
Hei alle sammen! 

 

Jaggu skjer det mye interessant i Flå, det må jeg si. Vi rakk ikke å pakke bort smittevern- og 
vaksineutstyr før neste utfordring havnet i fanget på oss. 

Nå kom flyktningene, og det var ikke få. Nærmere 200 mennesker fikk vi plutselig som våre 
nærmeste naboer over natta! Det var helt fantastisk å se hvordan hele Flå-samfunnet 
forente seg og ville hjelpe. Dette ble en gladsak for Flå i medias bilde. Vi fikk vist omgivelsene 
at når det virkelig gjelder, har ikke størrelsen noe å si. Da er det hjertevarme som er viktigst. 
Alt fra stort til smått har vi fått bidrag til. Lommepenger har vært ei hard nøtt å knekke med 
UDI. Som dere har sett på nyhetene har myndighetene ennå ikke fått dette på plass. Det 
måtte fikses lokalt, næringslivet bidro med gavekort som kunne brukes på kjøpesentret. Kr 
500,- til voksen og kr 300,- til barn ble delt ut, og ble tatt godt imot. Undertøy er ikke noe en 
arver, den oppgaven tok et annet firma. De kjøpte inn en hel handlevogn med diverse 
størrelser, og disse varene forsvant på et blunk. Ryggsekker og drikkeflasker til skolestart er 
sponset av en annen organisasjon, fjellturer og naturopplevelser bidrar det lokale 
næringslivet med. 

Et samarbeid mellom kommunene, frivilligheten og ukrainerne gjorde at dette ble veldig bra. 
Det har kostet mye og la et press på helsetjenester og skoler, men vi klarte det. Tusen, tusen 
hjertelig takk alle sammen! 

Nå har de fleste reist videre til bosetting i andre kommuner. I Flå håper vi det blir igjen ca. 15 
personer som vil trives og bo her en stund. 

Det går bra med Flå kommune, årsrapporten og regnskapets time er kommet, og den er 
historisk bra! Vi har et ørlite fødselsoverskudd, nok til å gi håp om flere fløværinger 
fremover. Det er behov for mer arbeidskraft både i kommunen og servicenæringen. Det er 
økt aktivitet i næringslivet som gir gode vibber for samfunnet og økt bolyst i vakre Flå. 

Minner om markeringen av Frivillighetens år som markeres den 11. juni. Vi har mange lag og 
foreninger som trenger flere å dele de gode opplevelsene med.  

Politisk har det vært mye jobbing med høye strømpriser og økte utgifter. Som alle ordførere i 
Hallingdal har vi varslet og hatt mye dialog oppover i systemet, men må innrømme at en blir 
skuffet over en del løsninger som er blitt levert. 
Vi gir oss ikke med å påvirke, og lar dem høre realitetene. 

Nå har vi fått en nydelig og lang vår her i dalen. Håper du har fått anledning til å nyte solen 
og go’været. 

Med ønske om en riktig god sommer! 


