
Hei alle sammen!Hei alle sammen!Hei alle sammen!Hei alle sammen!    

For en herlig sommer vi har hatt i år, tross pandemien. For det har vært en fantastisk sommer i Flå, 

med rekordbesøk i Bjørneparken, stappfullt på hotellet, stor omsetning på kjøpesenteret og gode tider 

for hytteområdene våre. Det har vært en super innsats alle steder!  

Det var med stor glede en så hytte-Hallingen igjen var innom sentrum for å handle, et steg mot 

normalen for en nordmann.  

Nå må vi plukke med oss de positive erfaringene vi har fått med økt bruk av digitale møter med Teams, 

Skype, Zoom og hva de nå alle heter. Både unge og eldre har lært noe nytt vil jeg tro. Vi har erfart at 

diskusjoner og læring kan holdes via data og mobiltelefon. Avgjørelser blir tatt og planer blir 

gjennomført selv om vi ikke sitter i samme rom. Det sparer vi mye tid og miljø på, men vi har også 

erfart at det digitale aldri vil klare å erstatte nærkontakten og trivselen som et personlig møte har. 

Moro å se at det er blitt et godt tilbud for ulike aktiviteter rundt om i sentrum for barn, unge og 

voksne. Et flott og allsidig idrettsanlegg som absolutt tåler å bli mer brukt. I sommer har buldrestein og 

pumptracken kommet på plass i sentrum, med fantastisk dugnadshjelp fra næringslivet og idrettslaget. 

All ære til dere! Nå er utfordringen gitt videre til var, ungdom, og voksne når det gjelder å  bruke disse 

anleggene ☺. 

I løpet av sommeren var alle ordførerne fra Krødsherad, Sigdal, Modum og Flå på rundreise i en liten 

knallrød elbil i egen kommune for å reklamere for turistnæringen med Visit Norefjell. Veldig trivelig 

reise hvor jeg traff mange hyggelige folk som godt kunne tenkt seg å se mer av Flå. Turismen og 

næringslivet har jo mange muligheter i både Hallingdal og Ringeriksregionen innen rekkevidde. Dette 

er et samarbeid vi nok vil se mer til.  

Av smittevernhensyn er enkelte prosjekter satt på vent, blant annet skolemat og leksefri skole. Både 

skolens ansatte og politikere jobber med saken, men det er ikke greit å sette i gang med et slikt 

krevende og spennende prosjekt i en periode hvor vi ikke får være nær hverandre. Derfor er nå håpet 

om en mulig oppstart av dette høsten 2021. 

Litt om korona: Flå kommune anbefaler at de som har symptomer, eller mistenker at de har vært i 

kontakt med smitte lar seg teste for covid-19. Testen er frivillig og gratis for den som testes. Testingen 

skjer utenfor legekontoret. Det er imidlertid viktig å være klar over at du kan være smittet selv om 

testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. 

Vern om de elevene som har havnet i karantene og de som er smittede. Tilby en håndstrekning (med 

smitteverntiltak), det trengs støtte og et vennlig ansikt i en krevende situasjon.  

Det betyr mer enn 1000 ord ☺! 

HOLD AVSTAND HOLD AVSTAND HOLD AVSTAND HOLD AVSTAND ––––    HOLD SAMMEN HOLD SAMMEN HOLD SAMMEN HOLD SAMMEN ----        HOLD UT!HOLD UT!HOLD UT!HOLD UT!    

   Beste hilsen fra Merete Gandrud 


