidig har nok penger 

så skal du flytte til 
Skandinavia – helst 
Norge”.

Gutten tenkte ikke mer over 
det moren hadde sagt og 
fortsatte sitt liv i Belgia. Årene 
gikk, han traff sin kone og de 
fikk 3 sønner og 1 datter. For 

19 år siden startet de egen bedrift i Belgia og levde et godt liv der. Men 
en dag tok de en ferietur til Norge og de opplevde et ferielandskap som 
var utfordrende og fasinerende samtidig som det føltes trygt å være her. 
De tok også en vurdering av Canada, men konkluderte raskt – det blir 
Norge! 

I 2005 fikk de kontakt med Norge og Ringebu som skulle vise seg å 
oppfylle deres ønske om å kunne bo og etablere egen bedrift! Etter dette 
skjedde tingene raskt - kontakt med ordfører i Ringebu - kjøp av tomt på 
Frya - bygging av eget næringsbygg som stod produksjonsklart januar 
2007- kjøp av hus i Venabygda. ”Jef Peeters AS” var realisert i Ringebu!

16.april 2010 tar jeg turen til Frya og for å møte personene bak historien; 
Marleen Smits og Jef Peeters. Det er to positive og engasjerte mennesker 
som tar imot meg – de strutter av energi og stolthet. Jeg blir vist rundt i 
produksjonslokalene som gir en svak og behagelig lukt av sedertre, furu 
og andre tresorter. ”Det var en drøm å få komme hit og bygge vårt eget 
lokale i stedet for å leie” sier de med tindrende øyner og stolthet. 

De er mest kjent for stabile, sprekkfrie rundsøyler og stolper med stor 
bæreevne innen byggebransjen, men de lager også andre produkter slik 

som: limtrebjelker, grindstolper, carporter, vindfang, lysthus, hageporter, 
hagemøbler, bord, benker, saunapanel, panel, listverk, profiler, 
vindusomramminger, rekkverk og mye annet. Her kan du velge å kjøpe 
bedriftens ”standardprodukter” eller få lagd ditt eget profilterte listverk, 
panel og annet du måtte ønske.

I disse dager er Marleen i full gang med en ny produksjonsserie ”DEKO 
DÅM”. På turen ut av lokalet står et utstillingskap med produkter 
fra denne serien. Her ligger bl.a 
sedertrekuler som er et godt og mye 
mer velluktende middel mot møll 
enn de tradisjonelle møllkulene de 
fleste av oss frykter.

Det siste innen bygningsmassen er 
det nyoppførte råbygget som skal 
romme kontorplass. Dagens lager 
er i ferd med å bli bygd inn, noe 
som vil doble produksjonslokalene 
deres. Det er fem årsverk i bedriften og det er tydelig at den er voksende. 
Marleen og Jef har fått til en aktiv, spennende og utviklende bedrift i 
kommunen vår.

Og slik endte dette eventyret…  nei forresten dette er nok langt fra 
slutten så følg med Marleen og Jef videre på Frya!
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Litt om energi og klimatiltak i Ringebu kommune   
Tekst og foto: Olav Brandvol.

Kommunestyret vedtok kommunens første Energi- og klimaplan den 
29.oktober 2009.

Planperioden er 2009-2013, og hovedmålet i planen er at kommunen skal; ”selv fremstå som en ansvarlig 
klimaaktør, og gjennom bevisste valg redusere sitt energiforbruk og sitt utslipp av klimagasser. Kommunen 
skal videre søke å påvirke andre aktører i kommunen, både næringsdrivende, turister og egne innbyggere, til å 
handle miljøvennlig.” 

Ringebu kommunestyre har avsatt kr 180.000 til energi- og klimatiltak i sitt budsjett for 2010.   Disse 
tiltakene er; 

Skogtiltak som binder CO2;  skogplanting (kr 30.000, via Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor)•	
Øke interessen for lavenergi og passivhus. Aktuelt som EU- prosjekt (kr 30.000)•	
Tilrettelegge for sykkel- og kollektivtransport (kr 20.000)•	
Minst 1 kommunalt bygg skal miljøfyrtårn-sertifiseres årlig.  Kommunen vil starte  opp med en skole  •	
eller en barnehage.  (kr 20.000)
Festivaler og arrangement: 2 arrangement pr. år skal ha spesiell miljøprofil. Eksempel; kommunens   •	
eksisterende samarbeid med NSF under WorldCup i Kvitfjell (kr 10.000) 
Årlige tiltak mot skoler og barnehager; stimuleres til økt fokus. (kr 10.000 årlig)•	
Årlig info om energisparing og fornybar energi til byggherrer og husstander (kr 10.000) •	
Utskifting av gamle vedovner/montering av etterbrenner i helårsboliger (kr 50.000) (Merk; Da det under •	
utlysningen i februar i år bare var ti boligeiere som meldte sin interesse, blir det en ny runde ca 1. sept. 
se kommunens hjemmeside for regler)

Planen inneholder også en rekke andre tiltak som skal eller kan iverksettes i perioden.  
Mange tiltak kan settes ut i livet uten at det øremerkes midler spesielt.  Av disse kan nevnes; 

Ringebu kommune etablerte ladestasjoner for el-biler den 1.okotober 2009.  Ladepunktene er  •	
montert inntil veggen på Kaupanger kulturhus i Ringebu og Tromsvang kulturhus i Fåvang. Denne 
kostnaden på nær kr 50.000 ble finansiert av staten (Transnova).  Inntil videre vil kommunen  dekke 
strømutgiftene til punktene.  

De 6 nye leasingbilene til kommunens hjemmetjenesten har et 22% mindre CO2-utslipp enn de forrige.  •	
Mindre utslipp var lagt inn som et vektet kriterium i anbudsbeskrivelsen.

Det er også verd å merke seg at planen forutsetter at energibruken i den kommunale bygningsmasse skal 
reduseres med 10% i planperioden, noe som tilsvarer forbruket i ca 36 eneboliger.

I tidligere 
tider reiste du 
miljøvennlig  med 
tog som fylte 
vann i Ringebu

I dag kan du også 
reise miljøvennlig i 
Ringebu, med tog, 
eller i en el-bil.

                                                                      
Utslipp av klimagasser:  De to klart største kildene for utslipp av klimagasser i Ringebu kommune er vegtrafikk 
og jordbruk.  
Landbruket kan totalt sett likevel være en positiv bidragsyter til klimaregnskapet hvis det drives et aktivt 
skogbruk.  Kommunen har et betydelig landbruk, og et mer aktivt skogbruk ville bidratt til stor binding av CO2.  
Det er derfor avsatt midler til skogplanting. 
Kommunen har stor gjennomgangstrafikk på E6, stor turisme, mange dagpendlere og spredt bosetting. Disse 
forhold medfører alle mer trafikk, og betydelig utslipp av klimagasser.  Utslippene kan reduseres betydelig ved 
økt bruk av kollektivtrafikk, tilrettelegge for bruk av sykkelveger og ikke minst utskifting til biler med andre 
motorer, helst elektriske.  

Forbruket av elektrisitet bør ned på landsbasis for å minimalisere behovet for import av elektrisitet fra Europa 
basert på forurensende kull og olje.  I Ringebu er det en utfordring å redusere strømforbruket totalt sett pga 
det stadig voksende antall hytter og fritidshus. Det kan da nevnes at det også er potensialer i kommunen til 
mer produksjon av strøm i småkraftverk.  De mest lønnsomme prosjektene i Ringebu kommune er ifølge NVE 
Moselva i Fåvang, der det kan være rom for 3 kraftstasjoner i vassdraget.   

Ringebu kommune vil i tiden framover komme med mer informasjon og tips om energi og klimatiltak både her 
i Ringebuposten og på sin hjemmeside www.ringebu.kommune.no.

På nettsiden www.enova.no får du mange gode tips om alt fra etterisolering til lavenergivinduer, og om 
ulike tilskuddsordninger for husholdninger. 

Visste du at....
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Ringebu blir landsby
Tekst Olav Brandvol Foto: Inge Asphaug

Ringebu, ”landets minste by”, er med sitt klart 
definerte gatenett og kvadratur, og visuelt gode 
helhetsuttrykk, unikt i Gudbrandsdalen.

Vårt sentrum, som ble regulert allerede i 1899, har de siste år også vært 
gjenstand for en omfattende utvikling og forskjønnelse, slik at de fysiske 
rammer for å kunne skape et sentrum der folk 
trives burde være på plass.  

Utfordringen for oss nå er å kunne gi vårt 
sentrum et større og mer synlig kulturelt 
og sosialt innhold, med kvaliteter som vil 
stimulere til både økt tilstedeværelse og aktiv 
bruk av landsbykjernen. 

Ringebu kommunestyre har som en følge av 
dette nylig vedtatt at Ringebu sentrum skal 
erklære seg for landsby.  En landsby har – 
som navnet tilsier - elementer og kvaliteter 
både fra landet og byen, og assosieres 
gjerne med positive betegnelser som; trivelig, 
sjarmerende, koselig, landlig og trygg. En 
landsby bør således kunne sies å samtidig 
være; ikke for stor – og ikke for liten.
Få steder burde det ligge bedre til rette for en 
landsbyfølelse enn i Ringebu.
Mye av ”følelsen” ligger nok allerede 
der, men kan sikkert framheves og styrkes 
ytterligere.

En av kommunens særegenheter er det 

klart definerte sentrumet, med godt utvalg av småbutikker, og vi 
ønsker å profilere oss sterkere på dette fortrinn i vår merkevare- og 
omdømmebygging.  

Erklæringen som landsby er startskuddet, og ”paraply”, for eksisterende 
og planlagte prosjekter og tiltak med formål å bidra til at det skapes 
flere og bedre sosiale møteplasser for å gjøre sentrum mer levende og 
attraktivt. Prosjektene vil i seg selv også skape blest og mer synliggjøring 
av landsbyen med alle dens kvaliteter og egenart. 

Kommunen har i denne sammenheng 
også søkt Fylkesmannen i Oppland om 
skjønnsmidler til omstilling og fornying, til 
prosjekter under tittelen ”Landsbyutvikling; 
Ung i Landsbyen Ringebu”.   
Brukermedvirkning er svært viktig for våre 
prosjekter, og vi har som mål, med fokus 
på de unge spesielt, å finne fram til og 
dyrke kommunens særpreg i grenselandet 
mellom ”det utfordrende urbane og det 
trygge landlige”.  Det planlegges derfor 
blant annet et internasjonalt prosjekt med 
utveksling av ungdom fra flere landsbyer 
i Europa, der de kommer til Ringebu med 
sine erfaringer og innspill.  

Vi ønsker å markere åpningen av vår 
landsby i forbindelse Ringebudagene, 
nærmere bestemt lørdag 19.juni 2010. 

Du er hjertelig velkommen både til 
åpningen og som aktiv bruker av landsbyen 
Ringebu! 
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Opplev Kvitfjell fra sykkelsetet
Tekst Bernt Bjørnsgaard, Foto: Esben Haakenstad

Og du vil få minnerike øyeblikk innover fjellheimen med utgangspunkt 
Kvitfjell. 
 

Ta med deg familien eller venner på sykkeltur og dere vil bli guidet 
gjennom storslått natur i omgivelsene rundt Kvitfjell. Gode opparbeidede 
stier og veger fører dere trygt igjennom godt merkede sykkelruter av 
ulike graderinger. På flere av rutene er det gode muligheter for en rast 
på idylliske plasser, eller kanskje det frister med et avkjølende bad i et av 
fjellvannene? 
 
Kom i form fra hytta
I treningsøyemed er det et utrolig tilbud av seter- og fjellveger innover 
hele Peer Gynts rike. Sykkelkart for ”riket” har hele 1000 km med godt 
beskrevet med forslag på sykkelruter. Her kan man planlegge ulike 
variasjoner med forskjellig vanskelighetsgrad over til Skeikampen – Gålå- 
Fefor og Espedalen. 
Ta utgangspunkt i enten midtstasjonen eller Kvitfjell vest med studio H og 
sykkeleldoradoet ligger foran deg. 
 
Stisykling
Er du interessert i teknisk krevende sykling? Prøv stisykling fra Studio 
H og over til Skeikampen – Fagerhøi. De små og krevende stiene snor 
seg oppe på høyfjellet, hvor hver og en blir utfordret på både fysikk og 
teknikk. Tør du ta turen utenfor de umerkede stiene kan du finne dine 
unike traseer for å få adrenalinet til å bruse på veg fra fjellet og ned 
mot Gudbrandsdalen. Ta da hensyn til både buskap og andre 
interesser som også bruker stisystemene rundt Kvitfjell. 

Forslag på sykkelruter:

Gumpenrunden og Digeråsen
På fine grusveger fra Gudbrandsgard hotell går vegen nordvestover i 
flott fjellterreng. Ruta kommer inn på en godt opparbeidet og bred sti 
i kupert terreng over til fjellvegen mellom Svinslåa og Nysætra. Ta til 
høyre mot Nysætra og man får noen slake utforbakker mot Nysætra og 
kjempeutsikt inn i Rondane. Runden fortsetter videre mot Ormsætra, men 
tar av i krysset mot Breidstultjønnet. Her fortsetter ruta videre på gammel 
ferdselsåre over til Gumpen. På bred og historisk sti går ferden ned mot 
Gumpen. Noen tekniske og bratte partier, men ikke verre enn at det er 
en fin familietur. Vel nede ved vannkanten og Gumpen er en perle av 
en rasteplass. Ruta går nå sørover. Gammel traktorveg fører ruta videre 
mot Svinslåa mellom Digeråsen og Storhaugen. Her er det muligheter til 
å ta noen alternative og lengre ruter mot Gålå eller rundt Digeråsen og 
Vendalen. Den som vil inn på mer teknisk rute kan ta til venstre på liten 
sti opp og over Storhaugen. Den gamle traktorvegen går over til grusveg 
som fører ruta til Svinslåa. I vakre seteromgivelser har man et flott skue 
ned til Kvitfjell vest, Slagsfjella og Storfjellet i sør. Fra Svinslåa følger man 
setervegen tilbake mot Nysætra med utforkjøring i lett terreng tilbake til 
utgangspunktet Gudbrandsgard hotell.
  
Storfjellet
Med utgangspunkt Gudbrandsgard følger man sykkelskiltene fram 

til Svinslåa. Deretter blir det godt med 
utforbakker og stor fart på fin fjellveg 

sørøstover ned mot Kvitfjell vest. Følg 
deretter setervegen mot Veslesætra 
og Myrsætra over den brusende 
elva Svinåa. Her begynner de harde 
motbakkene på fin grusveg. Det 
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anbefales å ta den røffe traktorvegen rett opp til Veslfjellet. Vel oppe på 
snaufjellet får man skikkelig panoramautsikt tilbake mot Kvitfjell vest og 
deler av Rondane. Med lette tråkk innover fjellet går vegen helt inn til 
Skardbua. Her er man inne på sykkelnettet til Skeikampen og har mange 
muligheter for teknisk sykling enten til Skeikampen eller Fagerhøi over 
Slagsfjella. Ruta går videre opp den bratte lia opp mot Svartvatnet og 
videre innover på liten men særdeles fin og smal sykkelsti som byr på god 
teknisk sykling. Denne delen av Peer Gynt riket er et fantastisk eldorado 
for den sykkelfrelste. Herlig underlag på smale og svingete stier samt en 
gedigen utsikt mot Rondane i nord. Vel forbi Svartvatnet tar man av på 
ny sti østover på nordsiden av Båndseterkampen. Følger denne ca en 
kilometer før den lille stien knekker sterkt nedover i dalen mot Myrsætra. 
For den modige går det greit å sykle hele vegen, men vær litt påpasselig i 
det bratte terrenget. Etter et par kilometer kommer man inn i fjellskogen 
igjen og inn på traktorveg ned mot Myrsætra. Her går ferden raskt 
nordover igjen, over sadelen og ned mot Kvitfjell vest. Den siste biten opp 
igjen til Svinslåa og tilbake til Gudbrandsgard er avslappende etter de 
tekniske utfoldelsene ved Storfjellet.
 
Skardbua-Fagerhøi
Ved Skardbua begynner terrengsyklingen på kjempefine og krevende 
stier som går opp mot Slagfjella og videre mot Røgnhøgda før man faller 
ned mot Fagerhøi. Stiene er til tider meget krevende, og gir en skikkelig 
utfordring for den sykkelfrelste. Noen partier kan absolutt være vanskelige 
og bratte, slik at man i blant må gå av sykkelen og trille enkelte partier. 
Vel over snaufjellet og opp på Røgnhøgda har man fantastisk utsikt til 
Rondane, Synnfjellet, Jotunheimen og resten av Peer Gynt riket. Nedfarten 
fra Røgnhøgda og ned mot Fagerhøi byr på en herlig fartsfylt utforkjøring 

STORSLÅTT NATUR

STORBY

på smal og fin sti. Fra Fagerhøi triller man lett på veg ned til Vendalen og 
følger ruta om Digeråsen inn til Svinslåa og tilbake til utgangspunktet.
 
Mer informasjon om sykling og sykkelutleie i Kvitfjell finner du 
på www.kvitfjell.no eller ta kontakt på +47 61 28 36 30 eller  
booking@kvitfjell.no

11
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Nye hallingkast i Fryajuvet i Bersveinshølen i sommar
Tekst: Rita Støstad

Gjer deg klar til nye spektakulære opplevingar i Fryajuvet. FRIKAR Dance 
Company er attende med suksessforestillinga TidarÅ. Billettsalet er allereie godt 
i gang. Danseforestillinga TidarÅ hadde urpremiere i 2009. Både publikum og 
media var begeistra. - Tilbakemeldinga frå både publikum og media er overveldande. 
Nå gler vi oss til ein ny sommar med denne spektakulære danseforestillinga, seier Eli 
Blakstad i Peer Gynt as.

TidarÅ viktig for Peer Gynt
Saman med Peer Gynt-teateret på Gålå og høgfjellskonserten Ved Rondane på Kvamsfjellet 
er TidarÅ ei av hovudsatsingane under Peer Gynt-stemnet. Premiera på TidarÅ er fredag 30. 
juli, og det blir i sommar fem forestillingar.

- Vi synest det er moro at vi har lykkast så bra med TidarÅ. Dette hadde vi ikkje klart utan støtta 
frå Ringebu Kommune og dei mange frivillige ildsjelane, seier Eli Blakstad. I fjor var det mange som 
ikkje fekk tak i billett. Derfor kan det vere lurt å sikre seg plass allereie no.

- Vi merker at det er stor pågang i år også. TidarÅ ser ut til å bli eit av våre mest populære arrangement, 
sier Blakstad.

Økosofisk Peer Gynt
TidarÅ er gamalnorsk for ”tidens elv” – eit bilete som Henrik Ibsen bruker i Peer Gynt. Forestillinga presenterer 
to motståande karakterar, Peer og Solveig, og deira totalt ulike tilnærming til tid. TidarÅ er dans og akrobatikk 
på ein prakfull arena heilt utanom det vanlege. Aktørane er ute på elva, dei kliv i bergveggen og dei balanserer 
i ein wire 30 meter over juvet.

- FRIKAR ynskjer å berike samtidskunsten med kvalitetar frå norske tradisjonar. Dette gjeld både dansen og 
musikken. Samtidsdansarane blir drilla i lausdansen sitt akrobatiske konsept og akrobatane blir utfordra på det 
intrikate, seier koreograf Hallgrin Hansegård i FRIKAR. Han lovar nok ein gong ein time med “raffinert råskap” i 
det vakre og mektige Fryajuvet.

Lokalt engasjement og lokal mat
Det lokale engasjementet i Ringebu har hatt avgjerande betydning for suksessen i Fryajuvet. Drivarane på garden 
Kvernflaten bidreg på sin måte med ope gard med sal av lokal grillmat frå kl. 20.00, og det er her på garden 
koreograf Hallgrim Hansegård gir publikum ”På scenekanten” - ein introduksjon til forestillinga. - Vi er glad for 
slike initiativ. Her har Marit og Ole Anders Listad lagt ned stor innsats for å lage ei god ramme rundt forestillinga 
– noko som er viktig for heile opplevinga som folk får, seier Eli Blakstad.

Solid omtale
Danseforestillinga TidarÅ er omtala som både "raffinert råskap" og ”tidenes hallingkast”. Det er ingen grunn til å 
vente med å bestille billettar. Her er eit utdrag frå journalistar som var i Fryajuvet i fjor sommar:

GD: ”Det finst ikkje superlativ store nok til å beskrive urpremieren på TidarÅ"

NRK Kulturnytt: "Nyskapende og spektakulær Peer (…).FRIKARs nytenkende koreograf Hallgrim 
Hansegård har sammen med komponist Andreas Ljones klart å skape en spektakulær forestilling som 
evner å gripe sitt publikum."

Oppland Arbeiderblad: "Dristig og imponerende" 

Folkemusikk.no: ”Imponerande TidarÅ. Gløym operahus, konserthus eller teaterinstitusjonar. I fire 
dagar har Peer Gynt-stemnet i Gudbrandsdalen skapt landets mest spennande scene.”

TidarÅ
Stad: Fryajuvet/Bersveinshølen, Ringebu
Når: 30. og 31. juli, 5., 6. og 7. august
Tid: kl. 22.45
Grilling frå kl. 20.00 og ”På scenekanten” (teaterintroduksjon) kl. 21.45 (på garden Kvernflaten ved 
parkering)
Koreograf: Hallgrim Hansegård med Nina Lill Svendsen
Komponist: Andreas Ljones
Produsent: Peer Gynt as

Billettar: www.peergynt.no / Billettservice tel. 815 33 133

12
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Bli med på fårikålfestival i 
Ringebu lørdag 2. oktober
Tekst og foto:  Anne B. Vestad

En festival med fokus på sau, mat, hygge og kultur.

Fårikålfestivalen har utspring i regionrådets prosjekt ”Midt i 
Gudbrandsdalen 2020”, et prosjekt som skal markedsføre Midt-
Gudbrandsdal, og er et av flere tiltak og ideer som skal videreutvikles. 

Fårikålfestivalen starter 
opp i Ringebu lørdag 2. 
oktober 2010.  
På dagtid blir det et 
stort arrangement i 
Ringebu sentrum med 
eget ”får ikåltelt”, 
unde rho ldn ing  og 
aktiviteter.  
Kve ldsa r rangemente t 
fortsetter på Spidsbergseter 
Gudbrandsdal hotell, med besøk i Aquavitfjøset, servering av fårikål 
og mange andre gourmetretter av lam og selvfølgelig blir det dans på 
”låven”.

På programmet for årets fårikålfestival inkluderes også den årlige bukke-
kåringa  på Flyausa lørdag 25. september.  

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringebu reiseliv, Ringebu 
markedsforening og sauenæringen. Målet med Fårikålfestivalen er å 
etablere en stor og levedyktig festival, som vil vokse seg stor etter hvert 
som arrangementet utvikles og derav skape inntekter både til reiseliv og 
næringsliv.

Det er sauen som er fokus under Fårikålfestivalen og sauen kommer 
selvfølgelig til sentrum. Ringebu sau og geit og Fåvang sau og geit stiller 
opp med mange aktiviteter som vil fenge både barn og voksne.

En oppfordring til barna – Har du kopplam,  bør du kose veldig med dem 

i år.  Lover at det blir en kåring av ”Det tammeste kopplammet”.

Detaljert program blir publisert i september. www.ringebu.com og www.
ringebu.kommune.no

Du kan delta på rockeskole med Internasjonale stjerner 28. juni.
Ringebu kommune arrangerer Rockeskole mandag 28. juni med bandmedlemmene i Dan Baird & Homemaid Sin. I forbindelese med at disse gutta 
spiller på årets Fåvang dåggån, så har vi vært så heldige å få dem til å undervise en dag i Ringebu kulturskole. Vi ser for oss at unge og eldre musikere 
i kommunen kan komme å få både musikalsk og inspirerende påfyll fra disse dyktige musikerene fra USA. Her kan du få gitarleksjoner med Dan Baird 
og Warner E. Hodges, trommetips av Mauro Magellan og bassundervisning med Keith Christopher. 

Sjekk: www.danbairdandhomemadesin.com

Påmeldings frist 15. juni.

Du sender navn, adresse, instrument og alder til 
brede.vestby@ringebu.kommune.no
Egeneandel kr. 200.-  for de som er under  18 år og  
kr. 400.-  for de som er over .

Dato:  28. juni 
Klokken: 11.00- 17:00.  på Kaupanger.

Program for dagen blir sendt i posten for de som 
melder seg på.

Visste du at....
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Sommerutstillingen 2010 i Ringebu 
Prestegard
Stiftelsen Ringebu Prestegard inviterer til besøk i Prestegarden i sommer. 
Som tidligere år utgjør Jakob Weidemann kjernen i årets utstillinger, men 
flere andre kunstnere deltar med forskjellige salgsutstillinger. Ellers deltar 
barnehagene i Ringebu og kunstskolene i Fron og Ringebu med egne 
utstillinger.

I tillegg holder Stavkyrkjeutstillingen i regi av Gudbrandsdalsmusea 
AS åpent. Der vises bl.a. et utvalg av gjenstander fra utgravningene i 
Ringebu stavkyrkje i perioden 1980 – 83. Tema for denne utstillingen er 
dåp, konfirmasjon, giftermål og begravelse.

I Prestegarden er det daglig servering av kaffe og vafler. Is og leskedrikker 
kan kjøpes. Mot forhåndsbestilling kan annen servering tilbys grupper av 
personer eller lag og foreninger. Året gjennom kan lokaler leies til ymse 
møter og tilstelninger.

Det er mulig å kjøpe rabattert fellesbillett til Ringebu stavkyrkje og 
Ringebu Prestegard.
Priser enekeltbilleter: Voksne kr. 40, barn kr. 20, grupper over10 kr. 30
Fellesbilletter: Voksne kr. 60, barn kr. 30, grupper over10 kr. 50

Åpent 29. mai til 29. august 10-17 alle dager

Henvendelser til: Stiftelsen Ringebu Prestegard, 61 28 27 00, 976 87 950
E-post: post@ringebuprestegard.no. Nett: www.ringebuprestegard.no

 Utstillere 2010 i Ringebu Prestegard:
Jakob Weidemann, billedkunstner •	
Tor Refsum, billedkunstner •	
Torbjørn Kvasbø, keramiker •	
Berit Sundsli, skinnfellmaker •	
Johanne Randen, billedkunstner •	
Torill Sæther Krekke, billedkunstner •	
Berit Tyra Meland Pedersen, smykkekunstner •	
Barnehagene i Ringebu •	
Kunstskolene i Fron og Ringebu•	

14

Berit Sundsli Tor Refsum Torill Sæther Krekke Torbjørn Kvasbø Johanne Randen



15

RINGEBU
Sangerstevne i Ringebu 12. juni
Jubileumsstevne Norges korforbund Gudbrandsdal 25 år.
Kl. 11.30 Sangertog fra Ringebu ungdomsskole til sentrum.
Kl. 13.30 – 17.30 Konserter i Ringebu Stavkyrkje, korkafé i Kaupanger og 
Ringebu ungdomsskole. 

Ringebudagene 18. og 19. juni.
Kveldsåpent til kl. 24.00 fredag med gatepub, levende musikk, underholdning, salgsboder 
og gode tilbud i butikkene.
Lørdag: Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning. 
Ringebu lanseres som landsby.

Ringebu Stavkyrkje
Ble bygget ca 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de 
største.
Kirken er åpen for omvisning i perioden 22.mai – 22. august.  I hovedsesongen 28.juni – 1. 
august daglig kl. 08.00 – 18.00. Resten av sommersesongen vil kirken være åpen kl. 09.00 
– 17.00.  Tlf 61 28 43 50 eller guidetelefon 61 28 13 74 (sommer) 
www.stavechurch.no 

Torghandel hver lørdag i perioden 26. juni – 21. august.
Opplev god gammeldags torghandel i Ringebu sentrum. Salg av husflidsprodukter, brukt og 
antikk, smykker, malerier, grilling i gata, kaffe og vafler.
Kl.11.30 konsert/underholdning av lokale aktører.

TidarÅ i Bersveinshølen  
30. og 31. juli kl. 22.45
5., 6., og 7. august kl. 22.45
Gjør deg klar for en times ”raffinert råskap” med FRIKAR dance company! Danseforestillinga 
”TidarÅ” har skrelt av mange lag av Henrik Ibsens opprinnelige Peer Gynt-tekst.  Intrigene 
er borte, og det som står att, er Solveig og Peer.

FÅRIKÅLFSTIVAL i Ringebu 2. oktober
For første gang lanseres Fårikålfestivalen i Ringebu.  En festival med fokus på sau, mat, 
hygge og kultur.
Lørdag kl. 10.00-15.00:  Fårikålfestival i Ringebu sentrum med eget fårikåltelt, torghandlere, 
underholdning og aktiviteter for voksne og barn.  
Lørdag kl 19.00 Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell, Fårikålfestivalen fortsetter med god 
mat, besøk i Aquavittfjøset og dans.  For mer informasjon: Se eget program som lanseres i 
september.  Informasjon: Ringebu skysstasjon 61284700.

FÅVANG
Fåvangdåggån 25. - 26. juni
Åpning fredag kl.18.00 Underholdning
Bokbad v /Lars Mytting i samtale med Torvild Sveen på Fåvangkroa.

Lørdag: Stands, Frokost kl. 09.30 v/Prix. Fysak i sentrum kl 10.30
Forskjellige aktiviteter i Nesseskogen bl.a hesteskokasting, natursti, skytesimulator, åpen 
gard med forskjellige dyr.
Amcar cruising i sentrum kl. 12.00, samt utstilling av amcar bilene v Hydro Texaco 
Kvitfjelltunet. Fotballkamp kl. 16.00
Stor utefest i Nesseskogen med Dan Bairds Homemade Sin. (ex. Georgia Satellites, USA)

VENABYGDSFJELLET
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Bading Karlsvogna fjellbad og velværeanlegg på Spidsbergseter 
Gudbrandsdal Hotell
Åpent i hotellets åpningstider, sjekk åpningstider i lavsesong.
61284000, www.sgh.no

Venabu fjellhotell
Venabustallen: Har ridning for begynnere og viderekomne i perioden 20. juni – 15. 
august. Etter 15. august har vi 4 hester en tid utover høsten. Leierunder, 2-3 timers turer og 
dagsturer, samt kjøring med hest og vogn. Påmelding 61 29 32 00.

Tradisjonsmat- buffet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld på Venabu 
fjellhotell og informasjon om rettene som serveres. Påmelding 61 29 32 00. A la carte hver 
dag før kl 17.00

Oppslagstavla

Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av 
blomstene vanligvis onsdager kl. 20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer. Påmelding 
61 29 32 00. 

Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri på Venabu fjellhotell, vanligvis 
søndager kl 20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer.   Påmelding 61 29 32 00. 

Fotosommer på Venabu fjellhotell
4.-6. juni Vårkurset – begynnerkurs i digital fotografering
5.-9. juli Sommerkurset – fem fine fotodager. Grundig gjennomgang av digital 
fotografering kombinert med fine turer i fjellet.
9.-10. juli: Aktiviteter i landskap. Kurset er spesielt rettet mot turledere, ansatte i 
reiselivet og andre som ønsker å ta gode bilder for markedsføring av opplevelser i fjellet.
3.-5. september. Fototreff – en interessant arbeidshelg der deltakerne møter profesjonelle 
fotografer og spesialister som viser aktuelt fotoutstyr. Uformell fotokonkurranse.
Kurslærer fotograf Olav Storm – se www.venabu.no for program og telefon 61 29 32 00.

Billetter og buss til Peer Gyntforestillingen på Gålå, med guide (bl.a. Sverre 
Hølsøy og Sverre Mørkhagen).
Overnatting og måltider i perioden 28. juli til 8. august – se program www.venabu.no    
tlf 61 29 32 00

Fotturer med leder på Venabygdsfjellet og i Rondane fra 12. juni til 28. august fra 
Venabu fjellhotell.  Det er turer alle dager unntatt lørdager.  Påmelding og info: www.venabu.
no tlf 61 29 32 00. Turene er fra 15-25 km.  Start kl 09.00 fra Venabu fjellhotell og tilbake til 
ca. kl 17.00.  Turen til Høgronden starter kl 08.00.  Påmelding senest dagen før.

Seterlunsj - Venabu arrangerer fotturer med seterlunsj i gamle seterhus på Jønnhalt 
tirsdager i perioden 12. juni – 28. august.  Andre dager for grupper.  Info og påmelding: www.
venabu.no tlf 61 29 32 00.

St. Hans 23. juni bål og musikk ved vatnet ved Venabu, kaffeservering. Mat på hotellet. 
Påmelding 61 29 32 00

Olsok 29. juli – feiring ved vatnet ved Venabu fjellhotell, bål og musikk.  Mat på hotellet. 
Påmelding 61 29 32 00.

FÅVANG ØSTFJELL
3.juli - 5.august. Fåvangfjellet Sportskapell har åpen kafé tirsdag - fredag kl. 
12.00-18.00 og lørdag, søndag kl. 12.00 – 16.00.  Utstilling av malerier/håndverk.  Følgende 
datoer holdes stengt pga. arrangement: 29. og 30. juli samt 3. og 6. august. 
Åpent 26. juli og 2. august 

11. juli Nor Misjon sitt stevne kl. 11.00

17. juli Gullhaugløpet påmelding fra kl. 12.30. Løpet starter kl 14.00
18. juli Gullhaugfestival med gudstjeneste kl. 11.00 ved sjømannsprest Magne 
Hoem. Gullhaugkvartetten deltar. Kirkekaffe. Sosialt samvær. Kåseri av Hans Hjellstuen.

31. juli og 1. august Sang og musikkfestival. Salg av grillmat, kaffe, vafler og kaker 
m.m. Arr. Fåvang Sportskapell og Blå Kors

5.september Gudstjeneste kl 11.00. Kirkekaffe med påfølgende årsmøte.

Mer informasjon tlf. 97984249

FRIISVEGEN
Friisvegen turistsenter Måsåplassen
Åpen kafe og butikk.

Storfjellsetra 
Har åpent for servering fra 23. juni 30.september.
Tlf 909 57 806/90193196

RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkeltes aktørers program.
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Internasjonale sommerkonserter 
i Ringebu Stavkyrkje 2010
Fra 27.juni til 25. juli 2010 kan du hver søndag kl. 19.00 oppleve 
et rikholdig og avvekslende konsertprogram på høyeste nivå i 
stavkirkens enestående atmosfære! 
Tlf. 61 28 43 50

27. juni  Konsert med sangeren Sigvart Dagsland.

04. juli Konsert med Ingeborg Christophersen og La Leggerezza.
 Ingeborg Christophersen er norsk blokkfløytemusiker og  
 italienske Leonardo Bortolotto spiller gambe, og italienske  
 Alberto Busettini cembalo 

11. juli Konsert med kantor Hijoo Moon, orgel og Johannes Garam  
 Liebig, fiolin.

18. juli Konsert med Tone Hullbækmo og Hans Fredrik Jacobsen

25.juli Konsert med Thiemo Janssen, Tyskland, orgel og Kari   
 Hanne Rudrud, Norge, sang.  

Inngang: 4. juli kr. 350, de øvrige konsertene kr. 250 

I Paris i 1908 oppdaget Erik Werenskiold, Oluf Wold Torne og Thorvald 
Erichsen for alvor Cèzannes maleri. Werenskiold mente at Cèzanne var 
den største kunstner siden Rembrandt, og at han var ".udelukkende 
maler, hvis kunst virker bare ved store maleriske egenskaper, uten mer 
eller mindre uvedkommende tilsætninger." Særlig var de opptatt av 
Cèzannes kantete, geometriske oppbygning av malerikomposisjonen. 

Utstillingen viser Cèzannes innflytelse på Erik Werenskiold og hans krets, 
som blant annet Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen, August Jacobsen, 
Lars Jorde, Kristen Holbø, Axel Revold, Henrik Sørensen og Jean Heiberg.

Utstillingen er produsert av Lillehammer Kunstmuseum i samarbeid med 
professor Marit Werenskiold og professor Øyvind Storm Bjerke.
www.lillehammerartmuseum.com

Lillehammer kunstmuseum sommeren 2010
5. juni - 3. oktober:
ERIK WERENSKIOLD og hans krets,
UTFORDRINGEN FRA CÉZANNE

Visste du at....
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Vi utfører alt innen:
- Skifer/flis/naturstein
- Peiser/piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av         
 andre håndverkere

Arbeidsområder:
- Rehabilitering/skifting   
 av hyttegrunnmurer 
- Autorisert for pipe-  
 reparasjoner 
- Sertifisert for våtroms-      
 arbeider

Ta kontakt med Bjørner 
for befaring og 
et uforpliktende tilbud!

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

Trenger du VED til peisen? 
Vi har tørr, norsk bjørkeved 

som virkelig varmer!

Bjørner:  959 37 900
Kontor:  61 28 23 88 

Telefax:  61 28 01 11

Damsvingen 13 
2634 Fåvang

K
A

I M
Y

H
R

 A
S

Stortorget 2 • 2602 Lillehammer. Tlf: 61 05 44 60
www.lillehammerartmuseum.com  
Åpningstider: tir-søn 11-16. 
Sommertid 28. juni - 29. august: man-søn 11-17
Omvisning: lør-søn 14, hver dag i juli 14

w
w
w
.dialecta.no

SOMMERUTSTILLING

ERIK WERENSKIOLD 
og hans krets 
Utfordringen fra Cézanne. 5. juni - 3. oktober 2010 

KunstsAMLInG • KunstbutIKK • KunsthAGe • KAfé
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Som du vil ha det

Kulør Ringebu Farge- og Interiør
Tomtegt. 10 | Ringebu | Tlf: 61 28 04 63 |  www.kulør.no

Ta vare på huset ditt!
TIX-ETT LANGTIDSBEIS

TYRILIN TJÆREBEIS

Brukes på nytt 
eller tidligere beiset 

treverk. Trenger godt 
inn i treverket og 

gir en eff ektiv 
impregnering.

Transparent 
høykvalitets utendørs 

trebeskyttelse. 
Gir en vannavvisende 

    overfl ate og motvirker 
oppsprekking.
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Hilsen Ringebu Markedsforening

Ringebudagene 19. og 20. juni
Torghandel hver lørdag i perioden 26. juni – 21. august
Fårikålfestival 2. oktober

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 09.00- 16.30
Fredag kl. 09.00 -18.00
Lørdag kl. 09.00-15.00

Smykker

Keramikk

Stoff og garn

Frisør

Blomster

Bokhandel

Foto

Gull

Sølv

Dagligvare

Helsekost

Apotek

Byggevarer

Elektro

Gaver

Leker

Klær

Sko

Tekstiler

Optiker

Vinmonopol

Post

Bank

Bakeri

Konditori

Kafè

Kjøtt og delikatesser

Maling og interiør

Skysstasjon med

turistinformasjon

Sport med skiverksted

Caravan og utstyr

Maskinutleie/gass

Landsbyen Ringebu
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Det er klokt 
å spare.

 

SPARING OG PLASSERING

Bank. Forsikring. Og deg.

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
e-post: bankpost@gudbrandsdal.sparebank1.no

Tlf: 61 21 80 00  

BANK. FORSIKRING. OG DEG.

Format: Bredde 94 x Høyde 138

Billettar på www.peergynt.no/ Billettservice tel. 815 33 133

Peer Gynt ved Gålåvatnet • Konserten ved Rondane • TidarÅ i Fryajuvet

Dalens beste 
ferskvareavdeling!

●	Fersk Fisk fra mandag til fredag
●	Nyskåret kjøtt for enhver smak
●	Frukt og grøNt i bredt utvalg
●	osteDisk
●	salatbar
●	osteFat - spekemat - gryter
 med tilbehør til alle anledninger

Ringebu

Stadig nye medlemskupp!

Spar penger på alt du handler! 
Kjøpeutbytte for medlemmer.

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 92    ringebu@mega.coop.no
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Faste, lave priser 
og Norges tøffeste garantier!

anita Kvikstadhagen, KiWi ringebu silje Kristine Bjørke, KiWi HarpefossKari aase lunde, KiWi venabygdsfjellet

Åpningstider. se kiwi.no

Fullstendig program på www.rudigard.no
Billettar på www.rudigard.no og  

www.billettservice.no

Fredag 18. juni 4 x KVELI «Søttiåttåttitri»
Laurdag 19. juni «Langs Laugen»  Arild Skar band 
Frå fredag 16. juli Gardmillom, Rudiutstillinga mm
Søndag 18. juli Spelmannskonsert 
Tysdag 20. juli Familekonsert Bjørn Eidsvåg m band
Onsdag 21. juli «Mari og Håkon rir igjen..»
Fredag 23. juli Aasmund Nordstoga m band
Søndag 25. juli Seterdag på Valseter
Laurdag 31. juli Såmmårfest, Creedence 
Torsdag 12. aug. Kvarts & KORK med solister
Laurdag 21. aug. CD’slepp og fest med BAKSIA
Laurdag 11. sept. «Sheep o Høy» m/ Belfast Lads
Desember Julbord og Julkonsert

låvende saker2010

Ta gjerne kontakt for firma- og
vennelag, dagmøter og kurs.

Gudbrandsdal Industrier A.S
2630 Ringebu • Telefon: 61 28 42 00 • E-post: giax@giax.no

Gode tilbud og kjøp under 
Ringebudagene 18. og 19. juni

Velkommen innom!

Kr 150,-

Ringebu 
Brukt 
og Nytt

Peder-
krakken

Kr 250,-

Liker barnet ditt å klatre, sitte, tegne eller 
kanskje stable?
— Prøv Pederkrakken, 
barnas kreative møbel!

Møblene er behandlet med  
Lanon leketøylasur fra Livos.

Åpningstider:
Mandag: stengt
Tirsdag – fredag: 10.00 – 15.00
Lørdag: 10.00 – 14.00
Tlf: 61 28 37 70

Vi henter og tar imot brukte ting
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VAKTTELEFON

61 28 00 00

www.favangelektro.noReg. elektroinstallatør

VAKTTELEFON

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

Simen Knuts
992 03 165
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Døgntelefon 24 timer

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

Ring elleR mail foR et godt tilbud!
Per Kleven, lunde, 2634 fåvang 
tlf. 61 28 28 61 / 47 89 48 10 
e-post: lundegard@online.now
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liftutleie
maling/beising av hus, hytter og andre bygg
Med to lifter for utleie dekker vi de fleste behov for opp-
drag i høyden. Vi tar også på oss maling/beising av hus, 
hytter og andre bygg.

bjørkeved
– Kvitfjell, Ringebu og fåvang med omegn
Vi leverer bjørk på paller, i 40-l. sekker eller peisved spesial 
i 55 cm lengder. Peisveden passer perfekt for større 
peiser. Utkjøring i hytteområdene på øst- og vestsiden. 
Bestill gjerne veden nå for levering til sommeren/høsten.

egg fra frittgående og glade høner
Ferske egg fra frittgående og glade høner er til salgs hos 
alle Coop/Prix butikker fra Lillehammer i sør til Vinstra i 
nord. I tillegg kan de kjøpes hos Anni Byskov i Ringebu, 
Rimi på Fåvang og på Børson i Kvitfjell - eller direkte fra 
garden i vår selvbetjente gardsbutikk. Kom gjerne og se 
på hønene når de går ute i sommerhalvåret!

Hytteservice i Kvitfjell
Vi tar på oss alle slags oppdrag. Nevnes kan snømåking av 
hyttetak og inngangspartier, trefelling/rydding av tomter, alle 
slags vaskeoppdrag, beising av hytter og levering av ved.

Det gode liv...
Solide og lokale hånd-
verkere bygger, og
erfarne byggeledere 
har overoppsynet med
at arbeidet skjer etter
byggeforskriftene og
høye faglige standarder.
Dette sikrer kvalitet
tvers  gjennom.

Trygg bygging !

Horten Hus AS
v/ Arne Furuhaugen tlf. 61 25 49 21
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Leverandør av
byggevare og jernvare

Byggevarehuset med fagkunnskap, 
service og leveringsdyktighet

Opplev Landhandleriet 
- Det lønner seg!

B Y G G E V A R E   T R E L A S T   J E R N V A R E   I N T E R I Ø R   M A L I N G   T R A N S P O R T

Tlf: 61 22 00 00   -   gaus.no

2630 Ringebu • Tlf: 61 28 08 70

Velkommen til Øyehuset i Ringebu!

• GOD, gammeldags service - etterservice alltid GRATIS.

• HYGGELIG miljø uten kjøpepress.

• GRATIS synsprøve og øyetrykksmåling dersom du kjøper

• Ingen TIMEBESTILLING - bare kom innom.

• NETTOPRISER på kontaktlinser.

• Gratis HJEMMEBESØK for synsprøve – (ring for avtale)

briller eller linser her.
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Lundes Turisthandel
2632 Venabygd

Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no

Man-fred 9-21
Lørdag 9-18
Søndag 10-18

Gjør innkjøpene på fjellet og dropp planleggingen hjemme!

20 hytter, 2-40 sengeplasser
Selskapslokaler – møtelokaler

Åpent 10-18
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Ringebu Folkehøgskule
Tlf.   61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.ringebu.fhs.no

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.
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...eller kanskje du bare trenger hjelp
                          til deler av prosjektet..?

• Ansvarlig søker

• Prosjektledelse

• Graving

• Betongarbeider

• Alt av mur og    

 naturstein

• Flotte tomter til salgs 

 i Kvitfjell øst og vest

• Salg av ved 

 tilkjørt hytta

Stasjonsvegen 1,  2634 Fåvang  Tlf: 61 24 57 80  www.bygg-plan.no

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

Høy kvalitet på arbeid 
og materialer.

Gode referanser.

Velkommen til en 
uforpliktende byggeprat!
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Kvitfjell i 
sommer

Tlf. 61 28 36 00
Kvitfjell Alpinanlegg • GudbrandsGard Hotell • Kvitfjell Vest/Tyri-Hans • Opplev Kvitfjell  
• Studio H/White Mountain Sport • Toppen Ski Cafè • Koia

www.kvitfjell.no

GudbrandsGard Hotell
Fra og med 1. juni er basseng og 
trimrom åpent på hverdager  
kl 09.00 - 15.00.
Hotellet holder åpent for større 
grupper og selskaper i hele 
sommerperioden. Sesongstart for 
vinteren er 29. oktober.

Vi kan nås alle dager på 61 28 48 00.

Studio H  
Butikken/cafeen er åpen i sommer.
Åpningstider:   3. juli – 15. august: 
Lørdag – søndag kl. 09.00 – 16.00.
12. juli – 1. august: Mandag – søndag  
kl. 09.00 – 16.00.

Kaffe/te, brus, is og vafler. 
Sykkelutleie og guiding på sykkel 
(forhåndsbooking). Vi låner ut grillen 
til alle turgåere i sommer. Medbrakt 
matpakke også tillatt.

Tlf: 61 42 10 43 eller  
scott@whitemountain.no

Bjønnhiet (Toppen Cafè):
Cafèen er åpen hver lørdag og søndag 
fra 3. juli til og med høstferien.  
Hyggelig kafé på toppen av Kvitfjell.

Varm mat, Thai mat, kaffe, kakao, 
buljong og vafler. Øl og vinrett.
Telefon: 957 62 530

Opplev Kvitfjell
Sykkelutleie på Fåvang Stasjon,  
mandag - fredag i hele sommer.

Hytteservice: Trenger hytta di 
litt omsorg? Rundvask, helgevask, 
maling/beising, eller hva du måtte 
ønske, vi tar jobben!

Kontakt oss for et godt tilbud på  
61 28 36 30 eller booking@kvitfjell.no

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu
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