Sommeren er her.
Ja vi kan lure, er sommeren her? Regn er faktisk en velsignelse å ha. Vi hører om
skrekkhistorier fra områder i verden hvor rent vann er en mangelvare. Nå i disse først
juli dagene bøtter det ned med rent vann fra oven. Elvefiskerne liker seg nå og de
håper på å få en storfisk på kroken. Bøndene liker seg også når det regner etter at
de har fått gjødselen på jordene. Det ser ut til at året 2019 blir et bra år med god
avling. 1.slåtten hører jeg var over snittet og langt bedre enn i fjor. Så var det dette
med soling om sommeren. Vi må vist vente litt med det, men været må vi bare ta
som det kommer. I fjor var det bekymringsfullt at det var for mye sol og sommer. Det
er sannelig ikke lett å gjøre alle til lags.
Når vi først snakker om vann, må jeg nevne de utfordringene som Askøy kommune
har hatt med sitt drikkevann. Et samfunn i sjokk og fortvilelse over situasjonen som
har oppstått. Mange på sykehuset og kanskje noen døde på grunn av urent
drikkevann. Jeg må innrømme jeg har tenkt over vår egen situasjon her på
Kyrksæterøra ang. drikkevann. Vinteren vi sleit med å ha nok vann, utførte våre
ansatte på teknisk en fantastisk jobb, og de vurderte riktig. Jeg tenker på episoden
hvor brannbiler / tankbiler ble benyttet til å transportere råvann fra Roøyan til
Eidsneset. Dette for nettopp å rense vannet, før det kom ut i rørnettet. En «lettvint»
løsning der og da med å koble på det gamle anlegget opp fra Roøyan til bassenget,
kunne fått fatale følger. Takk til dere på teknisk som holdt hodet kalt i de hektiske
dagene dette sto på. Jo da, revynummer blir det av slikt, men samfunnet Hemne kan
prise seg lykkelig for bilkjøringen rundt Rovatnet, med vann. 
Undersøkelser av våre mulige drikkevannskilder skjer for tiden og mange venter med
spenning på hva konklusjonen blir. Vindalsvatnet/Ånavatnet, Rovatnet eller
Stormorrovatnet. Vi forstår hvor viktig utredningen er, når vi hører fra Askøy at
hestemøkk er årsaken til deres utfordringer.
Andre saker som har stor interesse for tiden er de utfordringer som noen av mopedog bilkjørerne på Kyrksæterøra bidrar til. Nå ser det ut til at politiet endelig har tatt
tak, noen har mistet førerkortet og noen kjøretøyer har blitt avskiltet. Om ikke politiet
har klart dette, har det vært en falitt erklæring. Jeg er glad for at formannskapet i
Hemne enstemmig valgte strategien om å gi klar beskjed til politiet, at
Hemnesamfunnet ikke aksepterte adferden. Jeg er den første til å si at det er lov å
kjøre moped og bil på Kyrksæterøra, men man må forholde seg til både lyd og
fartsbestemmelsene.
25.mai 2019 vil bli stående som en merkedag i Hemne. «The double», med Årets
kulturkommune i Trøndelag markering og åpning av Sodvinhallen. Vi fikk til en
markering som det svinget av. 100 lag og organisasjoner og nesten 2000 personer
var samlet i hallen. Vi fikk høre mange fine kulturinnslag og noen taler. Jeg må
innrømme det var stas å være ordfører og motta det håndfaste beviset på at vi ble
kåret til årets kulturkommune i Trøndelag 2019. Kultur og idrett står sterkt i Hemne og
dette beviset vi fikk, er et symbol på at det jobbes riktig på alle plan i Hemne. En pris
som alle i Hemne kan være stolt over og som de fleste har bidratt til. Dette ved
dugnad, medlemskap og eller økonomisk via ei bedrift. Her har vi stått sammen og
det beste symbolet på det er Sodvinhallen. Jeg fikk det ærefulle oppdraget på vegne

av hele Hemne, å klippe snora som et symbol på at hallen dermed var åpnet. Jeg vil
ønske Olav Magnus Stamnestrø lykke til med sin nye jobb som daglig leder i
Sodvinhallen. Takket være alle som har bidratt, er det en overkommelig oppgave å
drifte den nye storstua i Hemne, snart Heim kommune.
Jeg må også nevne kommunesammenslåingen. Heim kommune er et faktum fra
1.januar 2020. Bare ½ året igjen, det kommer fort og innen den tid har vi hatt et
spennende kommunevalg. Jeg skal ikke drive partipolitiske argumentasjoner her i
denne spalten, men jeg ønsker at folk med stemmerett benytter seg av den. Vi får det
kommunestyret vi fortjener som kommune og det er derfor viktig at alle gjør seg opp
en mening og stemmer, samme hvilket parti som velges.
Jeg vil med dette ønske alle en god sommer, samme hvordan været blir. Blir det
behov for sydvest, regnhyre eller solkrem med maks faktor? Fasiten blir ens egne
tolkninger og opplevelser når sommeren er over.
Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg den 8.-9. sept. 2019.
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