Ordføraren sitt hjørne – Mai 2022
Gode Hemsedøl!
Det nærmer seg 17. mai og endelig skal vi få gå i tog og rope hurra!
Det var en god erstatning med bilkortesje, men det kan ikke måle seg med barnetog og hornmusikk! Selv har jeg
havna i et aldri så lite dilemma. Ordfører går som regel først i toget, men siden jeg spiller tuba i hornmusikken lar det
seg vanskelig kombinere.
Jeg har landa på å spille tuba, da en fyldig bassrekke er selve ryggraden i ethvert korps 
Våren er her og mange hemsedøler er nå travelt opptatt med lamming. For Hemsedals politikere betyr det
vararepresentanter i kommunestyret, da flere av de faste medlemmene holder landbruket vårt i gang. Grunnet
Korona har mange saker blitt utsatt, men nå kommer de for fullt. Det blir en travel vår og høst.
Det skjer mye i Hemsedal. Mer enn i andre distriktskommuner på samme størrelse. Det er nok aktivitetsnivået som
også tiltrekker seg stadig flere innbyggere. Mangel på boliger har utløst flere spennende boligprosjekter fra private,
og vi har både sentrumsnære leiligheter, større boligfelt og enkelttomter for politisk behandling i nær fremtid. Det er
med andre ord duka for videre økning i innbyggertallet som nå teller 2.611. I år 2000 var vi 1.958. Det er en betydelig
vekst.
Nylig blei Hemsedal kåra til Norges mest bærekraftige hyttekommune. Noen av hovedgrunnene var delingsøkonomi
med organisert utleie av fritidsenheter, godt organisert turisttrafikklag og godt samarbeid mellom kommune og
næringsliv. I tillegg ble Hemsedals politikk om å bygge tettere og høyere i områder nær eksisterende infrastruktur,
nevnt i begrunnelsen.
Å «ta høl» på nye og urørte områder som ikke ligger inne i eksisterende planer, skal vi være restriktive med. Urørt
natur blir en mangelvare for kommende generasjoner og en kapital for framtida.
Nylig blei det også arrangert Startup Extreme i Hemsedal. 700 gründere, investorer og forretningsutviklere var
samlet for å knytte kontakter og bli inspirert av internasjonale trender for morgendagens forretningsmuligheter.
Spennende og lærerikt!
Hemsedal har satsa, og skal satse på reiseliv, men trenger også annen type næringsliv. Her har vi en unik mulighet til
å tiltrekke oss oppstartsbedrifter som kan kombinere den tøffe hverdagen som gründer med gode opplevelser i
naturen.
Som Jack Nicholson sier i The shining: «All work and no play makes Jack a dull boy»
Vi har lagt avslutningshelga bak oss og en ny sesong er på trappene. Sykkelsatsinga i Hemsedal er betydelig, og med
nye, morsomme og utfordrende løyper vil vi merke at vi får flere gjester gjennom hele året. Dette er en satsing som
gir rom for flere helårsarbeidsplasser og helårsomsetning for våre bedrifter.
I to år har jeg vært med i Koronakommisjonen for å evaluere pandemien som traff oss så hardt. Dette arbeidet er nå
avslutta og jeg håper rapporten vår både kan kaste lys over de faktiske forholdene og at læringspunkt og
anbefalinger gjør at vi står bedre rusta til neste krise. Det har vært krevende, lærerikt og spennende!
Når snøen trekker seg tilbake er det ikke bare grønne spirer som dukker opp. Hemsedal kommune med Hallingdal
renovasjon oppfordrer alle til å være med på «plukke-uka» mandag 9. til søndag 15. mai. Mer informasjon om dette
kommer på kommunens nettsider. Jeg håper å se mange bilder av fulle søppelsekker på Facebooksidene våre den
uka!
Jeg ønsker dere alle en riktig god 17. mai og håper alle får en velfortjent hvil etter Korona, brann og en hektisk
innspurt på ski-sesongen.
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