
Hei alle sammen! 

 

Nå går det sannelig mot jul igjen. Håper du har startet tidlig med julegavene i år, en oppfordring fra FHI 

for å unngå mye folk i butikkene. For oss i Flå betyr det jo bare at vi bør handle først i uken og ikke i 

helgen. Det er mange fordeler med å bo på bygda! 

I oktober ble alle hyttevelforeningene i kommunen invitert til å etablere en felles møtearena.  

Det kom 1-2 representanter fra hvert vel, og alle fikk anledning til å ta opp saker som gjaldt sitt 

hytteområde. Det var lærerikt både for de og kommunen. De kom med sine erfaringer og tips til oss, og 

vi svarte på deres spørsmål av ulike tema. Flå hytteråd ble dannet. Dermed har vi en møteplass minst to 

ganger i året hvor ingen spørsmål eller ideer er for små eller for store. 

Årets TV-aksjon var noe utenom det vanlige. For første gang i historien ble den gjennomført digitalt. Det 

vil si at ingen fikk gå rundt med bøssen og ringe på døren av smittevernhensyn. Elever, foreldre og lærere 

har tatt utfordringen på en imponerende måte. Det ble registrert hele 24 digitale bøsser i Flå. Tross 

politiske uenigheter, så er fokuset lek og lær om verdenssituasjonen. I år handlet det om plast i havet. 

Fløværingene ga til sammen 63.446,- etter siste opptelling, det er en 4. plass i Viken. Også næringslivet 

ga rikelig i år. I tillegg vant Bjørneparken budrunden på nettauksjon med kr 85.000,-, for å delta i 

radioprogrammet med Loven & Co. Høgevarde ga kr 25.000,- for å lansere lokalt initiativ for innsamling 

av plast i fjellet. 

Så tusen takk for alle bidrag, det gir et hav av muligheter! 

Koronasituasjon har ikke gjort det enkelt for næringslivet, noen er hardere rammet enn andre. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga ekstraordinær næringsstøtte etter statlig krisepakke 

2020 på 1 million kroner til næringslivet i kommunen. Det var kort søkefrist, men Flå Vekst kastet seg 

rundt og bidro til at små og stor bedrifter fikk skrevet søknader, og de fleste fikk støtte! Flå kommune 

ønsket et større prosjekt som inkluderer flere næringsdrivende. Dermed søkte Flå Vekst om støtte til 

prosjektet «Stoppested Flå». Prosjektet skal bidra til at flere vil stoppe i Flå, og bruke mer tid og penger 

når de først tar en pause. Dette skal være et samarbeidsprosjekt som blir spennende å følge med på i 

fremtiden.  

Uansett så er det deilig å bo på bygda med god plass og trygge folk som tør å bry seg om naboen. En skal 

ikke være redd for å bry seg litt og være den som spør om hvordan det går. Det var fokuset på psykisk 

helsedag i år, og budskapet gjelder hele året. Vi må jobbe for mer åpenhet om psykisk helse. 

Tilstedeværelse og det å gi hverandre oppmerksomhet er viktig.  

Årets tema er "Spør mer", og den utfordringen gir jeg dere alle nå som vi går mot julehøytiden.  

Dette er en tid som kan være vanskelig å komme seg gjennom for mange. Bruk litt tid på å snakke 

sammen, og ikke minst lytt. 

Med ønske om en smittefri og hyggelig julehøytid! 

Best hilsen Merete H. Gandrud, ordfører. 


