
Hei alle sammen! 
 
Gleder meg til vinterbelysningen skal pynte sentrum igjen. Det ble veldig fint i fjor og det lyser opp en 
ellers mørk periode før jul. Julegrantenning og Lucia har vært på besøk, så det er sikre tegn på at det 
går mot jul. 
 
Det går godt i Flå, tross mye uro med stigende renter, økte strømutgifter og innsparinger fra staten. 
Det betyr ikke at vi svømmer i penger, men budsjettet går i balanse og alle tjenester blir levert. Det er 
mye på grunn av en god administrasjon med ansatte som er sitt ansvar bevisst, og gjør en uunnværlig 
jobb for oss som bor og lever her i Flå. Vi er heldige som har god tilgang på fagpersoner, noe resten 
av dalen sliter med. En stor takk til dere alle! 
 
Innbyggertallet har økt med 3 %, aktivitets nivået stiger, og det jobbes godt med bo- og bli lyst 
prosjektet hvor inkludering av tilflyttere har stor plass. Det blir snart en samling hvor tilflyttere blir 
invitert til et fellesmøte med kommunen og lag/foreninger. Endelig har vi fått gjennomført vår egen 
lokale yrkesmesse for ungdommen i Flå, et arrangement som har ligget på vent et par år på grunn av  
pandemien. 
 
I skrivende stund er det nytt budsjett med handlingsprogram for de neste 3 år det jobbes med 
politisk. Store investeringer med ny bru og oppussing av barneskolen må prioriteres, samt 
vedlikehold av kirken. Det er noe vi vil merke på økonomien de neste årene. Spesielt Roppe-brua er 
kostbar på mange måter, vi må ta gode valg for å komme oss vel igjennom dette. Og det får vi til! 
 
Hva er våre ønsker og ambisjoner for Flå-samfunnet mot 2034? Vil Flå fortsatt være et godt sted å bo 
og leve? Hvordan blir framtiden vår? Hvordan skal vi håndtere og utnytte mulighetene best mulig?  
I desember skal kommunens samfunnsplan vedtas. Denne planen er kommunens viktigste 
overordnede plan. Her ligger vår strategi for å møte fremtidens utfordringer.  
Vi skal håndtere samfunnsutfordringene vi møter, men også utvikle hele kommunen på lang sikt til 
det beste for og sammen med innbyggerne våre. 
 
Flå skal være en attraktiv og framoverlent kommune med et stort engasjement. 
Det er viktig å legge til rette for en variert og bærekraftig næringsutvikling, og at flere blir inkludert i 
samfunnsliv og arbeidsliv. Det er videre en stor samstemmighet om å få til en mer bærekraftig 
utvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Dette viser vi ved å følge opp FNs bærekraftsmål 
lokalt. 
 
Innbyggerdialog er og skal være grunnleggende i utviklingen av kommunen. For å lykkes med 
satsingene er vi avhengige av god og bred dialog med innbyggere, frivillige og andre aktører som 
jobber med å utvikle regionen og kommunen vår. Takk for alle gode innspill som vi fikk fra små og 
store innbyggere, næringslivet, hytte-Fløværinger og andre. Dette har vært en god prosess med mye 
lytting fra oss til alle dere som vil være med på å videreutvikle den flotte kommunen vår. 
 
Jeg ønsker at våre visjoner, mål og verdier skal øke optimismen, stoltheten, inkludering og tro på 
fremtiden i Flå. Jobber vi sammen får vi det utrolige til å skje her i Flå. Det har vi vist før. 
 
FLÅ – FØRST I HALLINGDAL 
 
 
Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år! 
Merete Gandrud 
Ordfører 


