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Av ﬂere store og viktige saker i høst vil jeg her
informere litt om Flåheimen. Kommunestyret
har tidligere vedtatt et forprosjekt om mulig
påbygging på Flåheimen, et forprosjekt som
nå avsluttes. Kommunestyret vil i høst få en
sak om påbygging av demensavdelingen med
nye rom og dagsenter for demens.
Vi har i dag et svært godt omsorgstilbud i Flå,
særlig når det gjelder omsorgsboliger. Det er
få kommuner som kan gi et slikt tilbud. I noen
perioder har vi imidlertid hatt overbelegg på
sykeavdelingen. De som ikke har fått eget rom
har fått tilbud om eget rom i en annen kommune, men velger likevel å være på Flåheimen.
En eventuell påbygging på Flåheimen vil være
et økonomisk løft for kommunen, samtidig
som det vil løfte kvaliteten på omsorgstilbudet
i Flå. Dagsenteret vil kanskje være det største
løftet. Mange demente og deres pårørende
ønsker at de demente skal få bo hjemme til
tross for sykdommen. Et dagsenter vil avlaste
familien i en slik situasjon. Samtidig vet vi at
mange kommuner har foretatt utbygginger

Foto: Audun Asheim

Kommunestruktur

Flåheimen

Odd-Egil Stavn, Rådmann

hvor nye bygg står tomme, da de ikke har råd
til å drifte avdelingene. En slik situasjon må vi
ikke komme i. Langtids planlegging i forhold
til behov, finansiering, avklaringer rundt regelverk i forhold til Husbankens regler og arkitekttegninger skal til endelig behandling. En ny og
viktig sak å ta stilling til for politikerne våre.
Odd-Egil Stavn
Rådmann
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Det er ikke mer enn et år siden jeg sist skrev
om kommunestruktur. Etter valget i fjor høst
har dette blitt et aktuelt tema. Både Høyre og
Fremskrittspartiet er klare på at det må til en
stor og omfattende kommunereform for å
møte morgendagens behov i norske kommuner. Støttepartiet Venstre er klokkeklar på at
det eneste saliggjørende er store enheter, og
Kristelig Folkeparti er nesten på samme kurs.
Diskusjonen går litt rundt om det skal brukes
tvang eller ikke. Påstanden er at kommuner
må ha minimum 15-20 000 innbyggere for å
kunne fungere. Det må være lov å stille spørsmålet om hva slags forskning som ligger til
grunn for dette?

Tor Egil Buøen, ordfører

Ville Bjørneparken Kjøpesenter blitt realisert i
Hallingdal kommune? Jeg tror ikke det. Det
kan godt hende at både ordfører, rådmann og
næringskonsulent hadde vært positive. Men
det er vel relativt sannsynlig at småhøkerne på
Nes og Gol hadde mobilisert og vist til planer
hvor handelen i dalen skulle foregå? Det er
bare å se til hva som skjedde når noen bedrifter på Gol har ønsket å etablere seg ved Rv7.

I vinter la Vaboutvalget fram sin utredning om
kommunestruktur. Utvalget underslår ikke at
innbyggerne i de minste kommunene (i folketall) er mest fornøyd med tjenestetilbudet.
Dette blir bortforklart med at gjennomsnittsalderen er høy og utdanningsnivået lavt. Med
andre ord er vi som bor på landsbygda i
Norge, gamle, dumme og vet ikke vårt eget
beste. Fantastisk at sånne holdninger og et
slikt menneskesyn eksisterer i 2014.

Ville hytteplanene i Gulsvikfjellet blitt vedtatt
i Hallingdal kommune? En direkte konkurrent
til aktiviteter lengre oppe i Hallingdal. Tvilsomt!
Og i alle fall helt utenkelig i en kommune der
Flå, Krødsherad og Sigdal er med.
Ingen har til dags dato fortalt meg hva som
blir bedre for innbyggerne i en stor kommune.
Jeg venter i spenning på å få høre dette.

Vi har en geografi og et ressursgrunnlag i
Norge som innebærer at landet generelt er tynt
befolket, innlandet er spesielt tynt befolket. Det
blir ikke mer folk av å slå sammen kommuner.
Det blir ikke bedre tjenester, det blir ikke mindre byråkrati, og det blir ikke mer demokratisk.
Det blir det motsatte. I tillegg vil det bli en
sentralisering som på sikt vil føre til avfolking.

Kommunesammenslåing vil for Flå sitt vedkommende være det samme som nedlegging.
Valget står mellom pest og kolera. Jeg er sikker
på at det fortsatt er så mye livskraft i Flåsamfunnet at vi på ingen måte trenger å starte
planleggingen av vår egen begravelse.
FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil
Ordfører
-3-

Foto: Knut Arne Gurigard

Foto: Knut Arne Gurigard

Sokna–Ørgenvika
Vegen Sokna- Ørgenvika ble åpnet fredag 19. juni. En stor dag for Flå, en
stor dag for Hallingdal og en stor dag for den raskeste og korteste vegen
mellom Norges to største byer.
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen foresto den oﬃsielle åpninga ved Ørgenviktunnelen. Etter
åpningen var det åpningsshow med kulturinnslag og taler i Thonhallen. Over 600 deltok på dette
arrangementet. En ﬂott markering av en viktig dag.
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Foto: Knut Arne Gurigard

Vassfarrittet 2014
Vassfarrittet ble arrangert for tredje gang den
16. august. Rittet hadde 133 voksne deltakere og i overkant av 40 barn. Arrangementet gikk knirkefritt med
svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. En stor takk
Kommunestyret i Flå var representert
til alle som bidrar til å få til et slikt arrangement.
Utfordringen videre blir å få flere deltakere og kanskje
også få til et ungdomsritt for de mellom 13 og 17.
Det arbeidet starter nå.

De tre raskeste fra den 73 km lange turen
fra Gulsvik til Flå var:
Foto: Knut Arne Gurigard

Topp 3 damer
uansett klasse

Klubb

Tid

1 Monica Storhaug

Råholt CK

02:50:02

2 Cathrine Bjørkelund

IF Frøy

02:50:45

3 Marita Klevmoen

Lillehammer

03:00:00

Topp 3 herrer
uansett klasse

Klubb

Tid

1 Tormod Ulven

Vestre Slidre IL

02:26:44

2 Olav Ulven

Team Valdres Merida

02:26:48

3 Frank Slevikmoen

Norefjell CK

02:27:42

Tungt i bakkene opp til
Veneli
-6-

Bjørnene på plass i bamsemumsbakken opp til Veneli,
venter på syklistene
-7-

Foto: Knut Arne Gurigard

Spurten er avgjort i favør
Tormod Ulven

De fire beste herrene oppsummerer
fornøyd

Beste totalt dame/herre
(Monica Storhaug og Tormod Ulven)

Åpning av Thonhallen
Endelig - 6. juni var dagen som mange hadde ventet lenge på kommet.
Flerbrukshallen i Flå var klar til åpning. 4000 dugnadstimer, stor velvilje fra
lokale bedrifter i forhold til sponsing, rabatter og gratisarbeid, og ikke minst
et stort økonomisk bidrag fra Olav Thon har gjort det mulig for Flå kommune å bygge en hall til 36 000 000 kr (inkl mva) der kommunen kun har
betalt ca 6 000 000.
Den oﬃsielle åpningen ble foretatt av Ordfører Tor Egil Buøen assistert av Olav Thon og jentene
på det yngste håndballaget.
Under åpningen var det kulturinnslag med Fredrik Nybråten og Nina Røkkum, Nesbyen skolekorps
og Ingebjør Sørbøen spilte hardingfele som bare hun kan.
En verdig åpning av ett ﬂott prosjekt.

-8-
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URSUS
Ursus treningssenter har flyttet inn i
Thonhallen. Vi har nå over 400 kvm
å boltre oss på. Det er kjøpt inn nytt
treningsutstyr for over 700.000,- kr, så
mulighetene til å trene er gode.
Treningsavgiftene er: 350,-/mnd
Ved kjøp av årskort er prisen 3500 kr/år
Studentpris er 200 kr/mnd eller 1500/år
Etter at du har betalt treningsavgift, får du utdelt
nøkkelkort på servicekontoret, kommunehuset. For
nøkkelkortet er det en engangsavgift på 250 kr. Nøkkelkortet er tidsbegrenset, så slutter du å betale
slutter kortet å virke.
Squash-spilling er inkludert i treningsavgiften til
URSUS
- 10 -
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MOT FOR DAGEN
I år er det 10 år siden vi ﬁkk MOT til Flå
10 år med mange forskjellige ﬂotte ungdommer. Skoletimer med MOT, MOT i fritid, MOT i
klubben, MOT i revy, MOT til å glede hele bygda i forskjellige sammenhenger og MOT til å bry
seg om at ungdommene våre har positivt fokus, setter seg mål, drømmer og tar riktige valg for
seg selv og de rundt seg. Det har vært 10 supre år med glede, latter, alvor og lek.
Her kommer noen utdrag fra brev som ungdommene selv har skrevet, etter å ha hatt 3 år med
MOT på ungdomsskolen i Flå:
• Jeg er stolt over at MOT har hjulpet meg til å få
frem menneskeverdet i enkelt-mennesker. Jeg har
begynt å ta mer tak i unge mennesker som blir
mobbet og som mobber.
• Målet for fremtiden er å være et godt menneske.
Det viktigste jeg har etter MOT er at jeg tar mine
egne valg, som jeg selvfølgelig vil bruke videre i
livet.
• Jeg er stolt over at jeg har vært meg selv og likt
det JEG liker, ikke latt som om jeg liker der samme
som andre.
• Å slippe vanlig skole, og lære litt om å se positivt
på ting. Fra MOT-timene har jeg lært at jeg skal
være meg selv uansett hva andre sier og mener.
• Jeg vil hjelpe de som trenger hjelp og støtte opp
for de som trenger det. Jeg har lært å ta mine egne
valg og ikke være redd for å si mine egne meninger.
Og lære det videre til andre som sliter med det.
• De siste åra har jeg vært stolt over å hatt Martha
og Siv i MOT, som har gjort at jeg har blitt mer
selvsikker, og jeg har blitt ﬂinkere til å kommunisere med fremmede folk. Mine mål for framtida
er blant annet å bli mer sosial av meg. Da må jeg
ha mot til å finne kontakten med andre mennesker,
noe jeg vil prøve.
• Jeg tror jeg kan bruke det jeg har lært i MOT masse,
og jeg tror jeg allerede har brukt det masse . Har
bare ikke tenkt over de situasjonene.
• Jeg er stolt over de tre siste åra. Det er på grunn
av dere, hva dere har gjort i livet mitt betyr veldig
mye. Dere har fått meg til å ta mine egne valg og
tørre å si nei til tingene jeg ikke vil. Det kommer
jeg alltid til å bruke videre i livet. Takk for det!

• Jeg er stolt over de siste tre årene. MOT til å si nei,
har hjulpet meg med mange ting. Blant annet at
du må tenke på det du gjør, ikke bare gjøre det,
fordi andre gjør det.
• Det at jeg kan bruke lommelykta til å fokusere på
de bra sidene ved folk. Veldig stolt over at jeg blant
annet har sagt nei til snus.
• Jeg er stolt over å ha vokst de siste tre årene. Å
fortsette å vokse og ta mine egne valg og alltid
førsøke å se lyst på ting er viktig.
• For å nå målene skal jeg være meg selv fullt ut,
ikke være falsk. MOT-besøkene har fått meg til å
endre syn på ting. Fått meg til å inkludere andre.
Masse viktig kunnskap som jeg kan ta med meg
videre.
• Dere har vist og forklart ting jeg så annerledes på
før. Det viktigste jeg har lært er å være en positiv
person og gi andre ﬂybensin. (ﬂybensin= positiv
energi)
• For å nå måla mine, må jeg ha MOT til å følge de
retningene jeg vil og stå ved valgene mine. Etter
alle MOT-besøkene har jeg igjen det at jeg kan
gjøre og si hva jeg selv vil. Det vi har lært i MOTtimene tror jeg vi alle egentlig bruker litt hver dag,
og det kommer jeg til å fortsette å gjøre.
• Jeg er stolt over det jeg har lært de siste tre årene
med MOT. Mine mål for framtida er å gjøre det
bra på videregående og få en bra jobb etter det.
Da må jeg være ﬂink å jobbe bra på skolen. Jeg
har alltid gledet meg til MOT-besøkene, fordi det
har alltid vært like gøy og hvor masse jeg lærer
hvordan en burde tenke og være mot andre.

• Det viktigste jeg har lært er at jeg har mot til å bry
meg og det å si nei til ting.
• Det som er bra med MOT er at de har mye bra å
si og formidle. Virkelig noe å ta med seg resten av
livet.
• Det viktigste MOT har lært meg, vil jeg tro er å
ikke dømme folk før du kjenner dem. Jeg tror jeg
gjorde det mer før.
• Har lært at man ikke skal dømme folk etter utseende eller førsteinntrykk, men ta egne valg på hva
vi mener og stå for dem.
• Har blitt ﬂinkere til å snakke med folk jeg ikke
snakker med til vanlig. Og blitt ﬂinkere til å snu
det negative til noe positivt.
• Jeg pleier å sitte igjen med noen tanker etter besøkene, og det tar jeg med meg videre.
• De lærer oss ting på en kreativ og morsom måte
• Jeg har blitt ﬂinkere til å si nei til ting som ikke er
riktig for meg
• Å være seg selv er viktig.
• Jeg håper jeg kan få andre til å si nei i vanskelige
situasjoner.
• MOT har lært meg til å forstå hvor ille mobbing
er, og at man må gjøre noe når man ser det.
• Det var veldig snilt av dere og hjelpe meg med
resten av livet mitt. Elsker dere!
• Jeg har gledet meg til MOT-timene fordi det er
spennende og interessant. Jeg sitter igjen med mye
positivt. Vi har blant annet fått bedre klassemiljø,
blitt mer oppmerksom på hverandre, gir hverandre
komplimenter og oppdager klassekameratene som
de ﬂotte og fantastiske menneskene de er.
• Det har vært en stor tankevekker å ha MOT- besøk.
• Det MOT står for, vil man alltid få bruk for resten
av livet. Takk for hjelpen.
• Det er viktig å ha mot til å ta egne valg, skal man
oppnå noe i livet.
• Når jeg fikk høre at vi skulle begynne med noe

•

•

•
•

•
•

•

Ingen tvil om at vi har reﬂekterte ungdommer i Flå. Vi er heldige vi som får muligheten til å følge
en slik fin gjeng! Med disse ord, fra ungdommene selv, ønsker vi alle en fin og varm høst.
Måtte høsten bringe gode tanker, herlige stunder, og mye glede i Flå!
Hilsen fra MOT-teamet
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som het MOT, og fikk høre om hva det skulle
handle om , tenkte jeg huﬀ, fordi jeg trodde det
skulle bli kjedelig. Men nå gleder jeg meg til MOTtimene. De sprer mye positiv energi og glede. De
får deg til å se lysere på ting og hjelper deg til å få
mot til å gjøre forskjellige ting.
Jeg har mer positiv energi å gi andre etter MOTtimene. Det vil jeg bruke til å bedre miljøet med
familien min og venner.
MOT har gitt meg historier om livet �der ute�, det
gir meg litt å tenke på Hvordan handlingene man
gjør kan få store konsekvenser, så tanker �der ute�
som snart skal inn i , det har MOT gitt meg Jeg
vil bruke det til å hjelpe andre og å gå grundig
igjennom hva som kan skje. Dette tar jeg med
meg videre.
Jeg har fått et løft til å oppnå de målene jeg vil.
På disse tre årene er jeg stolt av min utvikling. Jeg
har blitt klokere, sterkere, tøﬀere og allikevel om
jeg vet jeg har et stykke til på veien er jeg på god
vei og er fornøyd med det. Mitt store spørsmål
er hvordan min fremtid vil bli. Alle lurer nok på
det. Fremtiden er et mysterium . Et stort mysterium
jeg har tenkt til å knekke, men ikke enda. Nå må
jeg først finne ut av hvem jeg er, hva jeg liker og
hva jeg er ﬂink til. Først da kan jeg knekke koden.
I mellomtiden skal jeg bare ta ett skritt av gangen.
Alle MOT-besøkene har definitivt fått meg til å
tenke, enten på godt eller vondt. Følelser har dukket opp, tanker har dukket opp, gleder og sorger
har dukket opp og mer. Jeg har begynt å tenke på
ﬂere ting, formet meg mot det jeg håper er nærmere meg. Takk for det.
Jeg må se positive ting i meg selv, og vite at jeg
kan klare det jeg vil, det er viktig.
Kommer jeg i en vanskelig situasjon kan jeg tenke
på hva dere har lært meg om det at det blant annet
finnes lys i tunellen. På veien dit kan jeg møte
mange hindringer, men enden er der allikevel.
Det viktigste jeg har lært er å stole på seg selv og
tørre å bry seg.
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Thonhallen utleie
I utgangspunktet betales det ikke leie for bruk av
Thonhallen for barn og ungdom fra Flå som
driver idrett eller andre aktiviteter
Utleiepriser for øvrig er
Idrettshall - hele hallen
2/3 hall
1/3 hall

500 kr/time
350kr/time
150 kr/time

For leie av hele hallen til messer ol. Betales
kr 4000 pr. dag
Kiosken i hallen driftes av IL Flåværingen

Vassfardansen

Squash

For å markere åpningen av Thonhallen ble det
6.-7 .juni arrangert dansegalla. Navnet på arrangementet måtte selvfølgelig bli Vassfardansen.
Fredag kveld spilte Ole Ivars og Jannez, på
lørdag var det Dænsebændet og Titanix som
sørget for musikken. Til sammen var ca 1600
personer innenfor dørene disse to dagene.

I Thonhallen er det en Squashbane. Denne er åpen for alle. Utstyr til å spille med kan kjøpes på
Intersport. Prisen for å kunne spille Squash er 200 kr/mnd. Abonnement bestilles på Flå kommune,
servicekontoret 32053600. Her kan man også bestille timer, dette kan også gjøres ved å laste ned en
App-kalender som er utviklet av Lumigames. Du får da nøkkelkort som gir adgang til Hallen på servicekontoret. Åpningstider for squashbanen er alle dager fra 07.00-23.00. For de som betaler treningsavgift på URSUS er squash inkludert.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger om at
dette var ett ﬂott arrangement, ikke minst er
folk fornøyd med de fysiske fasilitetene som
dansegulv, servering, bord, toaletter, vakthold
og billettsystemet.

Klubblokale egner seg godt til møterom for inntil 35-40 personer. Kan også benyttes til samlinger,
overnatting (krav om brannvakt). Leiepris er 100
kr/time - 500 kr/døgn

En stor takk til Amund Granli som hadde ansvaret for det kunstneriske. Dette ble to ﬂotte
kvelder med god musikk.

Bestilling av lokaler gjøres til Flå kommune, servicekontoret 32053600

- 14 -

TV-aksjon 2014
TV-aksjonen 2014 – Kirkens Nødhjelp «Vann
til en million» ønsker å bruke pengene fra
aksjonen til deres arbeid for å sikre tilgang på
rent vann og trygge sanitære forhold i ﬂere
land i Afrika og Asia.
Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn
trenger ikke gå i ﬂere timer hver dag for å hente

vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole
og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til
rent vann for 1 million mennesker.
19. oktober går TV-aksjonen av stabelen!
Vi trenger bøssebærere og sjåfører.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 32
05 36 00.
- 15 -

Klokken

Fotballgruppa har hatt åtte aldersbestemte lag i seriespill i vårsesongen
– Jenter 8, Jenter 11, Gutter 8, Gutter 9, Gutter 10, Gutter 12 og Gutter
13/14. I tillegg har Jenter 16 hatt et samarbeidslag med Hemsedal.
Flåværingen har oss bekjent aldri hatt ﬂere aldersbestemte lag i fotball
og alt i alt engasjerer dette ca 60 spreke ungdommer i bygda.

Flå st. 7er A
Flå st. 7er A
Flå stadion 5er A
Flå stadion 5er A
Flå st. 7er A
Flå stadion 5er B
Flå st. 7er B
Flå stadion 5er A
Flå st. 7er B
Flå stadion 5er B
Flå st. 7er B
Flå stadion 5er B
Flå stadion 5er A
Flå stadion 5er A
Flå stadion 5er A
Flå stadion 5er A
Flå st. 7er A
Flå st. 7er A
Flå stadion 5er A
Flå st. 7er A
Flå st. 7er A
Flå stadion 5er A
Flå stadion 5er B
Flå st. 7er B

Bane

Fotballens vårsesong er tilbakelagt og vi ser fram mot en begivenhetsrik høstsesong.

18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
18:00
18:30
18:00
19:00
18:00
18:00
18:00
18:00
17:30
18:10
18:50
18:00
18:00
18:00
18:00
17:30
18:00
17:45
15:00

Fotballen ruller!

Dato

Det er lenge siden IL Flåværingen har hatt med lag i Norway Cup, men samarbeidslaget Hemsedal/
Flå deltok i år i 16-årsklassen. Etter meget sterke resultater innledningsvis der jentene vant sin pulje
og gikk til A-sluttspill ble laget slått ut etter en jevnspilt kamp i 32-delsfinalen.

18.08.2014
20.08.2014
21.08.2014
26.08.2014
28.08.2014
01.09.2014
01.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
15.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
23.09.2014
25.09.2014
30.09.2014
08.10.2014
18.10.2014

22-24.juni ble det arrangert Tine Fotballskole på Flå i regi av Hallingdal Fotballklubb. Fotballskolen
hadde i år 30 deltager i alderen 6-14 år.

Uavgjort

Tap

Målforskjell

Diﬀ

Poeng

1

Flåværingen

8

6

1

1

54 - 24

30

19

2

Geilo

8

5

0

3

50 - 44

6

15

3

Nesbyen

8

4

1

3

26 - 25

1

13

4

Gol

8

3

0

5

30 - 47

-17

9

5

Hemsedal

8

1

0

7

23 - 43

-20

3

Det skal spilles 24 kamper på Flå Stadion i løpet av høsten og vi oppfordrer publikum til å møte
opp. Kiosken er åpen under kamper der det selges kaﬀe og tilbehør.
Du finner oversikt over fotballkampene på Flå Stadion her i «Fløværingen».
Fotballgruppa vil samtidig benytte anledningen til å takke frivillige trenere og ledere som legger
ned utallige timer og gjør det mulig å opprettholde et godt fotballtilbud i bygda.

Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen J08
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen J08
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen J08
Flåværingen
Nesbyen 2
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen
Flåværingen

Vunnet

G12 avd 01 - H
J11 avd 01 - H
G10 avd 01 - H
J09 avd 01 - H
G13/G14 7er - H
G09 avd 02 - H
G12 avd 01 - H
J09 avd 01 - H
G13/G14 7er - H
G10 avd 01 - H
J11 avd 01 - H
G09 avd 02 - H
J09 avd 01 - H
G08 avd 01 - H
G08 avd 01 - H
G08 avd 01 - H
G12 avd 01 - H
J11 avd 01 - H
G10 avd 01 - H
G12 avd 01 - H
G13/G14 7er - H
G09 avd 02 - H
G10 avd 01 - H
G13/G14 7er - H

Kamper

Hjemmelag

Lag

Klasse

Plass

Fotballkamper Flå Stadion høsten 2014

Tabell G13/14 vårsesong 2014

Bortelag

I og med at det ikke skal fokuseres for mye på resultater for de laveste aldersklassene er det kun
Flåværingens Gutter 13/14 og Jenter 16 det føres resultater og tabell for. Jenter 16 vant 3 av sine
kamper, tapte 3 og havnet midt på tabellen, mens Gutter 13/14 gikk gjennom vårsesongen med kun
ett tap og ble seriemestere. Gratulerer til guttene!

Hemsedal
Ål 2
Geilo
Hemsedal
Hemsedal G13
Gol 2
Ål
Gol
Nesbyen
Gol 2
Geilo
Torpo
Nesbyen
Nesbyen 2
Hemsedal
Hemsedal
Gol 2
Ål
Nesbyen
Nesbyen 2
Gol G13
Nesbyen 2
Gol
Uvdal G13

Flott innsats av jentene som har med seg mange ﬂotte opplevelser og gode minner fra Norway Cup.

Fotballgruppa – IL Flåværingen.
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Bjørneparken Rovdyrsenter
Bjørneparken Rovdyrsenter, som har felles inngang med Bjørneparken,
åpnet 22. mai. Senteret har blitt en stor attraksjon. Her kan man lære mye
om rovdyra våre, om jakt, forskning og ikke minst konflikter mellom rovdyr
og husdyr.
Foto: Knut Arne Gurigard
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Høsten 2014

viktig for Flå og for utviklingen videre i Flå. Bjørneparken er navet. Flott om noen føler at de har
kapasitet til å stille opp på dugnad. Dugnad er
sosialt, og det gjør noe med stoltheten vår, når
vi har bidratt med litt hjelp. De som bidrar får
selvfølgelig den fordelen videre at de har gratis
inngang i parken for seg og sin familie i 2015.

Hei igjen, og takk for sist!
Først vil vi benytte sjansen til
å takke dere som har besøkt
oss i sommer. Spesielt til dere
som tok turen på teaterforestillingen Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. En forestilling vi er veldig stolte av og
som gledet både barn og voksne. I år var den
også krydret med koreografi av Halgrim Hansegård fra FRIKAR dansekompani . Sprell levende,
spenstig og utrolig profesjonell forestilling.
Enkelte besøkende har sagt: « Ingen over og
ingen ved siden. Bjørneparken sin versjon av
Hakkebakkskogen er tidenes beste» Utrolig artig
med slike tilbakemeldinger.

Ta kontakt med vår vaktmester Ole Henrik Bråten
på mobil: 92038466
Han vil informere om forskjellige oppgaver, fordele oppgaver og hjelpe til med organiseringen
av dugnadsarbeidet.

Ingen kan bidra med alt, men alle kan bidra med
litt. Til sammen så kan det bli helt fantastisk!

Velkommen til fine høstdager i Bjørneparken.
Mange av dere har allerede tatt turen og ønsker
å komme igjen, og noen har aldri vært hos oss
før. Ta deg en tur da vel!!

Annet:
Vi kommer også til å kjøre tilbudskampanjer i
helgene fremover i butikken. Det betyr også blant
annet gode tilbud på sesongkort for sesongen
2015. Følg med på nettsida for mer info.

Vi har åpent alle dager kl 11:00-17:00 til og med
12. oktober. Etter dette er det åpent kun lørdag
og søndag.

Foto: Georg Robert Grimeli

Vi håper du har tid til å gi en hjelpende hånd.
Betyr utrolig mye!!

Vi vil også minne om at Bjørneparken kan være
stedet for selskaper, møter, kurs og andre sosiale
tilstelninger. Vi skreddersyr opplegg etter ønske.
Her er det mange muligheter!!

Følg med på www.bjorneparken.no for åpningstider og tilbud etter høstferien.
Rovdyrsenteret åpnet sine dører 22. mai. Det er
et fantastisk sted for å lære om rovdyrene våre.
En morsom måte å lære på. Et senter som vi håper
skoler vil benytte seg mye av. Her får man belyst
alle sider med rovdyrene ulv, bjørn, gaupe og Jerv.

Gjeddeﬁskefestivalen
Gjeddeﬁskefestivalen gikk av
stabelen på Gulsvik 21. juni. Det
var i år ca 90 stenger, og det ble
tatt i underkant av 400 kg ﬁsk.
Dette ble god mat for Rugg og
vennene hans i Bjørneparken.

Ta kontakt på rugg@bjorneparken , tlf. 32053610
eller martha@bjorneparken.no, tlf 95838312
For informasjon om Bjørneparken, følg oss på
facebook, eller gå inn på vår nettside www.bjorneparken.no.

DUGNAD
Lyst til å bidra til å være med og utvikle parken
enda mer, og/eller ta vare på det som allerede er
der? Oppgavene står i kø.

Husk også samarbeidet Opplev Hallingdal. Inngangsbillett hos oss eller de andre gir 50 % for
barna på Tropicana, Hallingdal Feriepark, Langedrag eller oss.

Bjørneparken er en stiftelse, og vi må ta vare på
den muligheten Olav Thon har gitt oss. Han har
hjulpet Bjørneparken hvert år med den økonomisk krevende situasjonen. Bjørneparken er

Festivalen ble tradisjonen tro avsluttet med
gjeddepub på Hallingporten. Her var det fullt
hus og stormende jubel

Igjen….
Velkommen til Bjørneparken!!
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Fisk- og Villmarksbygda
Vi har tidligere informert om prosjektet Fisk- og Villmarksbygda. Dette er et
samarbeid mellom Color line, Thon Hotels og Jakt- og Fiskesenteret for å få
tyske ﬁsketurister på familietur til Flå.
I løpet av sommeren har det blitt gjort mye arbeid i forhold til tilrettelegging og markedsføring.
Første uka i juli var 8 tyske journalister i Flå for å lage reportasje om fiske og feriemulighetene her.
Gjedda i Hallingdalselva er for oss en ufisk, for tyskerne er det stor lykke å få ei gjedde på kroken.
Gir prosjektet de resultatene man tror kan dette bli viktig for Flå.

- 22 -

- 23 -

Til alle innbyggere i Flå kommune

Registrering og tilsyn av oljetanker, Flå kommune
Kommunestyret vedtok 28.05.2014 forskrift om begrensing av forurensing
(Forurensingforskriften) av 01.07.2014, § 1-2. Forskriften skal gjelde alle nedgravde
oljetanker over 3200 liter i hele Flå kommune.
Nedgravde oljetanker (og øvrige oljetanker) representerer en potensiell kilde til
forurensing av grunnen. Erfaringer viser at nedgravde oljetanker ofte blir liggende
uten noen form for kontroll inntil lekkasje oppstår.
De alvorligste problemene oppstår ved forurensing av overﬂatevann eller grunnvann i løsmasser og fjell, men også plante- og dyrelivet i vann og vassdrag og
innemiljøet i hus kan bli skadelidende.
Kommunen har forpliktet seg til å opprette og ajourføre et register over alle
nedgravde oljetanker i kommunen over 3200 liter. Samtidig skal kommunen stille
kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll, og føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift overholdes.

Idrettshallseminar
I juni arrangerte Buskerud Idrettskrets i samarbeid med Idrettsforbundet
seminar om bygging av flerbrukshaller i Thonhallen.
Det var 35 deltagere på seminaret, både fra kommuner, idrettslag, idrettskretser og særforbund.
Alle var enige om at man i Flå hadde fått utrolig mye ut av pengene som var brukt til å bygge hall.

Iht. overnevnte ber Flå kommune alle som har nedgravde og øvrige oljetanker
over 3200 liter om å gi tilbakemelding om status på tank (er tanken i bruk?
størrelse, konstruksjon, alder, kartutsnitt - ca. plassering av tank).
Med hilsen

Hallingporten

Martin Skram Vatne
Rådgiver

Hallingporten feirer 20 år i oktober og dette må
vi feire!!

(gjestebok). 300,-kr pr.pers. 20 års grense.
Barene holder åpent til kl: 02.00
Vi har alle rettigheter!!!!!!

Vi satser på fullt hus og stormende jubel når Rune
Rudberg Band går på scenen 18.oktober 2014
kl: 19.00

Billetter kjøpes på Hallingporten, eller ring Hege
på tlf: 99540010 for info.

Supportband denne kvelden er Håkon`s m/
Monica. Det blir kun forhåndssalg av billetter
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VELKOMMEN TIL 20 ÅRS JUBILEUM
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Nytilsatte Flå skole

Friskliv
Vi starter opp igjen med frisklivstrening tirsdag
26.08.14.
Tirsdager: 16.00-17.00: Sirkeltrening i fysioterapisalen på Flåheimen, utholdenhet og styrke. Oppmøte Flåheimen.
Torsdager: 13.30-14.30: Utetrening med øvelser og
intervaller. Oppmøte Flåheimen.
For mer informasjon: Se Flå Friskliv på hjemmesiden til Flå kommune, eller ta kontakt med fysioterapeut Else Hovde tlf: 32 05 36 59
Velkommen!

Jorunn Bråten

Første klasse ved Flå skole skoleåret 2014/2015.

Ny assistent på Flå skole er Jorunn
Bråten. Hun er fra Flå, har lang fartstid fra Flå barnehage og vil arbeide
som assistent i 1. klasse.

Bak: assistent Jorunn Bråten og kontaktlærer Katrine Antczak Bjerregaard.
I midten: Jakob Hjelmaas Lien, Emilie Sønsteby, Trym Vivelid Nilssen,
Ola Alexander Hagberg Markegård

Vi i barnehagen ønsker små og store velkommen til et nytt barnehageår.
Ta gjerne turen innom for å hilse på oss.

Eldredagen i Flå

Kontaktinformasjon:
Hovednummer
32 05 02 70
Avdeling Revehiet
94 76 62 23
Avdeling Ekornstubben
94 84 91 21
Avdeling Bjørnehiet
40 91 81 21
Epost: aina.plassen@ﬂaa.kommune.no
VELKOMMEN

Avholdes tirsdag 14. oktober kl 18.00 på
Jakt- og Fiskesenteret.
Program vil bli kunngjort i Hallingdølen.

Lise Håkonsrud
Lise Håkonsrud fra Nes er 19 år og
vil arbeide som lærling ved Flå skole
dette skoleåret.
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Flåkk – klubben for barn 3 – 10 år på Flå Menighetshus har sin første samling i høst onsd. 24. sept kl
16.30 – 18.00. Foreldre, besteforeldre og andre er
også velkommen til å være med. Vi leker, synger
og løser oppgaver sammen. Vi deler fortellinger fra
Bibelen og vi spiser suppemiddag og frukt.
Kontaktperson trosopplærer
Gerd Eli Berge tlf 41508155,
epost gerd.eli.berge@nes-bu.kommune.no

Foran: Elias Gaptjern, Emilie Sønsteby, Oda Marie Lysne Kolsrud, Ahmad Albadwi

BARNEHAGEN

Flåkk – klubben

Påmelding innen 9. oktober 2014 til
servicekontoret på telefon 32 05 36 00.
Gi beskjed hvis du har behov for skyss!
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Informasjon til alle husstander i Flå

Skolerute 2014/2015
Gjelder skolen og SFO
Dager

Ferie og fridager
for elevene

August

10

Første skoledag for
elevene er mandag
18.08.

September

20

Høstferie 29.-30.09.

Oktober

20

Høstferie 01.10-03.10.

November

20

Desember

15

Siste skoledag før juleferien er fredag 19.12.

Januar

20

Første skoledag etter
ferien er mandag 05.01.

Februar

15

Vinterferie 23.-28.02.

Mars

20

Påskeferie 30.-31.03.

April

18

Påskeferie 01.-06.04.

Mai

17

Fri 01., 14., 15., og
25.05.

Juni

14

Siste skoledag skoleåret 2014-2015 er
fredag 19.06.

Sum elevdager

190

Planleggingsdager:
13., 14., 15.08.2014 og 2. januar 2015.
Siste planleggingsdag blir fastlagt internt i kommunen senere.

Nytt telefonnummer
legevakt Flå:
Flå kommune har fått nytt TELEFONNUMMER til legevakt: 32050202
Flå legekontor har fortsatt det vanlige
telefonnummeret på dagtid 32 05 36 27
for vanlige henvendelser og timebestillinger.
Flå legekontor

TOGTIDER
Flere avganger, for mer
informasjon se; www.nsb.no
HALLINGBUSSEN
(Geilo–Gol–Hønefoss/
Drammen–Oslo – Rute 175)
Flere avganger, for mer informasjon se;
www.nettbuss.no
SOGN OG FJORDANE EKSPRESSEN
Oslo–Gol–Sognda–Vadheim/Fjærland
–Førde–(Florø) – Rute 170
Flere avganger, for mer informasjon se;
www.nettbuss.no

Kreftkontakt
Ny kreftkontakt er Kirsti Amlie Ekeren
tlf: 32 05 36 58/ 90 36 49 99.

TAXI FLÅ
Nedre Hallingdal
Tlf 950 08 988

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

Måned

