
Hei alle sammen! 
Tålmodighet er en dyd, men nå tar vi hverdagen tilbake. Endelig!  

Takker alle og enhver for den hensynsfulle væremåten overfor hverandre under pandemien. Vi har 

hatt lite smitte og klart oss bra, tross alt. Men jeg vet at mange har strukket seg langt, kanskje for 

langt, spesielt de som jobber i omsorgsyrker som skole og helse. En stor takk til dere, vi hadde ikke 

klart oss uten! 

Vi har mye å se fram til nå, våren er i anmarsj og det er ofte starten på andre aktiviteter for alle aldre. 

Snart kan en ta frem sykkelen (med eller uten motor), pusse båten for håpefulle soldager på 

Krøderen, idrettsstevner utendørs og nyte livet på verandaen. Kjøpesenteret utvider, Bjørneparken 

åpner snart dørene igjen med ny utstilling av fjorårets suksess og sykkelløyper ligger klare og venter 

på å bli brukt igjen. Markeringen av Frivillighetens år 11. juni med mye spennende som vil skje på 

Grønvold på dagtid i regi av Andrine. Det vil da også bli muligheter for god gammeldags sosial 

samling med noe mat og underholdning på kvelden. Det gleder meg å kunne samles over god mat og 

drikke, sitte litt tettere sammen med folk en kjenner og bli kjent med andre over en god prat. 

Buskerud Bygdekvinnelag holder sitt distriktsårsmøte her på Flå i mars. Det imponerer meg siden Flå 

ikke har denne organisasjonen her i bygda, og så velger de allikevel å komme hit. Bygdekvinnelaget 

tar samfunnsansvar ute i distriktsnorge, noe som er svært viktig. De verner om norske tradisjoner 

innen mat, håndarbeider, sosiale rettigheter, turer, temakvelder og kanskje det vi savner aller 

mest…….en møteplass. Jeg kan bare beklage at vi ikke har denne organisasjonen her i bygda. Håper 

dere tar utfordringen . 

Noen som har skapt en møteplass som tydeligvis har vært etterlengtet her i Flå, er jentene på 

hotellet som klarer å samle godt over 30 strikkeglade damer i varierende aldre til en veldig hyggelig 

og uformell strikkekveld i kafeen. Hva med en lignende møteplass for mannfolkene, selvsagt med et 

annet tema? Heier på fortsettelsen. 

Tross pandemien har kommunedirektør, næringskonsulent og ordfører fått besøke bedrifter i Flå, og 

de melder om bra aktivitet. Enkelte har til og med behov for mer plass, flere ansatte eller flere 

lærlinger. Det gir gode vibber for næringslivet. 

Minner om at det er mye bra utstyr som kan lånes gratis fra Utlånssentralen. Her er det noe for både 

liten og stor, sommer som vinter. 



Våre tanker går nå til det ukrainske folk som er gjenstand for en forferdelig krigssituasjon. Det 

ukrainske folket kjemper for livet mot en militær overmakt. I denne spesielle situasjon åpner vi opp 

for å ta i mot flyktninger hvis vi blir spurt. 

 

Med ønske om en god påske og en sosial vår i vente! 

Beste hilsen 

Merete Gandrud 

ordfører 


