Ordføraren sitt hjørne – januar 2020
Godt nyttår Hemsedal!
For en jul vi har hatt!
Fantastiske snøforhold og nydelig vintervær til vinden tok oss. Både skisenter, sentrum og fjellene
våre ble godt besøkt og mange fikk en veldig god opplevelse. Ikke minst er det godt å se at den felles
satsingen i Hemsedal for et tryggere Hemsedal både for tilreisende og fastboende har hatt en positiv
effekt. Kommunen, Httl, ambulanse, lege, vaktselskap, reiselivsnæring, taxi, skisenteret, brann- og
redning og politi har sammen jobbet godt for at alle skal kunne ha det moro under tryggere forhold.
Godt samarbeid med felles mål!
Selv trengte jeg en juleferie og kjente absolutt at presset, forventningene og arbeidsmengden var i
overkant i budsjettprosessen. Etter noen dager med pudderkjøring og flotte langrennsturer med
hundene er batteriene fullt oppladet og jeg føler jeg kan begynne å jobbe med mer fremtidsretta
politiske prosjekter.
Hemsedal har en stor utviklingsenergi om dagen og det seneste medlemmet av «Hemsedalsfamilien»
er Fyri. Et imponerende bygg med en helt egen stil som satser på helårsdrift.
Det er også god trøkk andre steder og vi ser at flere tenker mer på bærekraftige, miljøvennlige og
alternative måter å bygge på. Seneste et skisseprosjekt med miljøvennlige små kuppellignende
enheter som moderne gammer. Uvant, litt rart, nyskapende og spennende.
Som mange vet er vi nå også på leit etter ny rådmann da vi dessverre mister vår godt likte Jan Olav til
Regionrådet for Hallingdal. Første utlysing ga for få søkere så vi går ut med ny utlysning nå. Rådmann
er en veldig viktig del av kommunen vår og for min del, kanskje den viktigste støttespilleren.
UKM er i full gang og hadde Workshophelg nå nylig. Hvordan ungdommene våre vokser på dette
arrangementet er helt rått! Ikke alle finner sin plass innen prestasjonsidretter og føler seg til tider
utenfor, men hvordan den mest stille og rolige knopp blomstrer og «tar scene» i UKM er hvert år like
imponerende. Hatten av for alle involverte!
Vi lyser snart ut stillingen som kultur- og idrettssjef. Her ønsker vi oss en samlende leder som kan
knytte kultur, idrett, frivillighet og turisme sammen i gode prosjekter som vil styrke både økonomien,
samarbeidet og tilgjengeligheten for alle.
Det blir mye reising og representasjon som ordfører og dertil en del hotellmiddager og mye sitting, så
nyttårsforsettet herfra er å ikke trappe ned på de fysiske aktivitetene jeg vanligvis driver med og
elsker. I tillegg har min eldste datter Rebekka utfordret hele familien på en dag uka med rein vegetar
ut 2020, så får vi se hvor lenge det holder ;-)
Hilsen
Pål Rørby
Ordfører

