Ordføraren sitt hjørne – november 2020
Gode Hemsedøl!
«Winter is coming» som de sier i Game of Thrones. Vi får bare håpe det nå betyr kun at
vinteren kommer og ikke den mer dystre tolkningen Tv-serien henviser til.
Vi har hatt noen fantastiske høstdager og mange har benyttet sjansen til å være på tur og på
jakt i et fargesprakende fjell med blå himmel og melisdryss på toppene. Det er godt å se
Facebook eksplodere i vakre turbilder av glade hemsedøler, med eller uten børse og felt vilt.
Bølge nummer to av Korona-smitte er her og tallene er snart på nivå med mars og april. Gol og Nesbyen har større
utbrudd og gjør alt de kan for å smittespore og få kontroll. Hvem som får dette, smitter andre og blir syke kan være
helt tilfeldig og ofte ligger det både god hygiene og forhåndsregler bak. Man kan også rett og slett ha uflaks. Ingen
blir smittet eller smitter andre med vilje.
Det er utrolig viktig at vi nå holder ut og holder avstand. Vi er alle slitne og lei av denne situasjonen, men tar vi for
lett på dette nå, kan det bli verre enn den første bølgen.
I kommunen jobber vi mye med å rigge oss for vinteren. Vi har tett dialog med næringslivet vårt for å være best
mulig forberedt på hva som kan komme. Vi trener på krisehåndtering og større smitteutbrudd for å vite hvem som
gjør hva og når.
Hemsedal har vært sentrale i arbeidet for å utarbeide en nasjonal bransjestandard for skisentre og vi fører tilsyn
jevnlig i serveringsbedrifter og butikker. Alt for at våre innbyggere og besøkende skal være tryggest mulig i tiden vi
lever i.
Sist uke kom den harde beskjeden og at kultur og idrettsarrangement for barn og unge må stenges inntil videre. Er
det noen som fortjener å samles, leke, danse, synge og sparke ball så er det de unge. Konsekvensene av tiltakene er
store og det kan være vanskelig å akseptere de til tider, men vi må ikke gi opp nå.
I kommunen er vi nå i full gang med budsjettarbeidet og Korona har utvilsomt hatt en stor innvirkning på
økonomien. Vi får mindre inntekter og større utgifter enn vi har hatt og vi kan nok ikke forvente at myndighetene
kompenserer for alt.
Mange kan nok føle på frustrasjon for at mailer ikke blir besvart raskt, slik man er vant til, eller at saken man har
sendt inn ikke blir behandlet innen forventet tid. Dette er selvsagt beklagelig, men i dagens situasjon må vi prioritere
hardt. Arbeidsoppgaver rundt Korona, karanteneregler og utskifting av en del sentrale posisjoner har sammenfalt og
vi ber om forståelse for at ting tar noe mer tid enn forespeilet.
Ny skole er et av prosjektene det jobbes mye med. Arkitekt og prosjektledelse har presentert sine skisser og planer
for mange av de som skal være i, og bruke bygget, og vi politikere får en grundig presentasjon i kommunestyret 5.
november. Jeg har allerede fått en sniktitt og dette ser helt fantastisk ut. Gode løsninger, mye lys inn, bruk av tre og
bevisste tanker om oppdeling i mindre grupper om nødvendig.
Mitt håp er at vi også kan etablere et uteareal som ikke bare blir et flott aktivitetsområde i skoletida, men også et
område for våre barn og unge å «henge» etter skoletid, i helger og ferier. Unge i Hemsedal har få eller ingen
møtesteder og samlingsplasser, særlig utendørs når for eksempel klubben må holde stengt. Mange skoler bygger
aktivitetsanlegg som betongparker for sparkesykler, rollerblades og skateboard med stor suksess. Disse blir utrolig
populære og samler folk i alle aldre.
Vi har til nå mottatt søknader for over 10 millioner på de 2,8 vi fikk av Viken til næringsfondet vårt. Imponerende!
Dette viser at det er mye som skjer i Hemsedal og mange vil at det skal skje mer. De vi ikke får til å støtte i denne
omgang skal vi hjelpe videre til Hallingdal Etablerersenter, Hallingdal Næringshage og andre som kan bidra med å få
prosjektene videre.
Nyt de siste dagene med barmark og gled dere til den hvite lykken kommer dalende!
De beste hilsener fra
Pål Rørby
Ordfører

