Ordføraren sitt hjørne – november 2019
Snøkanonene går i anlegget og kulturskolen er i gang med huskonserter igjen.
«Her kommer vinter`n. Her kommer den kalde fine tida!»
Jokke sin legendariske antisommer-sang var ment som en hyllest for endelig å få fred og ro fra
sommerens krav om bading, sosialisering og prestering. For landbruket sin del går det mot en stillere
tid, mens det i reiselivsnæringa gires opp til høysesong.
For min del har jeg etter et par uker på «Oddvar sitt kontor» fått litt ro og oversikt over hverdagen,
og selv om den siste tiden har vært prega av Pål-gjør-ting-han-ikke-har-gjort-før, begynner jeg å få en
viss oversikt. Jeg har fått så utrolig mye støtte og positive tilbakemeldinger fra folk i Hemsedal og går
inn for vervet som ordfører med masse energi og pågangsmot. Fra hyggelige ord og hilsener i
butikken, til den beste velkomsten man kan tenke seg av alle på kommunehuset.
Tusen takk til alle sammen!
Valgkampen var travel og intens. Valget ble spennende og helt spesielt. Deltagelsen var svært god og
resultatet tydelig. Posisjoner i hovedutvalg og nemd er fordelt og 7. november skal det i hele 31 saker
fordeles styreverv og representasjon i ulike selskap og nemder.
Her kommer vinter`n betyr også her kommer budsjettarbeidet. Hemsedal har hatt en fantastisk vekst
de siste 10 åra og vi må nå ta flere større investeringer. Det medfører at vi må innføre eiendomsskatt
for å klare kostnadene. Det er ikke ønskelig, men helt nødvendig skal vi ha en skole som barna våre
trives på og en verdig eldreomsorg.
Utbyggingsenergien i Hemsedal er god. Fyri er i full gang, Skigaarden, Totteskogen og Skarsnuten
likeså. Det planlegges store området med både heiser, senger og næring både på øst- og vestsida av
skisenteret. Satsing på sykkel er i gang og alt ligger til rette for god vekst i åra framover.
Det blir ekstra viktig at vi tar vare på Hemsedal sin identitet, kultur og særpreg. Verne om områder så
man også i fremtiden kan oppleve urørt natur, og søke samspill og samarbeid mellom reiseliv og
landbruk, og mellom turismen og bygda.
Det nye kommunestyret representerer Hemsedal på mange måter. Mange kommer fra ulike yrker og
erfaringer. Fra landbruk til IT konsulenter, slik Hemsedal også er. Jeg har stor tro på at de 17 valgte
representantene alle vil gjøre en god jobb og at det politiske klima i Hemsedal fortsatt vil være
fundert på en vilje for å gjøre bygda enda bedre, skille sak fra person og med respekt for hverandres
politiske meninger. Vi har alle tatt på oss vervet fordi vi vil bidra.
Jeg gleder meg til utfordringene, samarbeidet, de politiske kampene og ikke minst puddersnø i
fjellet!
Her kommer vinter`n!
Hilsen
Pål Rørby
Ordfører
PS! Jeg har i dag sendt en offisiell henvendelse til rådmann om kurs i nynorsk, så ordføraren sitt
hjørne truleg kjem på nynorsk etter kort ☺

