
Hei alle sammen! 
Det var jubel i taket da folketellinga kom med tallet på innbyggere i Flå. Det er nå på hele 1091! 
Herlig, det går oppover med antallet Fløværinger. Godt jobbet for dere som har økt 
familiemedlemmene og hjertelig velkommen til dere som har flyttet hit til Flå! 

Nå skal vi i gang med «Bo og bli lyst»-prosjektet i kommunen. Det går ut på hvordan vi skal beholde 
de som allerede bor her og få andre til å ha lyst til å bli her i den vakre kommunen vår.  

For en pangstart det var i august med egen boligkveld for nyetablerte og ungdommer i Flå. Takk til 
Skue sparebank som tok initiativet. Snart bygges det hus og leiligheter som er sentrumsnære for alle 
aldre. Ønsker man seg noe annet med større plass, har vi det også her i Flå. Det er så mange flotte og 
store tomter med nydelig utsikt til en fornuftig pris. Og den beste nyheten er at nå får du solgt for 
takst eller mer! 

Det er flott at næringslivet selv ønsker å satse på lærlinger fordi aktiviteten er stor i firmaet. Men å 
lese om at det ikke er noen fra Flå som går byggfag, fikk oss til å tenke litt. Lokale aktører vil koble 
ungdommen på næringslivet lokalt der de bor og fortelle dem hvilke jobber en kan få i Flå. Flå Vekst 
er på saken, noe du kan lese mer om utover i bladet her. Det er en kjempespennende kobling og 
vinn-vinn-situasjon for alle parter. 

Hva er ditt bidrag til fellesskapet i Flå?  
Folkehelseundersøkelsen er utført for Viken fylke. De fleste er fornøyde med livet og har det bra. I Flå 
er 77 % middels eller svært fornøyde med livet. 90% av fløværingene trives i nærmiljø, og vi har nest 
høyest scor på å være trygg i nærmiljø. Det er bra at folk kjenner seg trygge i sitt nærmiljø. Det jeg 
oppriktig opplevde som trist lesing var om temaet organisert aktivitet og frivillighet. Ål ligger høyest 
på 59 %, Hol 51 %, Nesbyen 31 %, Hemsedal 24 %, Gol 23 % og Flå på 13 %. Det er ikke mye å skryte 
av, folkens. Her er det mye forbedringspotensialet hos oss alle sammen. En får det ikke mere moro 
enn det en gjør det til selv, sier et gammelt ordtak. Det ligger mye sannhet i det. 
 

Hver enkelt av oss har et ansvar for å bidra til fellesskapet. Det er fort gjort å glemme at du har selv 
ansvaret for din trivsel og aktivitet. Det er ikke dine foreldre, venner eller kommunen som har 
ansvaret for at du skal ha det bra. Det er ditt ansvar, de andre er heiagjengen din og hjelper gjerne til. 
Fem tips for hverdagsglede: vær oppmerksom, vær aktiv, knytt bånd, fortsett å lære og gi noe av deg 
selv til andre. Dette fremmer god livskvalitet både for deg og de du omgås. (FHI) 

Politisk er det mye jobbing med å få på plass en strømavtale for næringslivet. Ringeriksbanen har fått 
helt krøll på linja, men vi gir ikke opp. Vannkvaliteten fra Hallingdalsvassdragene og ut til Oslofjorden 
må bli bedre. Etableringen av nye Buskerud fylke er en riktig så underholdenende øvelse politisk. Og 
sånn går no dagan hos ordfører’n.  

Bli med på aktivitetene i Flå, lær noe nytt og bli kjent med noen du ikke har pratet med før. Kanskje 
du har en ny venn før vinteren kommer? 
 
Alt godt! 
Merete G. Gandrud 
ordfører 


