Nr

masjon

for Flå komm

un e

mars 2014

Info
r

–
33

Fløværingen
God påske!

Flå kommune, 3539 Flå
Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601
postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no

Foto: Vidar Seterstøen

Redaktørens

SPALTE

NÆRINGS- OG REISELIVSSELSKAP I FLÅ
Det har de siste årene blitt investert enorme
summer i Flå kommune. I Flå sentrum har vi
fått kjøpesenter med hotell, nasjonalt jakt og
fiskesenter, store investeringer i Bjørneparken
osv. På fjellet er det bygget hundrevis av flotte
hytter, og det er gjort store grunnlagsinvesteringer i form av infrastruktur.
Klarer vi å få den verdiskapningen som er
mulig ut i fra de investeringer som er gjort?
Svaret på dette er nok nei! Handelen i Flå har
økt med over 100 MNOK siden 2007, men
det er en stor andel av de som kjører på Rv 7
som fortsatt kjører gjennom uten å stoppe.
Tidvis er det mange flere «hytteinnbyggere»
enn fastboende i Flå. Er de som har hytte i
Flå klar over hva man kan oppleve på Jakt og
Fiskesenteret og i Bjørneparken? Jeg tror for
få er det.
Er gjester som bor på hotellet klar over hytteområdene/fjellene i Flå, kanskje noen vurderer
fjellturer som medfører et døgn ekstra overnatting, eller kanskje en hyttetomt i Flå ? Jeg
tror ikke det. Denne oppramsingen kan gjøres
lang, men jeg stopper her. Flå kommune har
hatt flere møter med de største næringslivsaktørene i Flå for å se på mulighetene for å starte

Odd-Egil Stavn, Rådmann

et nærings- og reiselivsselskap, arbeidsnavnet
på selskapet er foreløpig Flå Vekst.
Jeg håper vi nå klarer å få i gang et selskap
som flest mulig næringsdrivende ser nytten
av å være med i. Dette blir ikke et selskap eid
av kommunen, men av de næringsdrivende
sammen med kommunen. Selskapet må ha
ressurser til å kunne ha en ansatt i en stillingsprosent som kan drive selskapet. Samtidig må
eierne jobbe aktivt sammen for å få synliggjort
og utviklet de tilbudene som allerede finnes.
Dette tror jeg blir bra
God Påske !
Odd-Egil Stavn
Rådmann
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Energi og klima
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I januar ble det lansert spenstige planer for nye attraksjoner i Bjørneparken. Det er ønske om å bygge et
vitensenter med tema klima og energi. For å symbolisere klimaproblematikken ønsker man å bygge et
isbjørnanlegg. Det arbeides for tiden med å finansiere
et forprosjekt for å se på mulighetene, utforming og
ikke minst finansiering av et slikt prosjekt. I utgangspunktet ser man for seg et anlegg til ca 50 mill kroner.
Dette er spenstige planer som vil skape stor blest og
interesse for Bjørneparken, men kanskje aller mest
være med på å sette fokus på de utfordringer vi har i
forhold til klimaendringer.

Tor Egil Buøen, Ordfører

Her er det snakk om både læring og opplevelser.
Regionrådet/Buskerud fylkeskommune har bevilget
150.000,- kroner til forprosjektet. Flå kommune har
bevilget 50. 000,- kroner og lokale aktører innen energiproduksjon er i ferd med å bevilge det resterende
beløp, slik at forprosjektet kan gjennomføres i løpet
av sommeren og høsten.

Byggingen av Flå Veksthus er i gang. Jeg fikk spørsmål om hva som skal dyrkes i veksthuset. Svaret er
arbeidsplasser. Klarer vi å fylle dette bygget på den
måten det er tenkt, har vi kommet langt.
Flerbrukshallen tar vi i bruk 6. og 7. juni, da blir det
dansegalla med Ole Ivars, Dænsebændet, mfl. Sokna
- Ørgenvika åpner den 6. så dette blir en god anledning til å feire.

På mine 6 år i Regionrådet for Hallingdal har jeg aldri
opplevd at en bevilgningssak har blitt vedtatt med
applaus. Dette viser den betydning denne satsingen
kan få for hele Hallingdal som reiselivsregion. Her
gjelder det å smi mens jernet er varmt. Bjørneparken
i Orsa økte besøket fra 70 000 til 200 000 etter at de
fikk Isbjørn. Det er sannsynlig at minst det samme
vil skje i Flå.

I løpet av våren starter arbeidet med revidering av
kommuneplanens arealdel. Dette er et viktig arbeid
som legger grunnlaget for arealbruken i Flå de neste
10-15 årene. Ål kommune har nettopp avsluttet sitt
arbeid med rullering og vi har inngått avtale om å leie
inn personell fra Ål for å gjennomføre arbeidet for oss.
Vi mener dette er en god og billig løsning.

Fra 6. juni er det dagsturavstand fra Oslo til Bjørneparken, og 22. mai åpner Rovdyrsenteret som ser ut til
å bli et spektakulært opplevelsessenter. Vi kan glede
oss til en spennende sommer i Flå.

Det har allerede kommet signaler fra grunneiere som
ønsker å utvikle sine eiendommer. Vi står foran en
spennende og viktig prosess. Her gjelder det å være
på plass når toget går, det blir lenge til neste gang.

Håvard Staff Brenno har de siste årene vært Olav Thon
sin mann i Flå. Vi har hatt et nært samarbeid om det
meste som har skjedd disse årene. Nettopp det nære
samarbeidet mellom kommunen og en privat aktør
tror jeg har vært nøkkelen til suksessen i Flå. Håvard
startet i ny jobb i Frydenborg eiendom 1. mars. En stor
takk til Håvard for stort engasjement og entusiasme i
arbeidet med utvikling av Flå.

Vil til slutt få ønske alle en riktig god påske, med
masse snø, sol og lange skiturer.
FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil, Ordfører
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Flå Veksthus
Da er rivingen av «kvartalet» startet for
å gjøre klart til bygging av Flå Veksthus.
Veksthuset er et kontorbygg på brutto
6.000 kvm inklusive parkering i kjeller.
Utleibart areal er ca 4.500 kvm og byggherre er Olav Thon. Flå kommune har
signert en svært lang leiekontrakt for

kommunens administrasjon, bibliotek og
legekontor/helsestasjon, til sammen 1600
kvm. Dagens kommunehus og helsebygg
skal rives. Tomten der kommunehuset står
skal bli bedre parkering for Flå kirke. Veksthuset skal stå ferdig i mai 2015.
Flå Veksthus er et prosjekt vi også har fått
såkalte Bulystmidler til fra KRD. Kommunen
har fått 1,5 MNOK for å utvikle veksthuset
til å bli et bygg med et miljø som skal skape
vekst. Ideen bak prosjektet er at vi vet det
er mange utflyttede Hallinger som bor
og jobber i Oslo-området, og som kunne
tenkt seg å flytte tilbake til Hallingdal.
Grunnen til at de ikke flytter tilbake er at
det ikke finnes tilsvarende spennende jobber i Hallingdal, som det de har i Oslo i
dag. Med kontor i Veksthuset er det 1,5 time
til Oslo etter 6. juni når Sokna-Ørgenvika
har åpnet. Avstand til Lysaker 1 time og 10
min, til Hønefoss 40 min. Da er det mulig
å jobbe i Flå noen dager i uken og samtidig
jobbe i Oslo noen dager, og bo i Flå, Nes
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eller Gol. I tillegg vil det være mulig for
de som har hytte i Hallingdal å leie kontor
i et spennende miljø som erstatning for
hjemmekontor på hytta. Servicetorget i
kommunen vil kunne yte sentralbordtjenester for de andre næringsdrivende som
leier i Veksthuset.

Flå Veksthus er et svært spennende prosjekt.
Innbyggerne i Flå vil få et nytt møtested i
det nye flotte biblioteket. Mange utfl yttede
Hallinger har tatt kontakt med oss allerede
for å tinge på et kontor i Veksthuset. Dette
er et utviklingsprosjekt for Flå kommune.
Veksthuset skal stå ferdig i mai 2015.

Tunnelen
2
Det har det siste året vært god byggeaktivitet på boligfeltet Tunnelen 2.
Det er bygd fire to mannsboliger og flere
står for tur. Høsten 2013 ble det også
vedtatt detaljregulering for større deler
av feltet. Dette betyr at det nå er gode
muligheter for både kjøpe egen bolig, eller
tomt for oppføring av bolig.
Interesserte kan ta kontakt med Sparebank 1
Hallingdal Valdres v/øystein Walle 91539156
eller MA entreprenør v/ Endre Storhaug
92253318.
-5-

BJØRNEPARKEN
Hei alle sammen!
Nå er det like før vi åpner dørene for sesongen 2014. Vi åpner lørdag den
22. mars. Da er vi klare for å ta imot gamle og nye besøkende til parken.
Her blir det både spenning og moro gjennom hele sesongen. Følg med på
våre nettsider for oppdatert informasjon. www.bjorneparken.no, og følg oss
gjerne på facebook.
NYHETER:

ÅPNINGSTIDER:

22. mai åpner Bjørneparken Rovdyrsenter.
Dette blir et stort løft for Bjørneparken, spesielt med tanke på undervisning for skoler. Det
vil også gi besøkende i Bjørneparken større
faglig innhold på en spennende måte. Man
blir virkelig kjent med de fire store rovdyrene
bjørn, ulv, gaupe og jerv. Vi gleder oss stort!!

Lavsesong: 22/3-20/6 og fra 18/8. Åpningstid:
11-17. Grupper kan avtale tid utenom dette.
Høysesong: 21/6-17/8. Åpent alle dager 10-19

Åpent alle dager 1/5-7/9
Påsken: 12/4-21/4 og høstferien 27/9-12/10.

Utenom dette, kun åpent lørdager og søndag.
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FORINGSTIDER I SOMMER:
11:30 Foring av bjørn, dyrepasser forteller
12:30 Foring av elg
13:30 Foring av rev
14:30 Foring av gaupe
15:30 Foring av bjørn
HAKKEBAKKESKOGEN:
Vi får også i år muligheten til å vise forestillingen «Klatremus og de andre dyrene i
Hakkebakkeskogen» i amfiet vårt.
Også i år vil du kunne se en utgave av Klatremus og alle dyrene i Hakkbakkeskogen
med innslag av Hallingdialekt, hallingdans
og hallingpregede kostymer. Det blir levende
musikk. Du finner Kråkeper på fele, elgen på
trøorgel og ugla på perkusjon/slagverk.
En fantastisk forestilling full av trøkk, og dansere som fyker veggimellom. Denne forestillingen er så sterk, frisk og sprek at det reint
lukter… atsjooo…nybakte kruttsterke pepperkaker av den...

Denne forestillingen kan du bare ikke gå glipp
av. Noen har kanskje allerede sett den, men vi
anbefaler å komme igjen. Stadig nye ting som
skjer. Vi gleder oss,og håper at mange vil glede
seg med oss å komme på forestilling.
Premiere er 5. juli kl 1600. Deretter går forestillingene alle dager unntatt mandag i perioden
5. juli til og med 3. august.
Samarbeid med Langedrag, Tropicana og
Hallingdal Feriepark
Dette samarbeidet fortsetter nå i 2014. Dette
innebærer at hvis du har vært Bjørneparken og
kjøpt billett, får du 50% rabatt på barnebilettene på de andre tre parkene.I tillegg er det
gunstige priser på sesongkort ved kombinasjon med de andre parkene. Du kan velge om
du vil ha sesongkort for en park, to parker, tre
parker eller alle fire parkene.
Se: www.Opplevhallingdal.no

Velkommen til oss!

Rovdyrsenter
Bjørneparken Rovdyrsenter, som er
et av tre autoriserte rovviltsenter i
Norge, åpner 22. mai.
Rovdyrsenteret får tilhold i et nytt bygg i tilknytning til Bjørneparken, og får felles inngang
med Bjørneparken. Selve opplevelsessenteret
blir lokalisert i første etasje, mens det i kjelleren blir undervisningsrom og kontorer. Rovdyrsenteret blir et opplevelsessenter der man ved
hjelp av moderne teknologi får informasjon
om de fire store rovdyrene i norsk natur.
Arne Nævra er i ferd med å lage flere filmer
om rovdyrene våre. Disse blir vist i kinosalen,
Bjørneparken. Det er også planer om en film
om Vassfaret.

Velkommen til åpning den 22. mai!
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Nytt Leilighetsbygg
Det er for tiden stor byggeaktivitet i Flå.
Halling tunet leilighetsbygg i Flå sentrum har
vist seg å være en suksess. Ett halvt år etter at
bygget var ferdig, er det nå fullt. Flå kommune
har derfor solgt leilighetsbygget bak kirken slik
at det her kan bygges et nytt leilighetsbygg.
Nye innbyggere trenger boliger. Planleggingen
av dette bygget er nå i gang, og vi håper at
nødvendige detaljreguleringer kan komme på
plass i løpet av året.

Sokna-Ørgenvika
6. juni er det klart for folkefest når vegstrekningen Sokna-Ørgenvika åpner.

Austvold Bru
Austvold bru ble stengt i starten av januar.
Det er Buskerud fylkeskommune som er eier
av brua og som etter anbefaling fra Statens
vegvesen foretok stengning.
Fylkeskommunen har igangsatt arbeidet med
å prosjektere ny bru. Det er 4-5 ulike alternativer. Vi håper at man finner fram til et godt
alternativ, og at fylkeskommunen bevilger
de nødvendige midler til bygging av ny bru.
Framdriftsplanen går ut på at fylkeskommunen skal ta en avgjørelse om bygging senest
i november måned.
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Flerbrukshall
Etter planen skal flerbrukshallen være ferdig
til 6. juni, det arrangeres da dansegalla i forbindelse med åpningen av Sokna-Ørgenvika.
Arbeidet går fort framover, og det er for tiden
mye dugnadsarbeid. Kjell Sævre og Ole Grimeli
er dugnadsgeneraler. Har du lyst til å bidra
på dugnad, lite eller mye. Kan du ta direkte
kontakt med Kjell eller Ole, eller gi beskjed til
servicekontoret 32 05 36 00.
Den ofﬁsielle åpningen av hallen vil
foregå i august.
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URSUS Treningssenter
I ÅR FYLLER URSUS TRENINGSSENTER 10 ÅR.
•

Etablert 2004, startet i lokalene på Flå
heimen (Fysioterapien).

•

Holder nå til i kjelleren under NAV / lensmannskontoret.

•

Tilgjengelighet 24 timer x 7 dager.

•

Mer enn 100 medlemmer gjennom året.

•

Vi har spinning, tredemøller og styrke
utstyr.

Priser 2014
Voksne:
Studenter:

350,- kr pr. mnd.
150,- kr pr. mnd.

Hvis du tegner en avtale for et halvt år,
får du en av månedene gratis.

Trenere til URSUS
URSUS treningssenter trenger flere instruktører i spinning, styrke- og gruppetrening (aerobic, body pump mm). URSUS Treningssenter
drives på frivillig grunnlag, men vi tilbyr å dekke
kurs/opphold, gratis egentrening og treningsklær, hvis du vil forplikte deg i en periode som
trener / instruktør. Ta kontakt med en i styret
eller send en søknad pr. epost så tar vi kontakt.
Oppstart i nye lokaler sommeren 2014. Meld
deg innen 1. mai

Vi har ikke investert i nytt utstyr det siste året,
siden vi skal inn i nye lokaler sommeren 2014 Flå flerbrukshall. Der kommer vi til å kjøpe nytt
utstyr så lenge økonomien holder.
URSUS driver Flå Svømmehall på dugnad, og
dette betyr penger inn på konto.
Siden vi skal inn i nye lokaler medfører dette
økte utgifter i forbindelse med bruk av treningslokalene. Nyinvesteringer i utstyr,
vedlikehold/reparasjoner av apparater, m.m.
Vi ser oss derfor nødt til å øke prisene i 2014.

Kontakt Informasjon:
Epost: epost@ursus.in
Sven- Harald Ness:
Siv Merethe Glesne:
Jostein Mæhlum:

Mobil 950 46 686
Mobil 951 48 061
Mobil 917 51 703

Støttekontakter

Takk til - Flå Kvinneog familielag

Vi har behov for støttekontakter. Er det
noen som kunne tenke seg dette kan de
henvende seg til Kari Rapp ved Flåheimen.

Vil med dette sende en stor takk for deres
frivillige arbeid og hjelp under julemessen
og juletrefesten ved Flåheimen.

Hun treffes på tlf: 32 05 36 58 på dagtid.

Med vennlig hilsen
Flåheimen, Ruth Skeide
- 11 -

MOT for dagen
Hei alle sammen!
Vi går lysere tider i møtet, og vi nyter sol, utetid, skiturer, fjelluft, appelsin, kvikklunsjen og kaffen på hytta eller ved husveggen. I dag vil vi dele en helt spesiell historie.

Vinduet (hentet fra boka ”Balsam for sjelen”)
Det var en gang to menn som var svært syke.
De lå på samme rom på sykehuset. Det var
et svært lite rom, og det hadde bare ett vindu
som ga et glimt av verden utenfor. Som en
del av behandlingen måtte den ene mannen
sitte i sengen en time hver ettermiddag. Det
var visst fordi han måtte bli kvitt væsken som
hadde samlet seg i lungene. Sengen hans sto
under vinduet. Den andre mannen lå ved veggen og var nødt til å ligge på ryggen hele tiden.

han forsøkte å ikke tenke på det, jo mer ville
han en forandring. Han ville gjøre hva som
helst for å kunne se ut av vinduet.
En natt lå han våken og kikket i taket, våknet
plutselig den andre og begynte å hoste. Han
fikk nesten ikke puste og famlet desperat etter
knappen for å kalle på sykepleieren. Mannen
ved siden av så på uten å løfte en finger for
å hjelpe. Selv når mannen sluttet å puste, lot
han som ingenting. Neste morgen fant sykepleieren den andre død. Han ble kjørt vekk.

Hver ettermiddag når mannen ved vinduet
satt oppreist, brukte han tiden til å fortelle hva
han så utenfor. Vinduet vendte ut mot en park
med en liten innsjø. Der svømte det ender og
svaner. Av og til kom det et barn og matet dem
og lekte med en liten båt. Forelskede par gikk
hånd i hånd under trærne. Det vokste blomster overalt og på den grønne plenen spilte
noen ball. Og bak alt sammen, bak parken og
trærne, så han de høye husene i byen.

Så fort det lot seg gjøre, spurte mannen om
ikke han kunne få sengen ved siden av vinduet. De flyttet ham og passet på at han fikk
ligge godt. Da de gikk sin vei, reiste han seg
opp på den ene albuen og kikket ut av vinduet.
Det eneste han så var en murvegg….

Mannen som lå på ryggen hørte på når den
andre fortalte. Han nøt hvert eneste minutt.
Han hørte at det var et barn som nesten falt ut
i vannet, han hørte om de fine kjolene jentene
hadde på seg. Sidemannens beskrivelser fikk
ham nesten til å synes at han kunne se alt som
hendte utenfor.

Sitat fra Grandma Moses: ”Livet blir hva vi gjør
det til. Slik har det alltid vært, og slik vil det
alltid være”
Kos dere i tiden som kommer, ta godt vare på
dere selv og hverandre!
Vi ønsker alle en riktig god påske, og en god og
varm vår!

En vakker ettermiddag spurte han plutselig
hvorfor det bare var mannen ved vinduet som
fikk lov til å se hva som hendte utenfor. Hvorfor kunne ikke han få lov til å gjøre det? Jo mer

Hilsen fra
MOT teamet i Flå
- 12 -

MOT til å glede dagen
November 2013

Hva er MOT til å glede dagen:
Hvert år den 23. november arrangeres ”MOT
til å glede dagen”. Titusener av ungdommer i
deltar i MOT sitt program i skolen, og denne
dagen har de alle et felles mål – å glede andre
mest mulig med små midler. Denne dagen
oppfordrer MOT ungdom og voksne over hele
landet til å spre glede. Det viktigste stikkordet
for ”MOT til å glede dagen” er: Tenk enkelt!!
Et lite tilbakeblikk på den store glededagen
til MOT i Flå:
Ungdom Med MOT besøkte alle klassetrinnene
på skolen. Delte ut gledekort, drops og snakket
om viktigheten av å glede andre, ta vare på de
rundt oss, og være en god venn.
Vi besøkte Flåheimen med kake, snakket om
MOT, snakket med de eldre og ungdommene
hadde en liten minikonsert med fine sanger. En
veldig hyggelig stund.
I midttimen delte vi ut skolebrød til ungdommene og lærerne på skolen, som var sponset av
Skue Sparebank. Tusen takk for bidraget. Dere
gleder mange ungdommer og lærere hvert år
med dette. De voksne på skolen fikk kort med
hyggelige hilsninger fra ungdommene.
I barnehagen hadde ungdommene samlingsstund med ungene. De fikk bamsemums og
seigmenn, og de måtte fortelle hva de likte å
drive med. Vi sang og danset, og det ble også
her en veldig hyggelig stund.
Etter endt skoledag, tok de runden på kontorene i kommuneadministrasjonen med kaker
og twist. I tillegg ble det kaker og twist på de
som jobbet på flerbrukshallen, andre bedrifter
i sentrum og ikke minst de eldre på Grønvold.
Vi avsluttet dagen på Bjørneparken kjøpesenter, hvor vi delte ut klemmer, twist, drops og

kort. Undertegnede ble gledet med en rose fra
ungdommene. En blomst som virkelig varmet.
Alt i alt en fantastisk MOT til å glede dag i Flå.
Ble mange glade personer i Flå denne dagen.
J -J
MOT til å bry seg, besøksgruppe
Vi ønsker å starte en MOT til å bry seg gruppe for
beboerne på Flåheimen. En type besøksordning,
som hjelpe med eventuelt handling, besøke de
eldre for gode samtaler, lese, spille og eventuelt
en luftetur ut.
De som kunne tenke seg dette, kan ta kontakt
med meg. Jeg setter da opp en liste med dager
de forskjellige kan tenke seg å ta turen. Det vil
også bli noen ungdommer som skal være med
på dette. Ta kontakt da vel, så bidrar vi til ekstra
hygge for de eldre!
Martha Kristin Gaptjern
MOT koordinator Flå kommune
Martha.gaptjern@flaa.kommune.no
Mobil: 95838312

Du inviteres til FOREDRAG
MED BJØRN FIGENSCHOU
Tidligere politibetjent med mye erfaring
på menneskelige relasjoner

Torsdag den 3. april kl 1700
i gymsalen på Flå skole
•
•
•
•
•
•

Hva er en god rollemodell, og hvem er det?
Hvordan påvirker vi hverandre, og går foran som et godt eksempel?
Hva kan vi gjøre for å bidra til en bra dag selv, eller å gi andre det samme?
Hvordan er vi som medmenneske,
bryr vi oss om, eller bryr vi oss med?
Hva kan vi sammen gjøre for å sørge for et godt lokalsamfunn å bo i?

Et foredrag for både ungdommer, foreldre, lærere, helsepersonell, kollegaer, besteforeldre, venner og andre i lokalsamfunnet. Til inspirasjon, motivasjon, glede og ettertanke.

Sitat fra tidligere foredag: ”Han er troverdig, interessant og utrolig engasjerende
person å høre på. Han vet hva han snakker om. Veldig glad for at jeg tok meg
tid til å komme på dette foredraget”

Velkommen! Dette kan du ikke gå glipp av!
Hilsen
MOT teamet i Flå

UNGDOM MED MOT, SKOLERING FOR
HALLINGDAL I BJØRNEPARKEN
UNGDOM MED MOT 2013 (UMM)

Årets skolering av ungdom med MOT ble
arrangert i Bjørneparken. 26 elever fra Hol,
Ål, Gol, Nes og Flå var plukket ut til årets
skolering. Det er 9. klassinger som skriver en
søknad til skolens MOT-informatører om å
bli Ungdom med MOT. De som søker blir invitert på intervju, og blir ut ifra dette plukket
ut til å være UMM og bli med på skolering.
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Ungdom med MOT er positive rollemodeller i ungdomsmiljøet, og er med på å skape trygge oppvekstmiljø. Gjennom
bevisstgjøring på egne verdier og valg skal Ungdom med
MOT gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si
nei. Ungdom med MOT skal bidra til å styre oppvekstmiljøet
i positiv retning både på skolen og på fritiden. I tillegg skal
Ungdom med MOT besøke alle kommunens 7. klassinger
på barneskolen og trygge overgangen fra barneskole til
ungdomsskole. Signalbærere som også har blitt nevnt, er
Ungdom med MOT som har vært på lederutvikling på MOT
camp. Lene og Anne fra Hol, Agnes og Heidi fra Flå samt
Thea som ungdomsrådsrepresentant. UMM fra Flå bidro
også med mye inspirasjon til oss alle. Dere er en super gjeng
alle sammen, og gir mye av dere selv.

Ca 10 MOT informatører bisto i skoleringen og var tilstede
under samlingen sammen med sine ungdommer. Det var
Flå som også i år hadde ansvar for samlingen. Informatører
fra Nes, Flå og Gol fungerte som kursholdere. Kursholdere
var Helen Jensen, Tor Even Lysfjord, Gunnhild Ween Helberg, Eirik Bjerregaard og Martha Kristin Gaptjern. Thon
Hotel Bjørneparken, Bjørneparken og Jakt og Fiske Senteret
sørget for at arrangementet fikk en hyggelig ramme med
hyggelige priser, lokaler, gode senger, god mat og ikke minst
en spennende tur i Bjørnparken. Ble også elg på nært hold,
da vi fikk gi elgen gulrot med munnen. Kjempestas!!! Vi
vil også takke damene Vivi Schulz og Gunvor Moen som
stilte frivillig opp for å lage mat og servere oss, og Hilde
på Jakt og Fiskesenteret som bidro til at vi kunne få testet
skytekunnskapene i skytesimulatoren. Tusen takk til alle som
bidro til at vi kan være stolte over et vellykket arrangement
på Flå. MOT er en flott organisasjon, som man kan være
stolt over å samarbeide med.

Det var en flott gjeng med ungdommer disse to dagene
i Bjørneparken. De er modige, flinke og svært reflekterte.
Vi i MOT er stolte over å sende disse ungdommene ut i
ungdomsmiljøene og til besøk i 7. klasse på barneskolene.
Ungdommene gav mye av selv på denne samlingen, og
fortsetter de slik, blir det supre forbilder for kommunene
i Hallingdal.

VI fikk også besøk av politibetjent Bjørn Figenschou. Han
snakket om rollemodeller og viktigheten av gode rollemodeller. Et veldig bra innlegg, som gikk rett i hjertet på oss alle
sammen. Veldig interessant og lærerikt, og mange ord til
ettertanke… Fredagen var flere av MOT-teamet i Hallingdal samlet. Både MOT-koordinatorer, MOT-ledere, MOTinformatører og ikke minst ungdommen som i år ble skolert.
Vi hadde samtidig samling for UMM som ble skolert i fjor.
Disse hadde workshop med signalbærerne som er skolert
i Hallingdal. De hadde idedugnad på miljøtiltak i lokalsamfunnet. MOT ledelse hadde besøk av Thomas Fosen som er
MOT leder i Flesberg. Vi hadde tema på hvordan forankre
MOT enda mer i alle ledd i kommunen og lokalsamfunnet.
Flesberg går foran som et godt eksempel på nettopp dette.
Thomas er en inspirasjon i dette arbeidet. Det var utrolig
gøy å samles, og få bredde og et bilde av det samhold MOT
skaper. Skoleringen av Ungdom Med MOT i fellesskap er et
stort høydepunkt for MOT i Hallingdal.

Alle ungdommene, ledere, MOT i Hallingdal sørget for en
inspirerende og artig samling!! Og til dere ungdommer:
Lykke til som UMM! Gleder oss til å se dere i aktivitet! Og
til signalbærere og MOT ledelse, fortsett det gode arbeidet
med forankring og ikke minst det å spre glede, engasjement
og kunnskap i deres lokalsamfunn. Til alle dere lesere: Alle
barn, ungdom og voksne har godt av å få en porsjon ”MOT”
med seg på veien. Det gjør oss alle til gode medmennesker.
Husk at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
Martha Kristin Gaptjern
MOT-koordinator/MOT-informatør i Flå kommune
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Adressering

– fra matrikkeladresse til vegadresse
Kartverket har bestemt at innen 2015 skal alle
bolighus, hytter og bedrifter i landet være
adressert med vegnavn og husnummer. Et
enkelt og lettfattelig adressesystem er avgjørende for at vi skal finne fram. Særlig viktig
er det når du har behov for hjelp fra politi,
ambulanse eller brannvesen.

Kommunen si navnenemnd ønsker å bruke
innarbeidde navn, og at skrivemåten i størst
mulig grad skal være i samsvar med «fløværingsdialekta».
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vegnavn
kommer inn under Lov om stadnamn, med
norsk rettskriving som rettesnor. Navneforslag blir sendt til godkjenning hos navnekonsulent i Norsk Språkråd, men Kartverket har
siste ordet når det gjelder skrivemåten.

Husnummer blir fastsatt etter avstandsprinsippet: ligger huset 140 meter fra der vegen
starter, får det nummer 14 – selv om det er
første hus på venstre side av vegen. Skulle
det senere bli bygd flere hus eller lagt ut nye
tomter, har en dermed ledige nummer. I Flå
kommune nummereres det slik at hus på
høyre side får oddetall (1, 3, 5,7, osv.) mens
venstre side får like partall (2, 4, 6, 8, osv.).

Det er umulig å garantere at alle blir fornøyde
med navnene som blir vedtatt, men det viktige er at adresseringen fører til økt sikkerhet
for alle som bor og ferdes i kommunen.
Kommunens navnenemnd har foreslått vegnavn for de vegene som anses som «adresseverdige». Denne listen med vegnavn ligger
på Flå kommunes hjemmesider www.flaa.
kommune.no under valget «Forslag til vegnavn». Til hvert vegnavn er det lagt til en
beskrivelse av vegstrekningen (hvor vegen er)
og ved å klikke på linken til høyre for navnet
får man opp et kartutsnitt over den aktuelle
vegstrekningen.

Det må være rom for skjønn, en må bl.a.
vurdere hva som er logisk og naturlig, for
eksempel hvordan husene er plassert.
Arbeidsgang
•
•
•

•

Forslag til vegnavn legges ut på høring
og vedtas av kommunestyret.
Adressene blir ført i Matrikkelen (eiendomsregisteret).
Eierne mottar brev om at adressen er
offisiell og at de plikter å kjøpe og sette
opp husnummerskilt.
Nødetatene, Folkeregisteret, Posten,
m.fl. får melding om den nye adressen.

Flå kommune oppfordrer fastboende og hyttefolk til å gå inn på våre hjemmesider som
beskrevet ovenfor. Dersom dere mener at
vegnavnet burde endres til et annet navn eller
har ønske om en annen skrivemåte så send
en e-post til postmottak@flaa.kommune.
no eller som brev til Flå kommune, 3539 Flå
om dette. Kommunen vil deretter vurdere
forslaget til endring.

Flå kommune har ansvar for å skilte vegene
og sette opp henvisningsskilt der det er nødvendig.
Vegnavn
Det er kommunen som er adressemyndighet
og tildeler adresse.

Frist for å gi tilbakemelding til kommunen om
navneforslagene er 30.april 2014.
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Vassfardansen - Flå
Fredag 6.6 og Lørdag 7.6.2014 Kl. 21.00
FREDAG har vi den glede og ønske

års jubilantene og Norges ledende danseband

velkommen til Flå sammen med et av Sveriges aller fremste og beste danseband
LØRDAG får vi igjen storfint besøk, da vi ønsker velkommen toppbandet
fra Sverige sammen med et av Norges aller fremste og beste danseband

Billetter kjøpes på

eller

Enkeltbillett pr dag Kr. 300.- For begge dager Kr. 500.Aldersgrense 18 år.

Dørene åpnes. Kl.19.00 begge dager.

Ytterligere info : www.vassfardansen.no

Velkommen til Flå !

Utleieleiligheter i Bjørneparken
I løpet av vinteren har det blitt bygd 30 utleieleiligheter i tilknytning til Bjørneparken. Det
er fire sengeplasser i hver leilighet. Det er Thon
hotel Bjørneparken som skal administrere driften av leilighetene. Dette blir et viktig supplement til overnattingstilbudet i Flå, både for

sesongarbeidskraft i Bjørneparken, besøkende
i Bjørneparken, og ikke minst for deltagere på
kurs på Jakt og Fiskesenteret.
Leilighetene ligger på baksiden av Bjørneparken og Rovdyrsenteret, langs vegen opp til Jakt
og Fiskesenteret.

Flå Røde Kors Hjelpekorps
Antall medlemmer i Flå, både i lokalforeningen
og hjelpekorpset har gått kraftig ned de siste
årene. Hva som er grunnen, er det vanskelig
å si noe om.
Men: Det er nå så få medlemmer at det er vanskelig å holde oppe en forsvarlig beredskap.
Kan noen hjelpe oss?

er vakthold, kjøreoppdrag og besøk. Vi skal
forsøke å gi nytt liv til besøkstjenesten.
Påsken står for døren, vi har for lite folk til å
bemanne hytte i år. Noen som kan?
Hvis du er interessert i Røde Kors arbeid så
gi oss et lite vink.

Du kan selv velge ditt aktivitetsnivå, og hvor
mye du vil engasjere deg. Vi kan tilby mange
spennende aktiviteter, både kurs, øvelser og
samlinger ellers. Vi er nå stort sett ferdige
med dugnader, så det som er mest aktuelt nå

Kjell Sævre, tlf. 90687238
Alf Erik Reiersgård, tlf. 97611315
Arne Olav Mæhlum, tlf. 93055406
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Tilskudd til etablering og tilpasning 2014
Husbanken gir tilskudd til kommunene som
kan videretildeles til enkeltpersoner. Det kan
søkes om tilskudd til:

muligheter for annen finansiering og støtte fra
andre offentlige støtteordninger. Tilskudd kan
normalt bare tildeles en gang.

•
•

Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ved tilskudd til tilpasning legges det spesielt vekt på at noen i
husstanden har behov for spesialtilpasning for
å kunne bli boende i boligen over tid. Det gis
ikke tilskudd til utbedrings- og oppussingsarbeider.

•

Etablering i egen bolig
Tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne
Refinansiering

Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig
og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte
på boligmarkedet. Tilskuddet skal også bidra
til at husstander som har skaffet seg en nøktern bolig settes i stand til å beholde denne
gjennom nødvendige tilpasninger og eventuelt
refinansiering.

Søknadsskjema kan lastes ned på www.husbanken.no eller fås ved henvendelse til NAV
Flå. Søknader sendes Flå kommune, 3539 Flå.
Søknadsfrist: 01.04.2014
NAV Flå

Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet
gis ut fra en helhetsvurdering av behov og

KONFIRMANTER
VÅREN 2014

Gatelysplan
Flå kommune skal i gang med å utarbeide en gatelysplan for kommunen.
Her skal det vurderes eksisterende
gatelys, nye steder med gatelys, type
belysning m.m. Vi ber om at det meldes inn ønsker til ny gatebelysning til
denne planen. Planen vil komme frem
til en prioritering i hva vi skal med
bygget ut fremover og hvordan. Eventuelle ønsker sendes inn på e-post til
postmottak@flaa.kommune.no, eller
med vanlig post.

Henning T. Bjerknes
Eirik Brunes
Sigrid B. Buøen
Karin Glesne
Lena Grøslandsbråten
Yvonne F. Martinsen
Line M. Plassen
Odin Rapp
Arild Raaen
Sander Støa
Simen G. Sveen
Sigrid Svingen
Mikkel Andreas H. Trøstheim

Tekniske Tjenester
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Foto: Kristine Stavn

Informasjon til alle husstander i Flå

Taxi i Flå
TOGTIDER
Flere avganger, for mer
informasjon se; www.nsb.no

Etter 22 år på Novema satser jeg på å drive drosjevirksomhet i Flå. Virksomheten som starter opp
1. mars innbefatter 2 drosjeløyver med 2 biler, en
7-seter og en bil med plass til 4 passasjerer. En bil
vil sannsynligvis være plassert ved Vassfaret Kjøpesenter på dagtid – Egen parkeringsplass.

HALLINGBUSSEN
(Geilo–Gol–Hønefoss/
Drammen–Oslo – Rute 175)

Har du behov for helsetjenester, en tur på butikken,
skyss til arrangementer/selskaper, på fjellet, til/fra
flyplassen eller «ut på byen» sammen med venner,
vennligst ta kontakt.
Mitt mål er å kunne få opp igjen bruken av drosje i
Flå, så ta kontakt for pris/tilbud.

SOGN OG FJORDANE EKSPRESSEN
Oslo–Gol–Sognda–Vadheim/Fjærland
–Førde–(Florø) – Rute 170

Jeg vil takke alle som har bidratt med all hjelp i oppstarten. En spesiell takk til Ingar og Hege.

Flere avganger, for mer informasjon se;
www.sognogfjordaneekspressen.no

Ønsker alle en riktig God Påske og ring Taxi Flå neste
gang du trenger transport.

Taxi Flå
Ole Eilev Seterstøen
Tlf. 95 00 89 88 (samme nummer som før)
- 20 -

Kreator Kommunikasjon AS • www.kreator.no (0,8´ - 2-14)

Flere avganger, for mer informasjon se;
www.hallingbussen.no

