Denne fireårsperioden for sittende kommunestyre er på hell og nytt valg til kommunestyre
og fylkesting er 14. september. Noen har valgt å takke nei til å stille til gjenvalg til neste
kommunestyreperiode og vil heller prioritere sin fritid til andre gjøremål. Takk til dere for
den innsatsen dere har lagt ned for å være med å utvikle Klæbu som
kommunestyremedlemmer og lykke til videre. Noen andre av oss har sagt ja til å stille oss til
disposisjon ved å stille til valg til medlemmer i Klæbu kommunestyre de neste fire årene.
I fjor i 2014 feiret vi at det var to hundre år siden en av datidens mest moderne,
demokratiske og fremtidsrettede grunnlover ble vedtatt. Den la rammen for en
samfunnsutvikling som gjør at vi i dag er et folk som nyter full frihet, i en nasjon med en
materiell velstand som overgår alt annet både historisk og geografisk. Det skal vi være stolte
over.
Så bruk din stemmerett den 14. september eller muligheten til å forhåndsstemme i rådhuset
fra nå av og frem til og med fredag 11. september. Bruk din stemmerett til å velge ditt parti
som du mener skal representere deg i kommunestyret, og bruk din mulighet til å kumulere
de du mener bør få en ekstra stemme, og bruk din mulighet til å føre opp en annen person
fra en annen liste, hvis du mener at vedkommende bør få en ekstra stemme.
Ja bruk din stemmerett til å være med på å ta vare på den 200 år gamle arven vi fikk
gjennom vår grunnlov i 1814.
Skolestart er også noe som hører høsten til. Det er spennende for alle, men det er ekstra
spennende for førsteklassingene som starter på skolen for første gang. Tenk så spente de er!
Og kanskje er det like spennende for foreldrene som sender sine poder til skolen. Også
seinere i livet er det mange ”starter”. Dette gjør at vi får nye utfordringer og nye
bekjentskaper, og vi vokser som mennesker. Vil ønske alle sammen lykke til !

Årets kulturuke starter fredag 28. august og varer til og med søndag 6. september. Som
vanlig har den blitt fylt av et stort og mangfoldig program. Det er jo de forskjellige foreninger
og lag som bidrar til programmet, og vil vise fram det de har til oss andre, så jeg gleder meg
til å oppleve dette. Alle aktivitetene er viktige, men vil slå et slag for markedsdagen, som
samler store deler av det frivillige Klæbu på en plass. Og det er det vi ønsker å få til, et bredt
tilbud til alle, og et yrende folkeliv i sentrum denne dagen.

