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Erklært landsby 19.06.2010 

Landsbykvaliteter:

• Kvartalstruktur – ingen ulempe

• Folk kjenner hverandre og hilser når de møtes

• Koselige «små» hus der folk bor, kanskje arbeider 
og er trygge i lokalsamfunnet

• Dugnad og medvirkning

• Delaktighet, fellesskap og stolthet

Hva har vi fått? – Har landsbybegrepet noe å si

• Landsbyutviklingen startet i 2002

• en knagg å knytte utviklingen opp imot –
hva – hvordan –hvorfor!

• Bred forankring–inviterte med og inn!

• Verdier og egenskaper som ligger til det
å være en landsby!
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«Landsby - en klynge 
gårder hvor husene 
ligger tett sammen 
om en brønn, plass, 
vei…»(Wikipedia)
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”Statens bymiljøpris 2011»
Tema 2011:UTEROM OG MØTEPLASSER

Torg, gater, plasser og parker er allmenninger og 
byens infrastruktur for menneskelig aktivitet. 
De er møtesteder som gir mulighet for handel, 
lek, fysisk utfoldelse og menneskelig 
samhandling der en kan treffe venner og bli 
kjent med ukjente. 

”I Ringebu fant juryen: 

En tydelig og fremtidsrettet strategi for uterom 
og møteplasser, et sted hvor det har vært 

mange om å trekke lasset og hvor resultatene 
holder høy kvalitet.”
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Statens pris for attraktivt sted 2013

385 steder som ble 
nominerte

Ringebu var en av fem i 
finalen! 

Norheimsund vant foran 
Ringebu, Kirkenes, Herøy 
(Nordland) og Fagernes. 

☺



FNs bærekraftsmål
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EPSA – European Public Sector Award 2019 

• Den 7.EPSA ble arr. i november 2019

• Arr. på tre lokasjoner i byen Maastricht: 
Maastricht Town Hall, European Institute
of Public Administration og Province
Government Buildings.

• Prisen er et bevis på styrken og 
potensialet som ligger i samspill og 
samarbeid i lokalsamfunnene våre –
også i mindre kommuner. 
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Town Hall Maastricht

Ringebu deler med andre:

• Ringebu har alltid delt med andre – over 60 
foredrag om hvordan Ringebu kommune og 
lokalsamfunn samskaper/eks. i utvikling av 
landsbyen Ringebu.

• Mange kommer på besøk for å se i 
virkeligheten. 

• Her bilder fra den høytidelige overrekkelsen 
av EPSA prisen i Town Hall
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Best Practice Certificate

• 160 søknader fra 28 land

• 3 nivå: Lokalt, regionalt og 
nasjonalt og europeisk nivå. 

• 40 prosjekt fra 14 ulike land fikk 
«Best Practice Certificate» 

• Ringebu er stolt over å hente 
hjem et EPSA-sertifikat til 
Gudbrandsdalen for det etablerte 
og uformelle samarbeidet som er 
mellom Ringebu kommune og 
innbyggere spes.om landsbyen 
Ringebu. 

• Vi ønsker å stadig vedlikeholde og 
bygge en sterk, levende og 
attraktivt kommune m/sentrum 
som gir økt attraksjonskraft 
overfor besøkende
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-det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen
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Ringebu
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«………….Kompakt og levende sentra……..»
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Landsbyutvikling (og litt meg) i korte trekk

• Kjøpte en hus i sentrum høsten 2001 og 
skrev leieavtale med bakeri m/uteservering

• Diskusjon med nabo samme høsten(2001). 
Fant en til som ville noe i sentrum ☺

• Vi satte i gang Torghandelen i 2002 og 
brusteinsaksjon. Organiserte den fram til 
2014 –Næringsforening tok over. 

• Jonsgård seng & frokost (B&B) i 2007

• Dratt i gang sammen med andre: 

– Multikulti

– Ringebu Revival som nå er Landsbyrock.

– Bakgårdsprat 

– Landsbyråd  og Landsbygalleriet

– Styret i Ringebu markedsforening – utvidet

– Makerspace og godværspub

– Ringebu arrangement
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Hva er Ringebu? = sum av KULTUR og VERDIER
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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. 
Innbyggere med flere roller 

6. Folk skaper aktivitet og Aktivitet 
skaper folk! 

7. Flere typer møteplasser

8. Vertsrolle – omdømmebygging



1.a) Landsbyutvikling øker 
kommunens bostedsattraktivitet

Basert på kunnskap, forskning – og erfaring:

• Trend: Urbanisering
SSB

• Levende sentrum er viktig for 
bostedsattraktivitet.
NIBR- Boligpreferanser i distriktene

• Industrisamfunn→ kunnskaps- og teknologi-
samfunn
Østlandsforskning

• Attraktivitetspyramiden –
bostedsattraktivitet
Telemarksforskning
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1.b) Hva blir da viktig fremover? 

• (Lands)byutvikling: 
«Godt» vs. «nødvendig»

• Erkjenning: Landsbyutvikling bør anses 
som et av de viktigste virkemidlene for 
å tiltrekke- og holde på innbyggere og 
kompetanse- noe som kommer hele 
kommunen til gode.

• Å gjøre det attraktivt for menneskene 
og kompetansen ER å tilrettelegge for 
arbeidsplassvekst.

• Næringssjef med tilskuddsmidler som 
er «på» – går ved siden av!
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2.a) Kommunens rolle i endring

• Kommune 3.0: 
Fra byråkrati/hierarki/ren 
tjenesteleverandør til fasilitator, 
nettverksbygger og kobler. 

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

• Er oljen i maskineriet for at «ting 
skjer»!

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

• SAMSKAPING – dele ansvar
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2.b) Hva blir da viktig fremover? 

• Alle er nettverksbyggere og vertskap-
by på seg sjøl! 
(Vertsrollekursing og bevissthet)

• På agendaen: Hvordan bygge nettverk 
og relasjoner på tvers av alder, sektor, 
nasjonalitet,bakgrunn eks.Makerspace?

• Lett tilgjengelige og varierte 
møteplasser og arenaer -
Innovasjonssenter

• Økt åpenhet for både inkludering og 
mobilisering!  
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Økt aktivitet og medborgerskap (av oss alle for oss alle)

– yngre og unge voksne i større grad med:
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Flere møteplasser gjør at ulike folk typer folk kan møtes og trives i 
hverdagen-da kan ting skje (tross alt hverdagene det er flest av ☺…)
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«Det er ikke så mye som skal til…» 
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Økt aktivitet og medborgerskap (av oss alle for oss alle)

– aktiv bruk av byrommet og lokalhistorien!
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Flere attraksjoner og 
besøkskonsepter gir grunnlag
for opplevelser, handel, trivsel
og bolyst:

-
24
-
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Vegskille i Ringebu: 

• Få oppmerksomhet på tettstedene 
gjennom en kunstinstallasjoner

• Plasseres like ved elvene som var 
livsnervene i våre to tettsteder.

• Drage fra portalen på Ringebu 
stavkirke med kobling mellom kirka 
og sentrum. 
«Mammuthugguskalle». 
Mammutfunnene som er gjort på 
Fåvang i Ringebu.

• Knytte installasjonene sammen.

• Sammen om finansiering



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!  Ringebu.com
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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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Kvalitets- og spesialbutikker
• ”Annis pølsemakeri”: lokale kjøttprodukt 

og gourmetdisk med avdeling i 
Mathallen og Oslobukta

• «Annis spisested» 😋Årets vegmat 2019

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

• "Værfast»-mat-aktivitet-møteplass

• "HEV Ringebu» med bakervarer fra 
Bakeriet i Lom.

• "Trend Ringebu»– dyktig daglig leder 
som sørger for spenstige sko&klær

• ”Rob Optik”: - importerer 
brilleinnfatninger(tre, stein, papir og 
horn) ….og har agentur i Europa 

• «Ohlalla sjokola og kafe»
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Støtter «aktivitetsbutikker» som 
Værfast eks. «Sykkelviku»

• Sykkelvikku 2019 – fortsetter i 2020
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.
Aktiviteter:

2022?
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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.støttemedlem, huseier og landsbyentusiast)

Side 31

Hva jobber et landsbyråd med:

• Åpent for alle

• Idedugnad ang.aktiviteter

• Dugnad langs elv, landsbybod

osv

• Noen frivillige arbeidsgrupper 

springer ut fra landsbyrådet og 

setter i gang aktivitet-

huseiertrekanten, «Ringebu 

arrangement» osv

Hva jobber 

arbeidsgruppa med:

Planlegge og 

gjennomføre arr. i 

årshjulet som er i RM 

sin regi ☺
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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

• Blomster og uterom

Hvordan bygger vi som huseiere et aktivt og åpent sentrum?
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Hvordan jobber vi med å skape et levende og 

attraktivt sentrum i Ringebu? ☺
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http://www.norge-rundt.no/video/8796

http://www.norge-rundt.no/video/8796
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- 36 -Gratis WiFi- «home is where WiFi connects automatically»
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B&B-nettverket Ringebu Gjestehus



Fortetting sikrer et kompakt og levende sentrum! 
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Telemarksforskning 
har sett på studier fra 
andre land hvor langt 
personer går før de 
snur/gir opp osv. 
Dette forteller oss 
noe om hvordan vi 
skal få sentrum til å 
henge sammen som 
et «shoppingsted». 

Folk må bo i sentrum 
for å være med å gi 
liv til sentrum utover 
«åpningstid»
Hva betyr det?

Bygge tettere og i 
høyden!
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”Våla - Elva i landsbyen Ringebu” 

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

bålplass, botaniske opplevelser, info, fuglekikking  m.m

•Investeres 8 mill i bru, tursti og aktiviteter – ca 40% tilskudd utenom Ringebu

Spleising: næringsliv, Tur og trim, Fylkeskommune og kommune. 



Arbeide sammen  - dele suksessene med flest mulig!
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Varierte møteplasser og arrangement
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http://www.norge-rundt.no/video/8796

http://www.norge-rundt.no/video/8796


Varierte møteplasser og arrangement
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Torghandel m/aktiviteter
Hver sommerlørdag – 18.året i 2020!

Antikk Smykker

Brukt og nytt Ullprodukter

Vaffelsteking

Spleis: kommune 
utsending, næringsliv, 
loddsalg, private bidrag
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LANDSBYGALLERIET RINGEBU

• Helårsåpent – tilgjengelig 24 – 7 

• Synliggjøring av 13-15 fotografer bosatt i Ringebu

• 1 gjesteplass for andre

• Kvinner og menn i alderen 15-70 år
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Kommunens rolle ER i endring!!!

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

• Være oljen i maskineriet for at «ting 
skjer» = fasilitator! Eks.mellom
huseiere, lag og foreninger, 
næringsdrivende, folkehøyskolen, 
heltids- og deltidsinnbyggere (m.fl)

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

• Kommunens rolle er i endring!

AV OSS – FOR OSS!
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Innovasjonssenter
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• Lite lydstudio
• Fleksibel møblering i fellesrom
• «Lite kommunalt»
• Bedrifter har kontorplasser –

møtes til lunsj ved et 15 meter 
langt trebord – «Hel ved» og 
ellers ved kaffemaskina

• Der folk og ideer møtes
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Innovasjonssenteret
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Biblioteket
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Makerspace
Ringebu



Makerspace Ringebu

• Digitale ferdigheter: Bygging, koding og programmering av f.eks. 
robotarm, nettsider og app-er, systemutvikling, grafisk design og 
dataspill. 

• Reparasjon av gjenstander eller deler med epoxy, polyester, glassfiber 
og karbonfibermaterialer.

• Småsnekring ute eks. snekring og maling av olabiler, fuglekasser mm

• Modellbygging av tog, fly, båt, få instrumenter til å fungere. 

• Film, foto og lyd: Eksperimentering, kurs, utstillinger, minikonserter 

• Nyskapende kunst og håndverksrelaterte aktiviteter som eks.maling, 
scrap-booking, tegning, graffiti, strikking, klesdesign, keramikk, 
lysstøping og prod. ut av gjenbruksmat(eks. vesker av bilslanger).

• 3D tegning (teknisk tegning)

• 3D printing til hobbyformål, eller for produksjon av prototyper 
(innovasjon og entreprenørskap)

• Elektronikk; reparasjon av elektronisk utstyr som er kastet på eks. 
Euronics f.eks. PC-er, TV, radio og videoutstyr og programmerbar logisk 
styringssystemer (PLS)

• Produksjon av BEAMbots (Biology, Electronics, Aestetics and 
Mechanics), og andre ting med hjelp av transistorer, kondensatorer, IC, 
dioder m.m. 
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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

2015 10,3

2016 12,8

2017 13,0

2018 9,8

2019 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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Vil du vite mer? 

Ringebu.com 
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Høstkonferansen sentrum og fjellet - Spidsbergseter 11.okt 2017.pptx
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Oppsummering: 

• Det har både en 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.

• Medborgerskap og samskapelse er «suksesskriterie» for å lykkes! 



- 58 - 58

Takk for meg! ☺


