Jeg ønsker dere alle i KLÆBU kommune en fredfylt og fin julefeiring.

Jeg vil takke alle ansatte i kommunen, frivillige og ildsjeler som har stått på for våre
innbyggere i året som har gått! Jeg vil i år spesielt rette en takk til alle våre lokalpolitikere. De
står på for Klæbu kommune gjennom sitt engasjement for både små og store saker. Jeg vet at
de legger svært mye tid ned i dette for at samfunnet vårt skal bli best.
Et hektisk år er tilbakelagt. Vi er inne i julehøytiden - høytiden de fleste har et sterkt,
personlig forhold til – på godt og vondt. Viktig er det at den gir rom for ettertanke og rom til
en velfortjent pause fra dagens kjas og mas – og god tid til familie og venner.
Hvert eneste menneske er verdifullt og en ressurs som tjener fellesskapet vårt, uavhengig av
nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må alle hjelpe hverandre
til å se dem, vise raushet og legge til rette slik at alle slipper til med sine bidrag. Jeg ønsker
for det nye året at vi kan være tilstede for hverandre - se hverandre. Vi kjenner alle livets
sårbarhet. Vi vet at det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og
håp. I en slik realitet skal vi vise raushet, handle modig og gjøre det vi tror er rett. Da vokser
vi både som mennesker og samfunn.
Samtidig vil jeg takke våre samarbeidspartnere i næringsliv og organisasjoner for godt
samarbeid i året som snart er slutt.
EN kommune som Klæbu er også avhengig av et godt samarbeid med andre utenfor vår egen
kommune for å få realisert våre mål. Jeg benytter anledningen til å takke også dem.
Etter fire og et halvt år med tett samarbeid, vil jeg takke Olaf Løberg for årene han har hatt
som rådmann i Klæbu. Mye har skjedd i Klæbu på disse årene. og jeg vil si at du har satt
tydelige spor etter deg i organisasjonen Klæbu Kommune. Og jeg vil takke ham for
samarbeidet, og all tid og engasjement han har lagt ned for kommunen vår, og ønske han
lykke til i den nye jobben i Trondheim kommune.

Da ønsker jeg alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!
Jarle Martin

