Klæbustikka, desember 2012

Jula nærmer seg igjen. Julegata lyser opp og minner oss om at vi er inne i ei fin og trivelig
adventstid, et kjempefint tiltak som vi har fått her i Klæbu.
Førjulsvinteren i år har vært kaldt, og det har gått hardt på vinterveden. Med temperatur ned
mot minus 20 grader over en til dels lang periode, har vi alle en plikt til å følge med, slik at
ingen sambygdinger lider nød under ”sprengkallen”.
I skrivende stund er vi inne i den avsluttende fase med budsjettet for neste år og med
investeringsplanen frem til 2016. At det har blitt en stopp i befolkningsveksten i kommunen
gjør nok at vi må holde tilbake på noen byggeprosjekt. Men jeg vil også minne på, i en tid der
vi ikke klarer å innfri alle ønsker og krav om midler, at de aller fleste av oss har det godt her i
Klæbu, som ellers i landet. Med så godt som ingen arbeidsledighet, god økonomi, gode
sosiale ordninger osv. Våre utfordringer blir nok små i forhold til hvordan våre
medmennesker har det andre steder på kloden. Jeg vil si det så sterkt at det burde vært en plikt
for oss alle å ofre andre en tanke, ikke bare i forbindelse med jula, men spesielt da.
Her i Klæbu tror jeg 2013 blir et spennende år. Noen prosjekter avsluttes og jeg håper og tror
at vi kommer i gang med nye – påbyggingen av Tanem oppvekstsenter blir ferdigstilt, nye
barnehager skal bygges, både i Lauåsen og på Tanem, nye næringsboliger i sentrum og ny
fleridrettshall på Tanem. Muligens blir Gjellan/Trøåsen og Moen boligfelt en realitet, nytt
hestesportssenter kommer kanskje til Klæbu, nye næringsetableringer på Vassfjell
næringspark og mye, mye mer.
Til slutt vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god jul og godt nyttår. Bruk julen til å være
sammen med familie og venner. Julen er tiden for å stikke innom å slå av en prat med de som
sitter mye alene. Utnytt den fine naturen vi har i Klæbu med å gå en tur på føttene eller ut på
ski i de fine skiløypene som idrettslagets trofaste løypemannskap i år kjører opp med sin nye
løypemaskin. Eller stå på ski ned de fine bakkene vi har i Vassfjellet for de som liker mye
fart.
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