Fire nye år
Valget i høst ga som resultat at jeg fortsetter som ordfører i 4 år til. Takk for all støtte og takk for alle
gode tilbakemeldinger. Jeg tolker resultatet dit hen, at majoriteten i Flå ønsker en utvikling i samme
retning som den det har vært lagt opp til de siste åra. Jeg skal gjøre mitt beste for at utviklingen skal
fortsette.
2015 har vært et år med mange store begivenheter i Flå. I anledning av at det i april var 75 år siden
starten på den tyske okkupasjonen, ble det foretatt markeringer både i Gulsvik og Flå. Spesielt sterkt
er det ved disse anledningene å møte slektninger av soldatene som omkom under kamphandlingene
her. Noen lokale ildsjeler har også sørget for skilting av noen sentrale stillinger på Vikberget, slik at
disse skal være kjent for ettertiden.
I mai var det høytidelig åpning av Flå veksthus. I tillegg til at kommunen har fått nye lokaler, har
mange private aktører etablert seg i Veksthuset. Det siste tilskuddet i veksthuset er at Norges største
stiftelse med 25 mrd. i kapital, flytter inn. Det beste er at det fortsatt er ledige arealer i Veksthuset,
så her er det muligheter for fortsatt vekst i mange år.
Flå var også vertskap for to store sykkelløp i år. Det første var Tour of Norway med store deler av
verdenseliten på plass. Det er så man må klype seg i armen når siste etappen i et slikt ritt starter i Flå.
TV-sendinger og reportasjer fra Flå er en hyggelig bi-effekt av et slikt arrangement.
I sommerferien ble Tour of Norway for kids arrangert i Flå. Et kjempeflott arrangement for de minste,
og også denne gangen med TV-dekning som ble sendt i forbindelse med TV 2 sine sendinger fra Tour
de France.
Vassfardansen har etter to år blitt tradisjon. I år gikk arrangementet med et solid overskudd, og det
er allerede klart for Vassfardans i 2016. Vassfardansen 2015 fikk for øvrig Gullskoen (Dansefolkets
Oscar) som beste arrangør. Det er bare å glede seg til juni.
Årets gjeddefiskefestival hadde mange deltagere, men litt mindre fisk enn normalt. Imponerende at
den samme dugnadsgjengen stiller opp for å arrangere festival, år etter år.
I fjor høst ble det startet en snuoperasjon for å prøve å få til bedre økonomisk drift i Bjørneparken.
Det er nå noen lokale aksjonærer med, Flå spareforening og Flå kommune som de største som leier
og drifter parken. Etter at første sesong er over ser det ut til at 2015 gir et solid overskudd. En stor
takk til alle som har brukt tid og ressurser på å få parken på rett kurs.
I 4 år har det blitt jobbet med områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet. Vi venter på
kommunaldepartementets avgjørelse for en liten del av planen. For øvrig er planen godkjent, og vil
muliggjøre fortsatt hytteutvikling i Gulsvikfjellet i mange ti-år. Dette er næringsutvikling i praksis.
Både i år og i fjor har det blitt lagt ned mye arbeid i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel. Det kom inn mange innspill som omfatter alt fra enkelttomter til store hytteplaner. Planen
har vært ute på høring en gang, det kom inn en del merknader, men det har ikke kommet noen
innsigelser. Planen blir trolig lagt ut på andregangs høring 3. desember og vil sannsynligvis kunne
vedtas i slutten av mars.

I tillegg til alt dette startes det hele tiden nye bedrifter, folketallet stiger og til tross for en litt
utfordrende budsjettprosess i år ser framtida lys ut.
Jeg vil få takke alle som har bidratt til vekst og utvikling i Flå det siste året. I en liten kommune som
Flå er vi helt avhengig av medspillere som kan snu seg fort når det er nødvendig og ta i et tak når det
trengs.
Ønsker alle en god jul og et godt nytt år
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