Så deilig at vi går mot lysere og varmere tider. Når en bare får is og møkkete snø, kan det
være det samme med hele vinteren. Gleder meg til at sentrum skal pyntes litt opp med flere
planter og andre ting, for å gjøre seg fin for de som bor og ferdes der. Samtidig håper jeg at
flere ønsker å ta en stopp i denne trivelige bygda vår. Kom gjerne med tips og forslag for et
mer levende sentrum hvis du har savnet noe ☺
I mars skal politikerne og administrasjon ha en god debatt om det skal gjeninnføres ett eller
flere utvalg som omhandler de «myke og harde» tjenestene i kommunen. Debatten skal
gjennomføres med Kommunens Sentralforbund og inviterte med ulike erfaringer rundt
dette. Håper dette gir et godt grunnlag for å kunne ta en viktig beslutning. To av de politiske
partiene gikk til valg på dette, så avgjørelsen blir tatt før sommeren.
Det jobbes med temaet «Bo og blilyst» i Flå. Nå har rådene for ungdom, råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og de eldre tatt utfordringen om å skrive ned noen forslag og
tanker på hvordan vi kan beholde de vi har, samt hvordan få flere innbyggere i Flå.
Utfordringen sendes videre til barne- og ungdomsskolen. Her skal alle aldersgrupper få
mulighet til å uttale seg om hva som er viktig for dem, og hva som kan bli mer fristende i Flå.
Administrasjonen har jobbet med temaet, så da er det politikerne sin tur å ta fatt på alle
innkomne forslag på kommunestyret i april. Dette temaet er det jobbet med tidligere, men
nye generasjoner kommer, og gamle går. Som et ledd i dette er Flå-pakka utviklet med
forhåpentlig fristende tilbud til fløværingene. For vi er jo den minste kommunen i Viken, da
snakker jeg ikke om areal, for her er vi store, men med antall innbyggere. Men aldri så gæli,
så vet de fleste i Viken om Flå. For når jeg er rundt omkring og representerer, er responsen
«Flå ja, det er den minste kommen i Viken det!»……. Vi blir i hvert fall snakket om ☺.
Leksefri skole er et tema som elevene våre er svært opptatte av. De har jobbet godt og
grundig med argumentering på hvorfor de ønsker dette. Elevene har lest seg opp på andre
skolers erfaringer, hatt underskriftskampanje og intervjuet ungdom som har erfaring med
leksefri hverdag. Dette blir i så fall en viktig prinsipiell sak for kommunen å ta tak. Og det
fordrer en del endringer som må utredes godt før saken behandles politisk. Men det blir en
spennende sak ☺. Og flott er det når initiativet om endring kommer fra de unge selv!
Den 25/4-20 er det 80 år siden slaget på Gulsvik, og det skal markers ved bautaen. Det er
Vidme, Akervold og Sævre som er på saken. Hold av datoen, så kommer det mer informasjon
i avisen.
Tannlegen vår Åse Kari har vært i svangerskapspermisjon, og hun skal ut i ny permisjon nå fram til
høsten og barnehagestart. Så hun håper å være i gang igjen i løpet av høsten på Flå.

Siste nytt angående Austvoll bru er at det jobbes med byggeplan for brua, og fylket planlegger at
den skal kunne lyses ut i løpet av mars/april. Det betyr store muligheter for byggestart denne høsten.
Med ønske om en god vår!
Merete

