Hei alle sammen!
Adventstiden er godt i gang og ventetiden er snart over, Det blir jul og etter hvert også et nytt
år. Tid for refleksjon og sette seg nye forventninger til neste år.
Jeg må innrømme at jeg ser at mange har hatt en lang ventetid allerede. Mange har satt opp
lysene sine på hus, tre i hagen osv for lenge siden. Butikkene har startet julereklamen tidlig
også i år, så mange har nok lyst til å vente mye lengre på jul, enn bare å vente i adventstiden.
Ja, ja nok om det.
Jeg snakket mye i min tale under julegran tenninga lørdag 1.desember om en barnefilm. Jeg
var så heldig den helga at jeg hadde besøk fra et barnebarn og hennes venninne. Fredag kveld
satt vi og lo av en film som handlet om jula. Herr Grinch var grønn og stygg, men det var
morsomt å se alle hans ablegøyer. Vi lo så vi ristet, men det var en undertone i filmen jeg la
merke til. Herr Grinch ble mobbet i barneårene og han hatet jula av den grunn. Ordføreren på
filmen sto i spissen for julefeiringen. Alle kjøpte gaver i rasende fart og stresset før jul. Herr
Grinch ville stjele hele jula, så ingen kunne feire jul.
En liten pike ville bli kjent med den rare Herr Grinch og ville ha han som en æredsgjest i
byen. Dette gikk ikke bra og dermed beskylte ordføreren piken for å bidra til å ødelegge jula
for alle i byen, med å dra Herr Grinch inn i feiringen. Jenta ville bare at alle skulle ha noen å
være sammen med i jula, og syntes synd på Herr Grinch. Piken mente det var ikke gavene
som var viktige, men det å være sammen som en familie.
Filmen må sees, men det gikk fint til slutt, Herr Grinch ble også glad i jula på grunn av den
lille piken som brydde seg. Vi kan ha dette i tankene nå i en travel førjulstid. Barna vil ha
gaver ja, men også kontakt med de voksne. Barna tenker fornuftig. Jula kan være en tøff tid
for de som er alene.
I år som i fjor er det umulig å gå inn i adventstiden og etter hvert julehøytiden, uten å tenke
over alt det triste som skjer rundt om i verden og i Norge. Vi blir stadig minnet om dette
gjennom TV-ruta. Årets TV-aksjon gikk til Kirkens Bymisjon sitt arbeid rundt om i Norge
for å gi mange et bedre liv. De er som piken i filmen.
Her i Hemne har nok de fleste personer det bra, og det finnes mye å handle, for å gi gaver til
sine. Stadig flere butikker kommer til og bra er da det. Jeg vil gratulere Falksentret med
utvidelsen og ønsker Cubus alt vel.
Det politiske arbeidet i 2018 har vært preget av ro og enighet, selv om vi hadde en stor
utfordring i å finne 16 millioner ved starten av budsjettprosessen. Jeg synes det er synd vi
ikke fikk til et enstemmig forslag fra formannskapet, i det siste budsjettet for Hemne
kommune, men det er da snart valg. Rådmann er av den oppfatning at de nedskjæringene som
er blitt gjort i de enkelte etater, er til å leve med. Det må sies at vi selvfølgelig skulle hatt
tilgang på større økonomiske ressurser til drift av kommunen.
Kommunens utfordringer ang vann er vel kjent og betyr en markant prisøkning av forbruket
av vann. Vi har allere tatt noen grep for å avbøte på de verste krisene ang levering av vann til
befolkningen. Vi avventer utredning for å finne den beste løsningen for fremtidens
drikkevannskilde.

Anbudene på den nye brannstasjonen er levert inn og det er spenning rundt hvem som får
byggeoppdraget. Aure har sagt opp brannberedskapssamarbeidet etter mange år sammen med
oss. SP hjertet i meg beklager at Aure valgte Kristiansund fremfor oss, Halsa, Surnadal og
Rindal for det blir et fremtidsrettet godt brannkorpssamarbeid. Disse brannkorpsene har
allerede i dag tette bånd og ny brannlov bidrar til felles ledelse. En uproblematisk endring for
oss i Hemne og med en ny brannstasjon vil også arbeidstilsynets krav bli oppfylt.
Politikerne i Hemne har også i 2018 hatt fokus på kommunereformen. Stortinget har vedtatt at
den nye kommunen skal hete Heim. Jeg har allerede vent meg til navnet, selv om det satt
langt inne. Jeg bruker å si at jeg er fra Svanem, jeg er Hellandsjing og hemnværing som
kommer til å bo i Heim kommune. Størset, Rovatnet og Heimsfjellet osv. ligger nå der de
ligger og der vil de bli værende samme hva kommunenavnet er.
Vi hadde også i år utdeling av årets ildsjelpris og jeg vil benytte anledningen til enda en gang
å gratulere Ole Arnold Sødal, med prisen for innsatsen du gjør for friidretten i Hemne. Jeg vil
også gratulere arbeidsgruppen som har klart å realisere Sodvinhallen, som nå begynner å reise
seg maistetisk i Ånesøyan. Det er også mange andre som har utmerket seg i sitt ”fagfelt” i
2018 som jeg vil gratulere, uten å nevne noen spesielt.
Mine gratulasjoner går også til Hotell Koselig Hemne AS som årets bedrift 2018, for den
fremoverlente holdningen eierne har til å satse på hotell i Hemne, samt det å ta
mulighetsrommet utviklingen på Kyrksæterøra og Hemne har for tiden.
Lysene i Kjørsefjellet kan sees, en tradisjon som fortsetter og som bidrar til julestemning på
Kyrksæterøra. Takk til dere som bruker deres fritid til å tenne lyktene, for å glede oss alle.

Ønsker alle sammen en riktig God jul
og et Godt nytt år.

