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Framsida:
Ringebu stavkyrkje. I bakgrunnen detalj fra
inngangspartiet, og utsnitt fra en av Ringebus
gamle kirkebøker som historielaget har tolka
og gitt ut. (Foto: Kai Myhr)

«Sa du torghandel i
Tekst: Britt Åse Høyesveen Foto: Inge Asphoug

Mens Vålebru ligger stille en lørdagsmorgen begynner det
sakte å røre på seg i noen kroker. Sola har for lengst gitt gata
et koselig og innbydende inntrykk. En knivmaker legger fram
sin vinterproduksjon og en antikkselger plasserer både bil og
henger ut mot gågata. Det er tydelig at noe skal skje. Det er
gågata som våkner opp til en ny lørdag med torgliv!
meg. Bl.a kan jeg se
På lørdagene i juni,
noen mørke lilla
juli og august komslirer og skaft av
mer det lokale og
både elgbein, bork
tilreisende for å ta
og myreik. De store
del i torghandelen
knivbladene smir han
som ser ut til å etai feltessa si som
blere seg i Ringebu.
svigerfar satte motor
Med sin koselige gåpå. Han er selvhjulgate og bystruktur
pen gjennom hele
ellers har Ringebu et
kniven. Når temaet
godt utgangspunkt.
tidsbruk kommer
Utover morgenen
inn er dette et
kommer det flere
spørsmål han aldri
torghandlere og plasønsker å få svar på.
serer seg. Snart står
Narve Bakka og knivene hans
Av familien får han
det boder og telt
høre «Narve og hans
spredt oppover gånærmeste» og det
gata. Du får lyst til å
skulle vel være svar
gå bort å se hva de
godt nok.
har å by på. Den første jeg blir nysgjerrig på er Narve Bakka som lager Litt lenger opp i gata får jeg øye på
kniver. Til vanlig er det karan som to lokale «idemakere». Her sitter
benker seg rundt denne type torg- Anne Berit Grasbakken og spinner
handlere, men her får jeg øye på av sin egenproduserte angoraull.
farger og fasonger som fascinerer på Hun fikk ideen om å prøve seg på et
en ny måte. Narve byr på noe nytt! «nisjeprodukt» som det heter i
landbruket. På noen minutter har
Jeg tar opp en kniv som er bue- jeg fått innblikk i en angoraullproforma og blir nysgjerrig på hvordan dusents hverdag. Hun har 13 angorahan kunne komme på å lage kniven kaniner som produserer ca 13 kg ull
slik! Inspirasjonen fikk han da han pr. år. De må klippes 4 ganger i året
satt på Svinslåa og spikka på et tre- og ulla kan enten håndspinnes eller
stykke. Da datt det av en bit som sendes bort til maskinspinning. Jeg
hadde en slik bueform. Etter det forstår fort at dette er arbeidsomt,
begynte han å lage slike kniver og idet en trenger 350 kaniner for å få
trestykket har han tatt vare på. 1 årsverk! På mange måter er også
Kniven ligger langs beltet ved hjelp Anne Berit selvhjulpen. Hun eier
klipper
dem,
av to løkker på slira som tres inn på angorakaniner,
beltet. Narve har valgt fasonger, spinner ull, lager fargestoff av ulike
farger og råmateriale som er nye for urter/planter og strikker ferdige
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Ringebu..?»
produkter. Angoraull er verdens
varmeste ull, så her kan du bli kvitt
vinterkulda hvis den fortsatt sitter i.
Ved siden av står noen kulltegninger og malerier. Det er tydelig at
kunstneren har folk og dyr som
favorittmotiv. Fride Rudi forteller at
hun har holdt på med tegning hele
tiden, men at hun også har malt en
del år. Hun vil gi den som ser bildet
noe mer enn en «kopiering» av virkeligheten. Dette kommer til
uttrykk ved at det ligger noe
abstrakt over flere av bildene hennes. De har kraftige farger og en
personlig måte å uttrykke seg på.
Etter hvert kommer det også fram

at hun har malt opp
igjen en juleløper
som er trykket opp
for salg. I samtale
med Fride føler jeg at
her er det et menneske med mange fine evner som jeg
håper blir brukt til glede for henne
og oss andre. Hun har en drøm om
å selge sier hun og jeg kan tydelig
se gløden i øynene når hun gir seg
lov til å uttykke slike tanker!
Lengst oppe i gågata ser jeg både
bilen og partyteltet som jeg la
merke til i dag tidlig. Her har Rolf
Nordberg og Solfrid Martinsen slått
seg til for dagen og her er stedet for
å gjøre en «brukt- &
antikk» handel. Dette er
noen fargeklatter når du
prøver å prute på varene
deres. «Det første jeg
samla på var bruskorker
og reklamesida på fyrstikkasker», sier Rolf. De forteller at dette med brukt
og antikk er en basill som
går i blodet når du først

Solfrid Martinsen og Rolf Nordberg

begynner! «Jeg er håpløs til å angre
på at jeg har tatt med noe for salg
så her ligger kun salgsvare», sier
Solfrid. Det er utrolig hva folk samler på og det gjelder ikke bare vi
«vanlige» folk, men de ler godt av
interne opplysninger om kjendiser
og deres samlerobjekter. Dette er
informasjon som de holder for seg
selv, men som tydelig er kjent i miljøet. De forteller ivrig om et godt
og sosialt miljø blant brukt- &
antikkselgere samtidig som de
avslører et stort nettverk som går
langt inn i nabolandene. Etter en
artig pruterunde kommer vi til
enighet om prisen på et gammelt
traug. Jeg betaler og ser at Solfrid
også virker fornøyd etter lørdagens
handel i gågata!

Fride Rudi

Leder´n
Synes du at du får den informasjonen du har behov for fra kommunen?
Vet du hvor du skal henvende deg
for å få den informasjonen du er
på jakt etter?
Vet du for eksempel at kommunen har egen
hjemmeside?
Vi arbeider for tida
med å utvikle en
strategi for kommunens informasjonsarbeid i vid

forstand. Kommunestyret har nedsatt et eget informasjonsutvalg
som arbeider aktivt med bl.a. disse
spørsmålene.
Jeg er opptatt av at de som
kontakter kommunen
skal få rask og god
hjelp, og i denne
sammenheng er
det viktig at våre
medarbeidere er
serviceinnstilte.
Vi arbeider også
med å utvikle
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serviceerklæringer som beskriver
nærmere kvalitet og innhold på de
forskjellige kommunale tjenester.
I tillegg ser vi på muligheten for å
etablere et offentlig servicekontor,
hvor brukeren kan henvende seg
for å få nødvendig bistand enten
det gjelder kommunale eller statlige tjenester. Som det framgår
arbeider vi aktivt med å sette brukeren i fokus.
God sommer!
Jon Alver
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Ringebu historielag 70 år
Tekst: Per Åsmundstad, Ringebu Historielag Foto: Kai Myhr

Av redaksjonen i Ringebuposten har historielaget vorte tilbode fast spalteplass til å fortelja litt om lokalhistoria.
Underskrivne har fått dette oppdraget og vil prøve å gje
nokre glytt både attover og framover. Det er mange oppgåver som ventar på oss.
Etter at Gudbrandsdal Historielag grupper vore i sving med avskrift
kom i gang i 1919 på initiativ frå av kyrkjebøkene frå 1696 og no i
framståande menn i heile dalen, 2002 ventar vi på at det siste bangrodde det fram lokale historielag i det kjem. Dermed blir kyrkjebøkene komplette
dei mange bygder
til og med 1898.
i mellomkrigstida.
At så mange i
Ringebu Historielaget har lært
lag kom i stand
å tolke gotisk
frå 12. juni 1932.
skrift, har resulInteressa for lokaltert i avskrift av
historie
hadde
skifteprotokollar,
vokse seg sterk
tingbøker, vegbåde avdi bygdehistorie og kallsbøkene til Ivar
bøker. Her er det
Kleiven kom ut i
nok å ta fatt på
same tidene og
framleis. Det kan
likeins hadde oppvera dei fyrste
bygginga av
protokollane for
Maihaugen vekt
Einar Hovdhaugen (1908-1996), den store
inspiratoren
i
laget.
kommunalt
mange til å ha
større vørdnad for bygdakulturen. arbeid sidan formannskapslova,
Behovet for eit historielag i gardsarkiv og framfor alt dei
Ringebu var tydeleg. Protokollen gamle tingbøkene byd på
fortell at i alt 200 personar møtte mangt interessant.
Laget har også ei fotofram på ein bygdakveld i Kommunegruppe i arbeid så det
huset fyrste hausten!
Særleg på bokfronten har laget vantar ikkje arbeidsopphatt stor suksess. Einar Hovdhaugen gåver. Revisjon av utvar den store inspiratoren gjennom vandringsboka er i
det han skreiv og fortalde. Boka gang, likeins lyt det
«Bygda Vår» og registreringa av til nytt opplag av
utvandrarar er to slike eksempel. kyrkjebøker som
Jon Ødegård kom i 1977 på den er utselde. Regigeniale idéen å gje ut «Hem- strering av alle
grenda» som har vore årviss sidan seterbola i komstarten. Hausten 2002 står bok munen er eit
arbeid som er
nummer 26 for tur.
I Ola Rønningens formannstid i startgropa no.
Slektsgranskinga er
1964-72 vart det starta opp med
registrering av nedlagde heimar organisert i ei arbeidsgruppe
som driv ein gong i veka i vintersom kom i ei fyldig bok i 1996.
Gjennom omlag 30 år har studie- halvåret. Det kan nemnast at his-

4

torielaget har bygdakvelder kring i
grendene av og til. Likeins blir det
gjernast ein tur kvar sommar til
bygdelag og byar utanom Gudbrandsdalen. Markvandring innan
kommunen er det kvart år.
Medlemstalet er godt over 400,
og det er plass til fleire. Opplysningar om Ringebu Historielag kan
du få av styret, der desse er med:
Einar Høystad, Ringebu (formann)
Ola Hauge, Fåvang
Bjørg Avlestuen, Ringebu
Atle Årnes, Fåvang
Bjørg kan ordne med
medlemsskapet!
Velkomen til oss!

Slike dokument
har mange i laget
lært seg å tolke.
Dette er eit referat frå
Lagrettens synfaring på
Gullmoen i 1763.
(Lånt ut av Jon Ødegård).

Fåvang Næringshage

i full sving

Tekst: Bjørn Murvold Foto: Inge Asphoug

Mange kjenner nok til Banken i
Fåvang. Den ligger sentralt til midt
i Fåvang sentrum mellom Fåvangtorget og Tromsvang. Men noen
bank er det ikke lenger, den ble
nedlagt i 2001. Det er likevel full
aktivitet her. I september 2001
gikk Harald Myhrsveen, Gunnar
Jenssen, Rune Smidesang og Arne
Fossmo sammen og kjøpte bygget
og etablerte det som i dag heter
Fåvang Næringshage. Tanken var
først å ha lokaler der ulike bedrifter innen bygg og anlegg kunne ha
sine kontorer og administrasjon, og
å skape et miljø for forskjellige
bedrifter innenfor samme bransje.
Men det er etter hvert blitt samlet
et bredt spekter av forskjellige
bransjer her. Totalt er det i dag 8
ansatte fordelt på 4 bedrifter som
har sin daglige arbeidsplass her.

Over: Aksel Askeland og Rune Smidesang har
nok å henge fingrene i.
Under: Hyggeligere med felles lunch!

innen arealplanlegging, prosjektering og prosjektledelse. I disse
dager er de ferd med å utvide firmaet med mer kompetanse innenfor landmåling og data, slik at de
kan tilby tjenester i hele spekteret
fra idé til ferdigstilling av bygg.
Sammen med Tradisjonsbygg og
Eiendom AS ved Gunnar Jenssen og

FOTO: Gudbrandsdølen Dagningen

Visste du at...

ByggPlan AS med Rune Smidesang
og Aksel Askeland har vært med i
fra starten av. De utfører oppdrag

J&K Johnsen, tidligere Fåvang Rørservice, utgjør de bygg- og anleggsbransjen av bedriftene her.

Sist vinter ble
det påkjørt 12
elger og 6 rådyr
av bil i Ringebu.
I tillegg ble det
påkjørt 20 elger og ett rådyr av toget. Dette er til sammen nesten like mye
elg og rådyr som ble felt under ordinær jakt i Brekkom utmarkslag sitt
område!
Dersom du skulle komme til å kjøre på en elg eller et rådyr, eller finne dødt
eller skadet vilt, så ta kontakt med fallviltgruppa i Ringebu kommune ved:
Brede Flåhagen på tlf. 917 87 999,
Jan Erik Brenden på tlf. 911 71 680, eller
Lensmannen i Ringebu på tlf. 61 28 43 80.
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Fåvang Varetaxi og Harald Myhrsveen hadde tidligere hjemmekontor, men har valgt å flytte til
Fåvang Næringshage fordi det er
mye mer sentralt i forhold til post
og andre tjenester. I tillegg er det
mye mer sosialt å ha et kontorfellesskap. Herfra administrerer han
15 biler som kjører det meste av
saker og ting mellom Oslo og Lom.
Foreløpig siste innflytter i næringshagen er Inger Rudrud og Herbalife
som har vært her siden 1. april i år.
Hun selger kosttilskudd, slankemidler og hudpleieprodukter, både
ved annonsesalg og ved at folk
kommer innom.
Fåvang Næringshage er enda i en
oppbygningsfase. Flere bedrifter er
etablert, men det er plass til enda
flere. Det er i dag ett ledig kontorlokale, men det er planer om å
bygge om næringshagen slik at det
blir enda to nye kontorer og ett
møterom til. På sikt ser de også for
seg at det blir etablert et felles
sentralbord og sekretærtjeneste for
alle bedriftene. Det sosiale er fremholdt som en av de største fordelene ved en næringshage. Her har
de felles morgenkaffe og felles
lunsj (når det passer seg slik) og
den sentrale beliggenheten gjør at
det er lettvindt for folk å stikke
innom.
Fåvang Næringshage er i dag godt
etablert, og i fortsatt utvikling.
Neste steg blir vel å få på plass et
skilt over inngangsdøra som forteller at det er her de holder til...

Tekst og foto: Inge Asphoug

Ramshøgda rundt
Ramshøgda ligger lengst
nord i kommunen, selve
toppen ligger i Stor-Elvdal
kommune.
Kjør riksveg 27 til Muen.
Parker bilen på P-plassen
på grensa mot Hedmark.
Følg deretter bilvegen mot
Ramshytta. Rett før hytta
tar du av på råket som går
nordover mot Svabudalen.
Følg deretter råket langs
foten av Ramshøgda. Når
du kommer til Svabudalen
følger du denne innover Utsikt fra Ramshøgda mot Muen. Reinroser i forgrunnen.
(vestover) til du kommer til
Svabuhytta. Denne er åpen hele året og ble for noen år siden restaurert av
Sollia Fjellstyre. Svabuhytta ligger også på grensa til Rondane Nasjonalpark. Etter et besøk i hytta følger du råket vestover mot turistråket
(merket med rød T). Dette går over
Svabuhytta
Ramshøgda til Ramshytta. Deretter
følger du bilvegen tilbake til parkeringsplassen.
Dette er en lang tur, slik at du må
regne med å bruke hele dagen. Ta
deg også tid til å studere den rike
floraen på Ramshøgda, spesielt i
fjellsidene ovenfor Ramshytta. Her finner du store mengder med reinrose
og andre høyfjellblomster. Hit kan du også gå dersom du ønsker et kortere
alternativ. God tur!
Kart: Turkart Rondane Sør.

«Perpetuum Immobile»
«Konstruksjonen som hindrer verden i å falle fra hverandre» ble satt
opp i fjor høst. Det er kunstneren
Egil M. Kurdøl som har laget dette
kunstverket.
Den er ca 150 cm høg , laget i rustfritt stål og festet med stålwire. Du
finner den i Gravskardet rett nord
for toppen på Gravskardshøgda,
ca 1 times gange fra Friisvegen.
Foto: Erik Flyen
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Fra grøftekanten

Turtipset

Geitrams

Denne planten er en
av de vakreste i vår
flora, og den lar seg
ikke forveksle med
noen annen. Kraftige,
greinete røtter gjør at
den brer seg raskt til
tette bestander.
Geitrams er en av
de første plantene
som etablerer seg på
hogstfelt og branntomter. Lokalnavnet
«eldmerkje» gjenspeiler dette. Et annet
lokalnavn, som også
går på evnen til å
etablere seg, er «rallar-rose». Ved de nye
anleggsplassene var
gjerne rallar-rosa den
første iøyenfallende planten som
dukket opp.
Tradisjonelt har geitrams hatt
et vidt bruksområde: Den har
bl.a. blitt kokt til grisemat, vært
brukt mot kviser og blitt brukt til
å farge fiskegarn med. I dag blir
bladene ofte brukt i urte-te.
Tekst og foto: Kai Myhr

Ringebu

for enhver smak

Vi tar forbehold om endringer i program og aktiviteter

Sommeraktiviteter
på Venabygdsfjellet

Sommeraktiviteter
i Kvitfjell

Ridning
Det er store muligheter for ridning:
instruksjon, fjellturer og kjøring med hest
og vogn. Både Venabu fjellhotell og Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter har egen
stall.

Golfkurs -

Sykkel og kano
Utleie av sykkel og kano hos Venabu fjellhotell og Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter.
Venabu Fjellhotell arrangerer St. Hans feiring med leikaring og spelmannslag - bål
hvis været tillater det.
29. juli arrangeres olsokfeiring med leikarring og spelmannslag
Fottur med leder
Arrangeres 5 dager i uken fra 17. Juni og
ut august. Tur med seterlunsj, tur i villreinens rike, til fosser og kløfter og til toppen
av Høgronden. Påmelding til Venabu fjellhotell.

innføringskurs
videregående kurs
Grønt kort– kurs
privattimer

Sykkelturer
- Sykkelstier i felles nett med Gålå
- Guidede turer
Fotturer
- Lokalhistoriske turer med vår
kjentmann; Anders
Riding
-

Rideundervisning
5 dagers rideleir (uke 27 og 28)
Rideturer i fjellet
«Kvitfjell Rodeo», en morsom
lagkonkurranse
- Kjerreturer og bryllupskjøring
Kanoturer
- Flotte turer på fjellvann eller
Gudbrandsdalslågen
Rebusløype/natursti
Villmarksleir/lavvoopplevelser
Klatring/rappellering
Tandemparagliding

Severdigheter
Myfallene - 3 fosser. Over 100 m fall. 3 km.
En veg. Kan kombineres med tur over Veslefjell, 11 km., ca 4 timer. Turkart med
ruteforslag hos bedriftene.
Dørdalen - vår egen «Grand Canyon», Tmerket sti fra Venabu og Brennflya.
Heldags ridetur fredager, forhåndsbestilling
Venabu fjellhotell.
Muen - høyeste fjelltopp i Ringebu, 1424
moh. Merket sti fra rv. 27. Flott utsikt.

til å prøve samspillet med hestene for første gang. Vi har 9 hester av forskjellige
typer og størrelser. Flere av våre hester er
svært rolig og egner seg godt for dem som
ikke har ridd så mye før. Vi har også muligheter for privat oppstalling.
Nærmere informasjon:
Beate tlf: 992 31 588
Magnhild tlf: 901 56 948

Fotturer
Natursti ved Kvitfjell.
To merkede stier med informasjon om
natur og miljø. De går ut fra parkeringsplassen ved GudbrandsGard Hotell. Den ene
går opp til toppen, er 3 km lang, anslått
turtid er ca. 2 timer. Den er forholdsvis
bratt, med en stigning på 277 m. Den
andre er en mer familievennlig tursti i
området rundt mellomstasjonen. Den er 2,5
km lang og tar ca. 1,5 time.
Kultursti ved Fåvang sentrum
«Den høie bro».
Opplev historie, flora, fauna og geologi
gjennom en vandring i naturskjønne omgivelser langs Tromsa. Den høie bro er en restaurert bru over Tromsa som var i bruk til
1859, da Kongsveien ble flytte ned til dalbunnen. I dag en del av Pilegrimsleden.
For nærmere informasjon:
Opplev Kvitfjell Tlf. 61283600
Ringebu Skysstasjon 61284700
Kvitfjell Hestesenter
Vårt hestesenter har nå kommet i godt
gang og har et bredt tilbud både til deg
som er glad i hester og til deg som har lyst
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Sommeraktiviteter
i Fåvang Østfjell
20.-21. juli arrangeres Gullhaugfestivalen
med Gullhaugløpet 20. juli kl. 11 og Gudstjeneste i Fjellkapellet 21. juli kl 11. Etter
gudstjenesten er det sosialt samvær og
kåseri av Ine Wigernæs: «Fett sunnere enn
sitt rykte».
7. og 14. juli Nermisjon kl. 12 i fjellkapellet
4.– 5. august sang og musikkfestival,
se eget program.

Weidemannsamlingen
4. mai – 31. september:
Utstillinger i Weidemannssamlingene i
Ringebu Prestegard. En unik, permanent
malerisamling av Jakob Weidemann som
består av 42 malerier.
Hvert år vises vekslende utstillinger av
ulike kunstarter i perioden mai-september.
Det legges vekt på et variert tilbud. Sommeren 2002 presenteres følgende salgsutstillinger:
4. mai – 31. september
Finn Lande Andersen & Randi Liljequist,
sommerutstilling med Morten Krogvold
og Nicolaus Widerberg.
20 – 21. juli kl. 11-17
Kunsthåndverkshelg
28. juli kl. 13
Lansering av Kvitfjelldrakten
4. august kl. 13.30
Konsert
forts. neste side

Ringebu

for enhver smak
Ringebudagene
21. og 22. juni

Internasjonale sommerkonserter i
Ringebu stavkyrkje
Kulturelt kraftsenter
Med Internasjonale sommerkonserter 2002
ønsker Ringebu sokneråd i år som i fjor at
Ringebu stavkyrkje som nærmeste nabo
til Weidemannsamlingen og stavkyrkjemuseet i den gamle prestegården fortsatt
kan oppleves som et levende kulturelt
kraftsenter i Gudbrandsdalen. Siden fjorårets kulturkvelder ble en stor publikumssuksess inviterer vi i samarbeid med
Weidemannsamlingen igjen til at konsertene kan klinge ut med sommerutstilling,
underholdning og servering av norsk tradisjonskost i prestegården fra 1743.
Barokkorgelet
Årets konsertsyklus med noen av Europas
fremste orgelutøvere markerer Åkerman&
Lund-orgelets 20-års jubileum. I følge
domorganist Kåre Nordstoga i Oslo, er
dette instrument blant de mest oppsiktsvekkende, mellomstore orgelbygg her til
lands. I samspill med stavkirkens særegne
arkitektur kan hele spennvidden av
musikk fra middelalderen til i dag oppleves
på dette praktfulle barokkorgelet som i
1982 ble bygget etter 1600-tallets nordeuropeiske orgeltradisjon.

ORGELKONSERT søndag 7. juli kl. 19
Francesco di Lernia (I)
Frescobaldi, Corelli, Vivaldi og Bach
SOLISTKONSERT søndag 14. juli kl. 19
Mari Eggen (N) fele
Markku Hietaharju (FI) orgel
Norske folketoner og orgelverker av
Gabrieli, Rossi, Martini, Bach og Sibelius
SOLISTKONSERT søndag 21. juli kl. 19
Sasa Dejanovic(HR) gitar
Soledad Mendive(E) orgel
Gamle spanske mestere, Padre Soler,
Boccherini og Bach
AVSLUTNINGSKONSERT
søndag 29. juli kl. 19
Helene Høye (N) fele
Nicholas Kynaston (GB) orgel
Norske folketoner, gamle engelske mestere.
Etter konsertene, «kulturkveld» i Ringebu
prestegard fra 1743: Sommerutstilling,
underholdning og servering av norsk tradisjonskost.
Arrangør: Ringebu sokneråd
Entré: kr. 120 (7. juli kr. 100) - barn gratis!

Det skjer mye i Ringebu disse dagene bl.a:
Gudbrandsdalsmesterskap i bilbingo, Midtsommerfest med torgeir og kjendisene og
PMT, brukt og antikkmesse, traktorpulling,
tivoli, lions auksjon, stands med gatesalg
og lokale lag og foreninger samt underholdning av forskjellige slag. Se detaljert
program i GD.

Hæla i taket
i Ringebuhallen
Ringebu Fåvang Håndballklubb ved primus
motor Bjarne Berg får det til å skje store
ting i Ringebuhallen:
Lørdag 22. juni:
Midtsommerfest under Ringebudagene
Med torgeir & kjendisene, support PMT
Lørdag 5. oktober:
Høstfest, nonstop dansegalla.
Gluntan kommer.
Lørdag 1. mars 2003
Vinterfest, nonstop dansegalla.
Ole Ivars kommer.

Byggeklare tomter
Kommunen har ledige tomter i flere
kommunale byggefelt.
I Ringebu er det et boligfelt på
Ulberg med flere tomter byggeklare.
Disse er beliggende i skogsterreng i
nærheten av Ringebu barnehage.
På Fåvang har vi noen få tomter
ledige i boligfeltet Tromsnesskogen,
men også byggeklare tomter i det
nye boligfeltet på Lundjordet.
På Lundejordet har også Lillehammer og Omegns Boligbyggelag 12
boenheter i varierende størrelse
klare for salg.
Til sist vil vi nevne våre tomter i
Venabygd som er beliggende i nærheten av butikken og forsamlingslokalet Venaheim.
Tomteprisene varierer fra felt til
felt. De laveste tomteprisene finner

vi i Venabygd, de høyeste på Lundjordet. Totale tomtekostnader varierer fra ca kr. 105.000,- til ca kr.
150.000,-. Inkludert i disse prisene
er råtomt, refusjonskostnader for
opparbeidelse av veg, vann og kloakk, tilknytningsavgifter for vann
og kloakk etter minstesatsene, oppmålingsgebyr og utgifter til tinglysing av skjøte. Tomteprisene
betrakter vi som gunstige. Det er
byggeplikt på tomtene i løpet av to
år etter at de er ervervet.
Ved bygging av ny bolig kan
kommunen tilby etableringslån som
topplån i forbindelse med finansieringen av boligen. Det vil være
mulig å oppnå 100 % finansiering
ved hjelp av husbanklån og etableringslån.

8

Nærmere opplysning om tomter og
finansiering kan fås hos bolig- og
eiendomssjefen på tlf. 61 28 30 72.
Ovenfra:
Tomteområdene
på Ulberg,
Lundjordet
og Venabygd.
Foto:
Inge Asphoug

På konditori i Vålebrua
Tekst: Bjørn Rønningen Foto: Inge Asphoug, Kai Myhr

Vi oppsøker konditoriet i gågata og blir møtt av innehaverne
Sigrun og Ståle Hansen. Vi må vente litt – de siste gjester
for dagen må trakteres før vi kan benke oss ned over en
kopp nykokt kaffe og napoleonskake.
å smøre egne ferske smørbrød har
slått godt an. Du trenger heller
ikke å reise til storbyen dersom du
har lyst på alternativer til kokekaffen. Her finner du kaffevarianter
som espresso, capuccino, mokka,
kaffe latte etc.

Ståle og Sigrun forteller:
–Konditoriet er en del av Baker
Hansen sin virksomhet og Ståle og
Sigrun er 3. generasjon i Hansen
Bakeri som forsyner folk både i og
utenfor kommunen med bakervarer. Konditoriet ble åpnet 1.12.01
i gågata i Vålebrua. Da hadde ringbyggingene vært uten konditori i
nærmere 30 år. Selve huset er en
nyrestaurert bygning i malt heltømmer fra 1900 og vi har i innredningen lagt vekt på å fremkalle en atmosfære fra «de gode gamle
dager».
Hvem er den typiske
konditorikunde?
–Vi har fått svært god respons fra
kunder i alle aldre. Her kan alle
«roe ned» - både gammel og ung.
Det er vel også en generell trend i
tiden at folk oppsøker konditorier
etter en travel handledag eller
etter arbeidstidens slutt og forsyner seg av det ganen behager.
Kundene kommer både fra innenbygds og utenbygds og vi setter
like stor pris på alle besøk. Det er
faktisk mange kunder som tar sin
arbeidslunch her og vårt tilbud om

Visste du at...

Suksess fra første dag! Familien Hansen er
kjempefornøyd med responsen fra publikum.

Konditori både inne og ute
–Det har til tider (spesielt lørdager) vært så fullt inne at det ikke
har vært plass. Fra midten av mai
og fram til «snøen kommer» tar vi
sikte på uteservering.
Dette vil også bidra til
å gi mer liv i gågata.
Turistsesongen blir bare
lengre og lengre og vi
holder åpent fra 9 til
16.30 fra mandag til
fredag og fra 9–14 på
lørdager.

Konditoriet – en oase for sjelens
hvile i et røykfritt miljø
–Lokalet er lite og vi har lagt vekt
på at det skal være røykfritt –
dette har vært uproblematisk i forhold til røykere. Kvaliteten på
bakervarene blir selvsagt også
bedre i et røykfritt miljø. Til slutt
vil vi berømme våre ansatte for den
jobben de gjør og en spesiell hilsen
til Erling Høyesveen som sto for
restaureringsarbeidet.

Gratis jakt og fiske
◆ Ungdom opp til og med 18 år kan fiske gratis i statsallmenningene i
Ringebu. Det må løses et «frikort», dette fås hos alle som selger fiskekort
for Ringebu fjellstyre, eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller fjelloppsynet.
◆ Ungdom opp til og med 18 år kan også jakte gratis på småvilt. Dette må
det også løses «frikort» for på samme måte som for fisking. I tillegg må
jegeravgifta være betalt, og det må jaktes sammen med en annen person/«fadder» som har løst jaktkort. De som tar jegerprøven i år, kan jakte
gratis på samme måte.

850 rein skal felles i høst
Under strukturtellinga av villreinstammen i Rondane Sør i mars dette året,
telte stammen totalt ca. 2500 – 2600 dyr. Under tellinga var stammen
spredt fra Storfjellet i nord til Samdalen i sør, alle i statsallmenningene i
Ringebu. I løpet av mai blir det født ca. 700 – 800 kalver. Under høstens
jakt er det en kvote på ca. 850 dyr, og fellingen har de siste årene vært i
gjennomsnitt 60% for hele Rondane Sør.
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GJERDER

til glede og besvær

Tekst: Berulf Vaagan Foto: Inge Asphoug

En sak sommeren 2000 om riving av gjerde ved ei hytte på
Tann skapte mye oppstyr i media. Hovedutvalget for plan- og
tekniske saker innså at vi måtte ta to skritt tilbake og finne
ut hvilken holdning vi bør ha til gjerder i hytteområder.

som markering av eiendomsgrense
er vi derimot ikke innstilt på å
godta. Vi må også utforme regler
som ikke innebærer for mye saksbehandling og «gjerdebyråkrati».
Grunneiere kan ta inn i skjøter,
kjøpekontrakter, bygselkontrakter
etc. med kjøpere av hyttetomter
regler som skal ivareta beiteretten.
Hensynet til beiterett kommer derfor ikke til å prege de kommunale
reglene.

Ringebu kommune har ca. 3000
hytter. Mange av hytteeierne har et
langvarig og nært forhold til vertskommunen. Ringebus hytteinnbyggere har et selvsagt krav på å bli
hørt når vi overveier å endre
reglene – og de vil bli hørt!
Med så mange hytter har vi ikke
maktet å skaffe oss et fullstendig
bilde av hvor mye gjerder det finnes i hytteområdene. En del er
utvilsomt satt opp i strid med
reglene. Hovedutvalget gjennomførte i fjor en møterekke med
berørte interesser. Holdningene til
gjerder var nyanserte, og det tyder
på at det ikke er sterke motsetninger og interessekollisjoner. Deltakerne var entydig positive til den
prosessen som hovedutvalget
hadde satt i gang.
Dagens regler er uensartede.
Hovedregelen kan sies å være forbud mot gjerder, men ulike formuleringer er brukt, og i mange områder er det unntak og særregler.
Lévegger for å beskytte uteplasser
er ikke gjerder, men i flere reguleringsbestemmelser blir lévegger
omtalt sammen med gjerder.

Vi ønsker at hytteområdene i Ringebu skal framstå med høy kvalitet
med hensyn til:
◆ Landskaps- og terrengtilpasning
◆ Byggeskikk og arkitektur
◆ Veger, tekniske anlegg og annen
infrastruktur
◆ Estetiske hensyn
◆ God planmessig avveining av
motstridende interesser
Om det skal være gjerder, og i tilfelle hvordan de er utformet, er
viktig for om et hytteområde har
god kvalitet. Som en oppfølging av
den gjerdeutredningen vi lager i
Ringebu, kommer Oppland fylkeskommune til å utgi en veileder for
utforming av gjerder.
Flere hensyn må veies mot hverandre: Vilt og beitedyr, friluftsinteresser og allmennhetens rett til
fri ferdsel, og estetiske hensyn,
taler imot at gjerder settes opp. På
den annen side har vi hytteeiernes
ønske om å skjerme inngangsparti
og uteplasser mot sau og saumøkk,
lede ferdsel utenom hytta, og i
noen grad å sette opp beskyttelse
mot farlige skrenter. Hovedutvalget
anerkjenner disse grunnene og vil
ta hensyn til dem. Full inngjerding
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Visste du at...

Ha en god hyttesommer – innenfor
eller utenfor gjerdene!

Ny bru
over Mya
Sommeren 2001 ble det bygget ny bru over Mya. Brua er
ei utleggsbru og er satt opp
av et firma som brukte dette
som «team-building» i ei
helg. Brua er prosjektert av
Stokk og Stein i Lom, og du
finner den like innenfor Forrestad seter.

Ryper

Produksjonsberegningene for
rype viste sist år en produksjon på 3,96 kyllinger pr. par voksne i
statsallmenningene i Ringebu. Dette
ligger litt over produksjonen for et
normalår, som er 2,5 - 3,0 kyllinger pr.
par (55 - 60% av fangsten). Beregningene er gjort med bakgrunn i innsendte
rypevinger fra jakta sist høst

Felles fiskekort
Alle personer over 16 år som ønsker å
fiske må løse fiskekort. Det finnes nå et
felles stangfiskekort for hele kommunen. Dette dekker alle vann og vassdrag og fås kjøpt i sportsforretningene
og turistbedriftene.

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

Fagblomsterhandleren i sentrum

2630 Ringebu Tlf. 61280515

KAI MYHR AS - NRF 13

JARLES BLOMSTER

◆MUR ◆PUSS
◆SKIFER ◆FLIS
◆NATURSTEIN
◆EKSKLUSIVT

MURVERK

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

MURMESTER

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

S K A L D U T I L FJ E L L S ? V I H A R D E T S O M T R E N G S !

STØVLER
S Y K K E L AV D E L I N G
MED

EGET

S Y K K E LV E R K S T E D

A LT

INNEN

LØPSSKO
FJELLSKO

FISKE!

G-SPORT RINGEBU
Midt i Ringebu sentrum Tlf. 61 28 09 20

- nærmere de gode opplevelsene
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Miljøbevisst
framferd
Dyktige fagfolk
Moderne maskinpark
Gode referanser

Esco anlegg as
2640 Vinstra
Telefon:
61 29 09 00

O G

Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

K VA L I T E T

Telefax:
61 29 24 21

DELIKATESSE-

E-post:
esco@esco-anlegg.no
Hjemmeside:
www.esco-anlegg.no

Det beste utvalget i produkter
til hus & hytte finner du midt
i Gudbrandsdalen!

FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN
Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

Alt i trelast og byggevarer på ett sted!
Isola Takshingel på tilbud,
pris fra kr 74,60 pr. m2
Terassebord 1. sort. fra kr 8,45
(kobberimpregnert)
+ mange andre gode sommertilbud!

Nyskåret kjøtt av
ypperste kvalitet
Masse tilbehør til et
vellykket måltid

Du har vel fått BYGGMAKKERS sommerkatalog?

Kaffe og te i løs vekt

Ring oss, send faks eller E-post og vi gir deg tilbud.
Be om vår selvbyggeravtale!
Du ringer - vi bringer!

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!

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

KAI MYHR AS

TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU
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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

KAI MYHR AS

Entreprenør.
.
tjenester

Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport Gudbrandsdal El-installasjon AS ❖ Jan Haug Pølsemakeri Eftf.
Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris ❖ Korgro damefrisør
Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek ❖ Ringebu Farve og Interiør
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk ❖ Ringebu Libris
Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax ❖ Turids Stoff og Garn
Twin Pigs Sportsbar
Gjensidige NOR ❖ SpareBank1 Gudbrandsdal
Ringebu kommune, kommunesenteret
Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu Betong ❖ Ringebu Bilruter
Ringebu-Fåvang Regnskapslag ❖ TG Data

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13
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Du har mange gode grunner for å handle i KIWI

Grunnarbeidet
tar vi oss av!

FASTE, LAVE PRISER
er en av dem

Kvalitetsgaranti på frukt og grønnsaker.

HOLDB

NT
ARA I

ETS
ARH G

GRAVING . FJELLSPRENGING
VEG- OG LØYPEBYGGING
VANN-OG AVLØPSANLEGG . OPPMÅLING
TRANSPORT . GRUS OG PUKK

Finner du en vare som går ut på dato i dag eller i morgen, får du varen gratis.
(gjelder ikke brød og bakervarer)

KAI MYHR AS

Du får hver 5. Libero bleiepakke uten å betale for den.

KIWI VENABYGDSFJELLET
SØNDAGER FRA 1. JUNI TIL 10. OKTOBER:

10-18

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

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

• Taktorv
Taktorv
•
• Torvblandet
Torvblandet vekstjord
vekstjord
•
• Veigrus
Veigrus
•
• Pukk
Pukk
•
• Strøsand
Strøsand
•
• Transport
Transport og
og opplasting
opplasting
•

Kaurstad Grustak
2630 RINGEBU • TLF. 900 65 456 / FAX 61 28 08 09
14

Vinstra Trykk & Reklame as 61 29 21 80

RINGEBU • HARPEFOSS • VINSTRA • KVAM • VENABYGDSFJELLET

Pizza
nyt den her eller
ta den med deg
hjem

Kursog møterom

«Husk oss og bruk oss»

badeanlegg

Ny pub
med høy stemning
og alle
rettigheter

med

Tr i v e l i g , h e l å r s c a r a va n p l a s s

Friareal

Kafe
med kjempegod mat
og topp
service

www.kvitfjelltunet.no

KAI MYHR AS - NRF 13

WEIdEMANNsamlingen

Vi
deg
HJELPER

WEIdEMANN
SAMLINGEN

MED:

- Finansiering
- Plassering
- Fo r s i k r i n g

WeidemannSamlingen inneholder 42 malerier av
Jakob Weidemann og spenner over de fleste
epoker i hans kunstneriske produksjon.
Stavkirkeutstillingen på Ringebu Prestegård
inneholder 250 gjenstander fra Ringebu Stavkirke
som forteller og illustrerer historien til stavkirken
fra 1200-tallet. Disse gjenstandene ble gravd opp
fra grunnen under stavkirkegulvet i 1980-81
og er lånt ut fra Olsaksamlingen

KAI MYHR AS - NRF 13

nær - vennlig - hjelpsom

ringebu
prestegard

Ringebu Prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu Stavkyrkje,
og fungerte som prestebolig helt fram til 1991.
Nå er den fredete og restaurerte prestegården en
historisk opplevelse i seg selv.

Program sesongen 2002:
Sesongåpning 4. mai. Utstilling med Finn Lande
Andersen (maleri) – Randi Liljequist (tekstil) –
Morten Krogvold (foto) og
Nicolaus Widerberg (skulptur og grafikk)

Stiftelsen Ringebu Samlingene

www.gudbrandsdal.sparebank1.no

N- 2630 Ringebu
Tlf: +47 61 28 27 00 - Fax: +47 61 28 29 88
www.weidemannsamlingen.com - post@weidemannsamlingen.no

Tlf: 61 28 14 80 Fax: 61 28 14 81
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Bygger`n Fåvang

Har du
byggeplaner?

er din naturlige samarbeidspartner når du skal sette byggeplanene ut i livet.

Vi leverer det du trenger til alle typer bygg!
❖ Grunnmursmaterialer
❖ Alle slags byggevarer forøvrig
Isolasjon, plast, paneler, plater, spiker, festematerialer, shingel, takstein/takrenner,
terassematerialer, vinduer, dører, piper, plattformstiger/øvrige stiger mm.
❖ Maling og beis for eksteriør og interiør. 10 ltr. oljebeis, Trebitt, alle farger kun 598,❖ Ovner og peiser, samt materiell for plassbygde peiser
❖ Redskap og utstyr, kjente merker i godt utvalg
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959 37 900 - Bjørner
952 00 155 - Kjetil
61 28 23 88 - Kontor
61 28 01 11 - Telefax
Damsvingen 13
2634 Fåvang

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn
- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS

Vi utfører alt innen:
-

Skifer
Flis
Naturstein
Peiser
Piper
Mur/puss
Betongarbeider
Formidling av
andre håndverkere

OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP
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

◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting
av hyttegrunnmurer
◆ Autorisert for pipereparasjoner
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD

TA KONTAKT MED BJØRNER ELLER KJETIL FOR
BEFARING OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD !
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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

Besøk varehuset i Ringebu
MIDDAGSBUTIKKEN
med stort utvalg i ferskvarer, varmretter
og fersk fisk
• Stor fin avdeling
for frukt/grønt
Se våre tilbud
i flyveblad og
ukentlige annonser!

• Brunevarer • hvitevarer • data • mobiltlf. • møbler

• Skotøy

• Manufaktur

• Kafé

• Hus/hjem-leker

Det du trenger –
når du
trenger det

på Fåvang
Tlf. 61 28 21 02

Åpent hverd.
06.00-24.00
Søndag
08.00-24.00

– møtestedet
for de
prisbevisste
Bli medlem og få
3% kjøpeutbytte!

Mega åpent
hverd. 9-19 (18),
øvrige avd.:
ma.-to. 9-16.30,
fred. 9-19, lørd. 9-14.

Ringebu tlf. 61 28 18 80

Sør-Gudbrandsdal
17

«Fristelsen»

din lokale
elektriker

Salg av tradisjonsmat og handverksprodukter

Elektrisk
installasjon i

Alarmer Telefonsentraler
Spredenett for data
Antenneanlegg
Service og vedlikehold
Kontroll

- bolig
- industri
- landbruk
- hytter

I vår nye butikk finner du:
Flatbrød, lefse og rømmebrød ◆ Siruptynnkake
Skjåkmjøl og -gryn ◆ Brimiprodukter
Heidalsost og annen ost
Lokalproduserte grønnsaker
Egg og honning ◆ Spekemat og vilt mm.
Handverksprodukter og antikviteter

Vi har spesialister innen
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20
komplette servicebiler med
montører.

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as

Tlf: 61 29 71 11 Fax: 61 29 71 03
e-post: info@hundorp.no www.hundorp.no
Åpent 12-17 alle dager i tida 22 juni - 20. august

Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu
Tlf: 61 28 13 00 Fax: 61 28 13 01

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET
Med basis i solid fagkompetanse og 15 års

T ø r r k va l i t e t s

VED

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

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

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91
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FORVENTNINGER
Klær, sko og tilbehør
Bik Bok
Brandstad
B-Young
Carmen´s
Cubus
dna
Franz Schulz
Hennes & Mauritz
Jack & Jones
KappAhl
Lindex
Match Man
Match Woman
Neste Stopp
Pentagon
Skoringen
Vero Moda
Økonomisko

Mat og kioskvarer
CC Mat butikk
CC Mat ferskvare/fisk
CC Mat fruktavd
Narvesen
Quick Kiosk

Spisesteder
Café Christines
Fattigmann
McDonalds

Elektriske artikler
Elkjøp
Hysj Hysj
Nordby
Thorn

Smykker, ur og optikk
Bjørklund Ur og Gull
Gullfunn
Interoptik Andresen

Helse og pleie
Body Shop
Cubus parfyme
Hårgaiden
Nikita Frisør
Strandtorget Apotek
Vitamina

Din leverandør av
alt i trelast
og byggevarer

Hus og hjem
Interiørmagasinet
Kremmerhuset
Mester Grønn
Montér
-nille
Plantasjen
Princess
Syskrinet
Åhléns

Hobby, sport og fritid

53 butikker
Åpningstider
10 - 20 (18)

Dyktige fagfolk
Rask levering . Tilbud

Elixia
G-sport
Strandtorget Zoo

Leker, papirvarer og foto
Brio Økelsrud Leker
Click Foto
Interbok
Notabene bok & papir
Autodekk
Gjensidige NOR
Statoil
Senterkontor
Via ferieverden/Turistinfo

GD reklame

Service

Gausdal 61 22 00 00 Vinstra 61 29 29 60
post@gaus.no www.gaus.no
www.strandtorget.no
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•

servicetelefon: 90 55 44 96

Kai Myhr AS - 61 28 06 66

B

Returadresse:
Ringebu kommune
2630 Ringebu

Ledige tomter på dagen!
Frya industriområde
ønsker flere bedrifter
◆
◆
◆
◆

Tomtepris 15 kroner pr. m2
Har i dag 20 bedrifter med tilsammen ca. 150 ansatte
Ligger inntil E-6 og Dovrebanen
Egen flystripe, 800 m lang

NOEN AV BEDRIFTENE DU KAN FÅ SOM NABO:
Tine Østlandsmeieriet

Joti Isoterm AS

Storebror på industriområdet
med vel 100 ansatte.
Produserer all slags konsummjølk, youghurt mm.

Landets ledende produsent av
frostsikre vannrør (Elvestadrøret),
samt isolerte rør til kommunalteknikk, industri og lignende.
24 ansatte i bedriften.

Frya Leir
Den gamle militærleiren
framstår i dag som kurs- og
konferansesenter. Senteret har
et differensiert overnattingstilbud tilpasset både den
menige og generalen.

Frya Grustak AS

Good Shape Trading AS

Tore Strand

Den nyeste etableringen på
Frya. Tilbyr Aloe vera helseog hudpleieprodukter.
Hovedkontor i Ringebu med
800 forhandlere i Norge.

Entrepenør.

Entrepenør og bildeler.

Ringebu-Fåvang
Innkjøpslag
Transportterminal.

Frya Vedterminal
Ved til peis og ovn.

Alpin Maskin
Rudi & Bruket
God gammel tradisjonslafting
fra Ringebu.

Felleskjøpet
Frya Travbane

Kontakt oss på på tlf:

61 28 30 00

Frya Bioenergi AS

Kai Myhr AS

Produserer biopellets og formidler pelletsovner, store og
små fyrkjeler og konverteringsbrennere.

