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God sommer kjære hemsedøl!  

Varme dager og litt nedbør har ført til en eksplosjon i naturen. Hesteslipp, lam som springer rundt på 
beite, jorder som grønnest og til og med bjørka i Lio har sprunget. 

Nå går vi snart inn i sommerferie og det vel fortjent for mange. Selv om pandemien synes langt unna 
nå, er det ikke lenge siden vi var nedstengt. Ettervirkningene begynner å vise seg og restitusjon og 
ferie skal komme godt med. 

Det er likevel mange som ikke tar fri, men holder bygda i gang. Reiselivet har økt pågang for 
sommerhalvåret siste to somre med stengte grenser og vi får håpe mange oppdaget eget land og 
hvilke muligheter for friluftsliv og aktiviteter Hemsedal har å by på også om sommeren. 

På sikt vil dette kunne gi flere av våre sesongarbeidere helårsjobb, og med den store boligsatsingen i 
bygda, føre til at vi blir flere hemsedøler. 

Vi er en bygd med store muligheter og noen utfordringer. Hemsedal tar godt vare på hverandre, 
innflyttere og nye landsmenn. Det skal vi fortsette med. Det er ikke gjennom politiske vedtak vi blir 
en god kommune å komme til og leve i. Den jobben gjøres hver dag av oss alle. Vær stolt av det og 
vær oppmerksom på det. 

Selv sitter jeg i skrivende stund på et hotellrom i Oslo etter en spennende gårsdag da ordfører i Oslo 
inviterte alle ordførere i landet til samling i rådhuset med selveste kongen og dronninga.  
En veldig spennende og innholdsrik dag! 

Det blir noe representasjon, samlinger og konferanser med fine middager og mørk dress, og noen 
ganger kan man lure på om det er verdt å bruke tid og penger på. Det er likevel noe viktig som 
oppstår i slike anledninger. Man føler tilhørighet, blir kjent med andre i samme «båt» og får et stort 
kontaktnett. Dette er verdifulle kontakter man kan dra nytte av i politiske sammenhenger seinere. 

Jeg beit meg også merke i noe Raymond Johansen sa i sin tale. «Vi som er i salen her i dag er 
frontlinja for vårt demokrati, og praktiserer innbyggerinvolvering hver dag ute i kommunene». 

Dette er riktig. Som ordfører får man mange henvendelser om stort og smått, alt like viktig for de det 
berører. Som lokalpolitiker gjør man også denne jobben. I ei lita bygd er det kort vei til lokale 
politikere. Noe som er både spennende og interessant, men også belastende. 

Vi går snart inn i nominasjonsprosesser for kommunevalget 23. Jeg oppfordrer alle som mener mye, 
brenner for saker og er engasjerte til å bruke sitt engasjement inn i politikken. Utrolig lærerikt og 
interessant.  

Jeg for min del har ennå ikke landa på om jeg stiller som ordførerkandidat igjen, men skal ta med 
meg en hund, telt og fiskestang på fjelltur og bestemme meg før jeg kommer ned igjen. 

Motivasjonen er stor, men belastninger er også til tider krevende. 

Jeg må få ønske dere alle en riktig god sommer. Oppdag Hemsedal og Hallingdal, grill, inviter noen på 
besøk og ikke glem å slappe litt av når man først kan. Det er lov å ikke gjøre noe som helst en dag og 
 

God sommer! 
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