
På Fåvang skole skal det i sommer settes opp et modulbygg som løser 
plassutfordringene for både elever og lærere. Skolen har slitt med 
mangelfulle lokaler og dårlige arbeidsforhold for lærerne over lang 
tid, så dette er et etterlengta løft. Skolen vil nå få universelt utforma 
lokaler for halvparten av klassene. Modulbygget blir satt opp i tilknytting 
til eksisterende bygg, på fullverdig grunnmur, og med fullverdig saltak. 
Det blir også gjort en del tiltak på Ringebu skole. Vi vil med dette få 
godt brukbare skolebygg i mange år framover, og behovet for nybygg er 
forhåpentligvis utsatt med minst 10-15 år.

På St. Olavs plass starter byggingen av 8 gjennomgangsleiligheter i 
løpet av sommeren, med ferdigstillelse til nyttår. Dette vil gi et svært 
godt tilskudd til botilbudet i kommunen, og gjøre det lettere for mange i 
etableringsfasen å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ikke tenkt 
som varig botilbud for noen, men i første rekke være et tilbud til de 
som har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på annen måte. Gode 
tilskuddsordninger gjennom Husbanken og framtidige leieinntekter 
på leilighetene gjør at dette prosjektet i svært liten grad vil belaste 
kommuneøkonomien.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Hagegruppa i Ringebu 
Prestegard med Ringebu kommunes Kulturpris for 2015. Hagegruppa 
gjør en formidabel innsats med å restaurere det gamle hageanlegget i 
prestegarden, og hagen framstår nå som ei perle i bygda vår. Tusen takk 
for innsatsen dere legger ned til glede for svært mange!
Ringebu Prestegard er nå ferdig med restaureringa av vognskjulet, og 
det ble utrolig flotte lokaler.
Disse innvies i sommer med bl.a. utstilling av verker etter Rune Amrud; 
kanskje en av de mest talentfulle kunstnerne Ringebu har hatt. Jeg 
anbefaler alle å ta turen til prestegarden i løpet av sommeren, og ta 
gjerne med gjester og besøkende dit. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og husk at 2015 er Friluftslivets år. 
I Ringebu er det alle muligheter til drive aktivt friluftsliv. 
Grip disse mulighetene!

Erik Odlo, Ordfører

Kommunereformen har mye fokus for tida. Ringebu har valgt 
å gå aktivt inn i arbeidet med reformen for å forsøke å skaffe oss 
mest mulig kunnskap før vi tar noe endelig valg. Vi har fortsatt tre 
alternativer. Vi kan velge å fortsette som egen kommune, vi kan danne 
en ny kommune sammen med Nord-Fron og Sør-Fron, eller vi kan 
danne en ny kommune sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer. 
En stor sørdalskommune vil kanskje gi oss størst muligheter, samtidig 
som dette også helt klart gir de største utfordringene, særlig med 
tanke på nærhet til beslutningene og faren for å bli en utkant i en ny 
kommune. Vi har i vår arbeidet godt sammen med sørdalskommunene 
for å se hvilke oppgaver vi kan løse bedre sammen enn hver for oss. 
Parallelt med dette har vi en god dialog med fronskommunene. Jeg har 
valgt å gå inn i dette med et åpent sinn, og ser at en kommune som 
Ringebu vil få store utfordringer med å ha tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet på alle områder framover. Om svaret da er større kommuner 
eller mere samarbeid er jeg fortsatt svært usikker på, og for meg 
blir innbyggernes syn både underveis og ikke minst resultatet av en 
folkeavstemning svært viktig. Jeg oppfordrer alle til å møte opp på 
folkemøter, følge aktivt med på kommunens hjemmesider og komme 
med innspill og synspunkter på arbeidet underveis. Jeg kommer 
gjerne på møter i ulike lag og foreninger for å orientere og ta imot 
synspunkter og innspill.

Det er stor aktivitet i kommunal regi i Ringebu for tida. Det pågår store 
arbeider med opprusting av vatn og avløp og sentrumsforskjønnelse 
både i Ringebu og på Fåvang. Dette medfører endel ulemper for både 
næringsdrivende og oss som bruker tilbuda i sentrum. Jeg håper alle viser 
forståelse og tålmod for dette; det kommer til å bli svært bra når det blir 
ferdig! 


