“Når jeg kikker opp mot himlen ser jeg skyer, og fugler som trekker mot syd.
Rundt i alle gater ser jeg paraplyer, jeg vet hva dette betyr:
En sommer er over, og minnene om den består.
En sommer er over, men vi skal ses igjen til neste år!”
Ja, dette sang Kirsti Sparbo i 1972 og den kan synges også i dag. Ja, for nå er sommeren over.
Tidenes sommer! Sommeren 2014. Jeg håper at dere alle har kunnet nyte denne fantastiske
sommeren vi har hatt og at minnene om den består.
Men sommeren er altså over og de hverdagslige sysler har kommet over oss. Og for oss
politikere i Klæbu, i Trondheimsregionen, i Midt-Norge, ja i hele landet, skal vi starte med
den største og viktigste oppgaven som Stortinget har pålagt kommune-Norge de siste 50 årene
– kommunereformen.
Regjeringen er klar på rollene og prosessen. Politikerne og kommunestyrene er
nøkkelaktørene og fylkesmannen er tilrettelegger og koordinator i prosessen. Jeg håper at vi
får til en prosess alle innbyggerne i Klæbu har mulighet til å være involvert i, og at dere
tilslutt kan si deres mening gjennom en folkeavstemming hva Klæbus framtid blir. Det blir et
spennende år vi nå skal igjennom i denne sammenheng.
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 29. august og varer til og med søndag 7. 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.
Til slutt vil jeg gratulere Mia, som Klæbus innbygger nr. 6000! Jeg vil ønske deg og alle dere
andre som har kommet til Klæbu og bidratt til at vi har passert 6000 innbyggere, lykke til med
jubileet og fremtiden!
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