Ordføraren sitt hjørne – september 2020
For en sommer!
Vi har vel aldri hatt så mange gjester i Hemsedal noen sommer tidligere, og takk for det. Næringslivet
vårt trengte dette sårt etter den tøffe tida i våres. Lokale bedrifter melder om omsetningsrekorder og
flere har tatt igjen det tapte. Kombinasjonen av nordmenn som ferierer i eget land, hyttehemsedøler
som bruker hytta mer om sommeren og at fastboende har vært mer hjemme, har utvilsomt hatt en
stor effekt. Slik verden ser ut nå er kanskje dette også den nye hverdagen og at vi må tenke nytt og
annerledes på hvor vi reiser.
Vi har alle stått i en tøff tid på hver våre måter. Noen har hatt lite å gjøre og mistet jobben, andre har
jobba på spreng for å holde hjula i gang. Menneskelig nærhet og kontakt er ikke som før, og blir ikke
det igjen på lang tid. Akuttfasen ser ut til å være over, men det kan blusse voldsomt opp igjen, noe vi
har sett på Hurtigruten og i enkelte kommuner. Nå må vi vise utholdenhet og respekt for de gode,
enkle og viktigste tiltakene: Hold avstand, host i armkroken og hold deg hjemme om du er syk!
Som en del av tiltakspakke 3 har vi nylig fått 2,8 mill. fra Viken fylkeskommune til vårt eget
næringsfond. Dette er midler ment for gründere, nystarta bedrifter eller bedrifter med et
utviklingspotensial for lokal sysselsetting. Ta kontakt om du har noen spennende ideer, prosjekter
eller utviklingsplaner.
Det er heldigvis mange fremoverlente og løsningsorienterte ildsjeler i bygda vår. Kulturlivet har hatt
den tøffeste tiden av alle, men har nå heldigvis våknet til live igjen. Fauskivalen, Mikrofestivalen og
maleriutstilling på Bygdheim har kunnet gjennomføre selv med strenge tiltak.
En ekstra oppmerksomhet til Knut Fausko for hans dedikerte arbeid for kulturlivet i Hemsedal
gjennom er helt liv. Kulturprisen 2020 vel fortjent! Gratulerer!
Andre som har sett et mulighetsrom under nedstengningen er Calle og co på Hemsedal Cafè. De
bygger ut Stavkroa og har nylig gjennomført et innovasjonsprosjekt for å kunne arrangere
smittesikker Afterski til vinteren. Det er pågangsmot og innovasjon som får oss gjennom dette!
Store og små barn har også hatt sine første skoledager etter en lang periode med
hjemmeundervisning og sommerferie. Mens noen har funnet seg godt til rette med hjemmeskole,
har andre hatt en svært vanskelig tid. Ikke alle har det like godt hjemme, og skolen har vært et fristed
for de som har det vanskelig hjemme. Det er de mest utsatte og svakeste pandemien har gått hardest
ut over og jeg tror det skal veldig mye til for at man igjen stenger ned i like omfattende grad som sist.
Det koster for mye.
Vi går en usikker tid i møte. En ny bølge med smitte kan komme, men så langt er jeg forsiktig
optimistisk. Selv med så mye folk i bygda i sommer har vi null smitte hos oss. Stå på alle sammen.
Dette skal vi klare!
Vi har mye å se fram til òg, sopp- og bærsesong, seinsommerfeit ørret i vanna og jakta som så vidt er
i gang. Alle årstider har sin sjarm, men høsten i Hemsedal er kanskje den aller fineste ☺
De beste hilsener fra meg.
Pål Rørby
Ordførar

