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Hvordan utvikle kultur og holdninger til stedet



-det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen
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Ringebu



Hva er Ringebu? = sum av Kultur og Holdning
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1. Planverk-kvartalsstruktur 
«Rommet mellom husene»

2. Gamle ”små” trehus 

3. Nisje- og spesialbutikker i 
trehusene

4. Dugnad, privat initiativ og brei 
delaktighet i sentrumsutvikling 

5. Medborgerskap-samskapelse

6. Aktivitet skaper folk-folk skaper 
aktivitet

7. Flere typer møteplasser

8. Vertsrolle – omdømmebygging



Kvartalstruktur gir 
rommet mellom husene:

* Kompakt sentrum –
parkerer og gå!

* Trafikkfrie plasser for å 
oppholde seg

* Ulike møteplasser

* Shopping=opplevelse

Hvordan lager Ringebu 
denne opplevelsen?
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Kompakt og levende sentrum med trafikkfrie møteplasser:
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Gamle ”små” trehus

• Hus i Sveitser- og Jugendstil    

• Bra vedlikeholdt/restaurert

• Jernbanegata bebygd 

ca.1900-1940

Dette gir det koselige 

rommet mellom husene!
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Nisje- og spesialbutikker
• ”Annis pølsemakeri”: lokale 

kjøttprodukt og gourmetdisk med 
avdeling i Oslo(Mathallen)

• ”Skobutikk LaPierre”: 
-importerer sko selv

• ”Kremmertorget: -unikt utvalg

• ”Fru frøken”:  -egenvalgte 
leverandører av klær for damer

• ”Rob Optik”: - importerer 
brilleinnfatninger og har agentur

• ”Stallen smykker&kjeramikk”
- to sølv- og gullsmeder

• Tveit interiør –lokal håndverksbedrift

• Baker Hansen m/”konditorihylle”

Større etter-

spørsel enn 

tilgang på 

forretnings-

lokaler!
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Kultur for initiativ og dugnad 
• Butikk og huseiere i sentrum: 

blomster i gata, sittegrupper, 
arrangement m.m.

• Markedsforening: Aktivitet, 
arrangement og vertskap. 

• Ringebu kommune

• Oppland Fylkeskommune: 
sentrumsutviklingsmidler

• Private i og utenfor sentrum

• Lag og foreninger: Tur og 
trimgruppa, Lions

• Bankene - tilskuddsordninger

• Fylkesmannen i Oppland

• Jernbaneverket, NSB eiendom

• Statens vegvesen

BROSTEIN I 
GÅGATA 

Vær med på en trivselsdugnad i Ringebu 
— kjøp deg en brostein!

”VÅLEBRU – ditt trivelige uterom”

Marit S.Berget foran pallen 

med brostein –bildet tatt under 

”Brosteinfrokosten” 27.09.03

Markedsforening finansierer blomster 



Arbeide sammen  - dele suksessene med flest mulig!
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Styret i Ringebu markedsforening
2 representanter handel

2 representanter reiseliv

1 representant huseier/private/lag&forening

1 Ringebu kommune

Arbeidsgruppe 

reiseliv

3 personer fra reiseliv

+ sekretær

Arbeidsgruppe

landsby 
6 repr. handel/næring 

1 repr. huseier 

1 repr. privat/forening

+ sekretær

Årsmøtet

Landsbyråd
(åpent for alle 2-4 møte pr.år)

Medlemsmøte
(for medlemmer inkl.støttemdlem, huseier og landsbyentusiast)
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Ringebu kommunes kulturfond:
• Sommerfest/Ringebudagerkr. 100.000
• Vinterfest kr. 100.000
• Fårikålfestival kr.  100.000
Andre arr: 
• Julegateåpning kr.    50.000

(kr. 20.000 dekkes fra Ringebu kommune)

Ringebu markedsforening kjøper 25% 
sekretariat av Ringebu kommune. 

Sørger for Sommerfest/Ringebudager, 
Fårikålfestival, Torghandel, julepynting, 
blomster i gata m.m

Serviceavgift: mellom kr. 7.500 og kr. 17.500 
pr. bedrift

Spleiselag til Ringebudager, Fårikålfestival, 
blomster i gata og julepynting ca kr. 5000 pr. 
bedrift + annonsering!
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Finansiering av sentrumsaktivitet 
kommune og private sammen!
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Huseiermøte

Mange felles interesser:

• Utleiepriser

• Lørdagsåpent

• Aktivt – passivt lokale

• Bruk av areal ute – gi mulighet til arrangement

• Skaper merverdi utover egen nytte

• Hvordan har vi det rundt oss – eiendommen – vårbefaring

Hvordan bygger vi som huseiere et aktivt og åpent sentrum?

13
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Kommunens rolle i endring

• Fra byråkrati/hierarki/ren 
tjenesteleverandør til fasilitator, 
nettverksbygger og kobler. 
(Medborgerskap - Kommune 3.0  -
Samskapelser osv)

• Vær oljen i maskineriet for at «ting 
skjer»! Samfunnsutviklerrolle!

• Mellom huseiere, lag og foreninger, 
næringsdrivende og innbyggere – lag 
arenaer.

• Større involvering av- og samarbeid 
med innbyggerne gir lokalt eierskap 
og folk tar ansvar (litt ditt!)
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.
Aktiviteter:

2017
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• Vålebru 100 år i 1999 og 
lekeplassen i sentrum ble 
planlagt – 4.klasse ved en 
barneskole tegnet og 
modellerte. Kostnad: 1,1mill

• Nettverksbygging for 
”nye” Ringebuinger

• Hjemmeværende
• ”Drop in sted” for 

handlende
• Gjester som stopper
• UTEN TRAFIKK

Møteplasser: Lekeplassen 
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Forskjønning – universell utforming

• Senka fortau 
eller senka deler 
av fortau ved 
overganger

• Steinstripe  i 
annen farge som 
markerer gå- og 
kjøreareal

• Unngår trapper 
hvis mulig – off
og priv.
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Møteplasser: Kommuneparken

Fårikålfestival, konserter, Sommerfesten og åpen dag
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Møteplasser: Inntunet Lindstad

Koselig inntun mellom to 
spesialbutikker med bakgård

”Stallen smykker og keramikk” 
og «Tveit interiør». 

. 
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Møteplasser: Gågata (ble gågate i 2003)

Barn selger vafler 

TorghandlereKafe med uteservering 
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Multikulti i landsbyen i mai/juni 

Felles nasjonaldag!

Stomporkester

Spill og leker

Verksted for flagg og 
skramleinstrument

Parade

Matbord

Gatemusikanter

Ballongslipp

Hennamaling og 
hårfletting 
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Sommerfest i juni

Handelsdager med underholdning, aktiviteter, gatepub, brukt- og 
antikkmesse, torghandlere og tilreisende utstillere. 
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Torghandel i landsbyen Ringebu

Hver lørdag i 
skoleferien om 
sommeren!

Torghandel og et 
tema arrangement 
hver lørdag! 
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”Ringebu revival” - Landsbyrock i sept

Første gang i 2011-hvert år etter det

Samle lokale band fra tidligere år

Konsert i sentrum eller Kaupanger

«Hjemreisehelg»

(Dronefilm)
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Gudbrandsdalsløpet 1.helg i september

26

• Utstilling av alle 
startende kjøretøyer i 
Landsbyen Ringebu 
eller annen kommune

• 100 startende kjøretøy
• Kortesje gjennom 

sentrum
• Videre nordover i 

Gudbrandsdalen
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Fårikålfestival i sept/okt

Samarbeid Ringebu 
markedsforening, Sau og 
geit avlslagene:
• Moteoppvisning med ull 

og pels
• Utstilling og kåringer av 

sau
• Demo av gjeterhund og 

saueklipping
• Fårikåltelt med fårikål og 

«fårspiel»
• Salgstelt med sau- og 

ullprodukt-spinning
• «Fåredrag» på 

biblioteket og kåseri
• NM i saueklipping i 2016
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Julegateåpning
fredag før 1.søndag i advent

• Pepperkakelandsbyen Ringebu
• Pynter husene i landsbyen 

til store pepperkakehus

• Juletradisjon med 
servering av Belgiske vafler

• Fakkeltog 
• Hester med slede 
• Julenisse med gave til barna



Av oss alle for oss alle!
– yngre og unge voksne i større grad med
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Av oss alle for oss alle
– aktiv bruk av sentrumsrommet og lokalhistorien!



- 31 -



- 32 -



- 33 -

«Det er ikke så mye som skal til…» 
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Flere attraksjoner og besøkskonsepter gir grunnlag for 
opplevelser, handel, trivsel og bolyst:
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- 36 -Gratis WiFi- «home is where WiFi connects automatically»
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B&B-nettverket Ringebu Gjestehus



Flere møteplasser og arenaer gjør at ulike folk typer folk 
kan møtes og trives i hverdagen
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Hvordan kan folk få vite hva vi faktisk har å by på…..?
Tilgjengelig informasjon og inspirasjon om lokale muligheter er vesentlig 

– digitale kanaler stadig viktigere!
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Varierte bomuligheter og informasjon om disse! 

• Boligtorget i Ringebu – den digitale 
oppslagstavla over bomuligheter i 
kommunen

• Kommunens nettside – ledige tomter 
m.m.

• Bo og byggmessen – møteplassen for 
alle som er interessert i 
boligmarkedet en gang i året.

• Gjennomgangsboliger for 
førstegangsetablerere på 
St.Olavsplass

• Nye tomteområder sentrumsnært der 
mange yngre med små barn slår seg til 
– kr. 75.000 i boligtilskuddsordning.
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Resultat: brukere, deltakere og næringsliv

Utsagn Snitt 

Ringebu

Snitt 

Norge

Utvikling av 

kommunesenteret
4,1 3,6

Tilbudet av kafeer, 

restauranter, uteliv
3,7 3,7

Folkeliv og aktivitet i 

kommunen
3,9 3,9

Ryddighet og renhold på 

offentlige steder
4,1 4,0

År: Antall torghandlere

2012 10,3

2013 12,8

2014 13,0

2015 9,8

2016 12,9

Utsagn Snitt 

Ringebu

Snitt 

Norge

Møteplasser der du kan 

treffe andre
5,0 3,6

Folkeliv og aktivitet i 

kommunen
4,8 3,9

Ryddighet og renhold på 

offentlig steder
4,8 4,0

Antall torghandlere pr.lørdag i snitt:

Innbyggerundersøkelsen:

Hytteundersøkelse:
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Ringebu hadde en økning på  40 nye innbyggere fra 2015 
til 2016! (Økning i 2016 fra 4.462 til 4.502 + 0,9 %)



Hvordan jobber vi videre med å skape et 
levende og attraktivt sentrum i 

Ringebu? 
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”Våla - Elva i landsbyen Ringebu” 

•Våla elv-en naturdimensjon i sentrum: fisking, bading, gangbru, sitteplasser, 

bålplass, botaniske opplevelser, info, fuglekikking og kanopadling

•Investeres 8 mill i bru, tursti og aktiviteter – ca 40% tilskudd utenifra. 

Bruåpning var 27.11.2015.  
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Vegskille i Ringebu: 

• Få oppmerksomhet på de to 
tettstedene gjennom en 
kunstinstallasjon.

• Plasseres ved elvene som var 
livsnervene i våre to tettsteder. I 
Ringebu: Våla elvepark

• Drage fra portalen på Ringebu 
stavkirke med kobling mellom kirka 
og sentrum. Mammuthodeskalle 
pga. de mange mammutfunnene 
som er gjort på Fåvang.

• Knytte installasjonene sammen.
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Stasjonsbyprosjektet
• Alvdal som eks. på det 

uregulert sentrum 

• Ringebu som det  
regulerte sentrum

• Ringebu - Norges første 
sted utenom de store 
byene som ble regulert 
som stasjonsby

• Hvordan skal reisende 
møte sentrum med 
stasjonsområdet
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Kreativt verksted

i Ringebu

• Troen på at det er behov for en ny type lett tilgjengelig, åpen 
og inkluderende sosial møteplass i lokalsamfunnet

• Folk kan møtes på uformell basis og drive med kreativt 
arbeid/aktivitet av ulikt og utradisjonelt slag.

• Stimulerer den kreative og praktiske skaperevnen gjennom 

eksperimentering, læring og mestring

• Fremme interessen for entreprenørskap og praktiske 

fagområder.

Kobler folk; Får folk til å treffes på 

en uformell/ufarlig og til dels 

spontan måte på tvers av alder 

bakgrunn, nasjonalitet og interesse. 

En koordinator som bidrar til å tilrettelegge, 
holde dørstokken lav, kaffen varm og bygge 
nettverk og relasjoner i tilknytning til de 
aktuelle samarbeidspartene og 
lokalsamfunnet forøvrig:.

Ta ut det fulle potensialet som ligger i «et 
skapende nettverk». 
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Oppsummering: 

Sosial, kulturell og økonomisk verdi at innbyggere og besøkende bruker 

«rommet mellom husene» til variert aktivitet - hele året. 

Landsbyens rolle som møteplass er grunnlaget for et levende, 

inkluderende og attraktivt lokalsamfunn. Dette er igjen en forutsetning for å beholde og 
tiltrekke seg både innbyggere og kompetanse i fremtiden. 

Samskapelse og bred delaktighet er et «suksesskriterie» for å lykkes! 
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Landsbyen Ringebu -

Lokalsamfunnsutvikling
Møteplasser

Relasjoner - delaktighet
Dugnad

Aktivitet skaper folk - folk skaper aktivitet
:


