Hei!
Et nytt år er på hell, det er tid for å se seg litt tilbake på det året som har gått. Jeg tenker da først og
fremst på at 2013 var det året da Trondheimsregion begynte å skue til Klæbu, og hva Klæbu i
realiteten har å by på. Bakgrunnen for at jeg skriver dette er at jeg registrerer at flere etableringer
blir linket opp imot Klæbu.
Travfolket ser at de må utvikle seg hvis de skal holde liv i hestesporten og en gruppe utreder hvor det
er mest hensiktsmessige at et nytt hestesportssenter bør ligge. Valget blir ved Vassfjellets fot,
Tullusmyra.
Så er det skytterbanen ved Jonsvatnet som etter manges syn ligger ugunstig til ved byens
drikkevannskilde. Flere av Trondheims sentrale politikere søker andre steder for en regional
skytterbane. Hvor ser de da? Jo mot Klæbu. Selv om jeg ikke så umiddelbart er enig i at området som
nevnes er det mest gunstige, så er det både gledelig og interessant at flere begynner å se mot
kommunen vår, og de fine områdene vi har.
Vi skal være tydelige på at her i Klæbu er det vi som bestemmer hvordan vi vil utvikle bygda vår, men
samtidig må vi også som en del av Trondheimsregionen bidra til at det skal være godt å bo i vår
region.
Etter noen rolige år med liten byggevirksomhet, er 2013 det året da byggeaktiviteten igjen skjøt fart.
På Tanem sida er boligfeltet Tanem i full gang med å etableres, investeringsbeslutningen om ny
barnehage er vedtatt og utbyggingen av Tanem oppvekstsenter er fullført og tatt i bruk. Alt til glede
for Tanems befolkning.
For ordføreren er det også med stor glede jeg registrerer at byggekranene igjen er på plass og at nye
næringsbygg og boligprosjekter reises. På Haugamyra er det ikke lenge til de første beboerne kan
flytte inn i nye”Haugamyra park”.
Jeg har nevnt noen av de store prosjektene som er igangsatt. Når vi vet at flere boligfelt og
byggeprosjekter på begge sider av elva er i startgropa, ja da føler jeg at jeg med rette kan si at 2013
er året da vi kom i gang igjen.
Det nærmer seg jul. Mange er allerede godt i gang med forberedelser til julehøytiden. For de fleste
av oss er dette en hektisk, men hyggelig periode som leder oss frem til en liten pause hvor man kan
fokusere mer på familie og venner enn ellers i året.
Benytt den fine naturen vi har i Klæbu til å gå en tur på føttene langs veier og stier, eller på ski i de
fine skiløypene som idrettslagets trofaste løypemannskap også i år kjører opp for oss. Alternativt stå
på ski ned de fine bakkene vi har i Vassfjellet. Ja mulighetene er mange.
Til slutt:
Snøfnugg er noe av det mest skrøpelige i naturen,
men se hva de makter når de holder sammen.

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE SAMMEN

Hilsen Jarle Martin

