
Hei alle sammen! 

Våren er å rave i ren lykkerus ut i skogen, finne seg en stubbe og bare sitte å lytte. Faktisk så hører 

man at våren kommer til Flå, for det knirker i alle planter og trær. Nå kan en slå vinduet opp på vid 

gap og slippe inn den yre fuglesangen utenfor. Det er virkelig en vakker årstid vi har foran oss.  

Sakte, men sikkert blir flere og flere fullvaksinerte i Flå og samfunnet rundt oss. Smittetallene går 

nedover, og vi ser lys i tunnelen for å kunne tilbringe mer tid med familie og venner. Og til dere som 

allerede er vaksinerte, dere kan nå samles i større grupper og reise fritt i landet. Nå er absolutt håpet 

om mer sosiale tider tilbake! 

Det å ha et aktivt næringsliv er svært viktig for alle kommuner. Her skapes det virksomhet og 

aktiviteter som gir mye god energi i lokalmiljøet, både i form av arbeidsplasser og utvikling av 

nærmiljøet. I Flå er vi så heldige å ha Flå Vekst som er et unikt spleiselag mellom lokalt næringsliv og 

kommunen. Når jeg er i samtaler med sambygdinger har jeg fått inntrykk av at mange ikke vet hva Flå 

Vekst egentlig er, og det er jo synd, for jeg hadde ikke klart meg uten Flå Vekst som daglig medspiller 

inn mot næringslivet. Daglig leder har en rekke oppgaver på vegne av Flå kommune og fungerer både 

som turistsjef og næringsutvikler. Han gjør Flå synlig inn mot Viken fylke og i ulike samarbeidsforum i 

Hallingdal, Ringerike og Norefjell. Da pandemien traff oss fikk næringslivet mange utfordringer. Vi 

merket da hvor trygt det var å ha en som holdt i alle tråder. Daglig leder sørget også for dialog 

vedrørende smitteverntiltak og hjalp til med søknader for næringsstøtte. Det endte med fast plass i 

kriseledelsen for å få best mulig flyt i informasjon til og fra de som tar avgjørelsene. At vi må gjøre 

ting litt annerledes enn andre kommuner er Fløværingen godt kjent med. Istedenfor å ha ulike 

personer ansatt som turistsjef, næringsutvikler og destinasjonsansvarlig, har Flå valgt en 

kindereggløsning med en person som forvalter alle rollene for både kommune og det private 

næringsliv. 

Politisk i Hallingdal er det i den siste tiden blant annet jobbet med oppstart av omstillingsprosjektet 

«Sats på Hallingdal». Fylkesrådet har gitt Gardermo-regionen og Hallingdal omstillingsstatus. 

Hallingdal får minimum 2 mill. i 3 år, og oppfølging av saken blir gjort av Viken fylkeskommune. Felles 

politiråd er en sak som har kommet opp nå. Det er ulike erfaringer med de kommunale politirådene 

og det er et ønske om å få til et regionalt politiråd. Ingen avgjørelse er tatt enda.  

Når det gjelder busstilbud i Hallingdal vil Vy buss fra 1. juli redusere tilbudet på strekningen 

Hemsedal-Gol og Nesbyen–Flå på helgetid. Regionrådet tar med seg informasjonen, holder kontakt 

med lokale tillitsvalgte og følger saken fremover. Elever fra Flå har i utgangspunktet «nærskole» på 

Ringerike, men kan søke om å få flyttet nærskolepoengene sine til Gol VGS. Det jobbes for å få til at 

elever fra Flå blir oppført med 2 nærskoler ved valg av videregående skole.  

Selvfølgelig har det vært mye aktivitet rundt vegpakke Hallingdal, denne saken skal behandles lokalt i 

alle kommunestyrene før sommeren. 

Nå trenger reise- og næringslivet et skikkelig løft inn mot sommeren. Legg ferieplanene til Norge og 

vakre Flå. Vis at du setter pris det de tilbyr av aktiviteter, opplevelser og produkter. Skryt av hva de 

har fått til og smil til betjeningen så de vet at du ser dem. Vi ønsker levende bygder og da har vi alle 

et ansvar. Vi må både bruke de lokale og handle hos de lokale. 

Jeg skal både ferier, bade, spise og handle godt i Flå i sommer. Nyte alle de godene vi har her med 

korte og lange turer. Fantastisk spennende sesong i Bjørneparken og en nydelig Krøderen som er 

altfor lite utforsket for min del. 

God sommer alle sammen, vi ses! 


