
Informasjon fra ordfører 

Nå går det fort mot sommer. Forsommeren en hektisk og fin tid, med varmere vær og ferie i vente 
for de aller fleste av oss. 
Gleden er fremdeles stor over å igjen kunne leve som vi gjorde før pandemien. Spesielt tror jeg 
mange satte stor pris på å feire 17.mai slik vi er vant til, med mye folk både i Eiken og på Kollemo. 
Tusen takk til 17. mai-komitèene som lagde flotte arrangement i begge bygder! 
 
Nedenfor er informasjon om noen saker fra kommune og kommunestyre. 
 
Bosetting av flyktninger 
Kommunen bosetter trolig de første Ukrainske flyktningene i midten av juni. Det er varslet at det vil 
komme tre voksne og ett barn til kommunen. Det vil være viktig med et godt samarbeid mellom 
kommune og frivillige, lag og foreninger for å gi de bosatte en best mulig start i kommunen.  
 
Økonomi 
Forsommeren er budsjett-tid for kommunestyret. De overordnede rammene for 2023 skal legges. 
Kommunens inntekter har økt det siste året. Dette på grunn av økte skatteinntekter, økte inntekter 
fra staten og økt utbytte fra Agder Energi. Enhetene har vært hardt økonomisk presset gjennom flere 
år. Vi er glade for romsligere rammer, men ser at det trengs ytterligere økning i inntekter for å kunne 
gi de tjenestene som kommunestyret mener er nødvendig. Det er et viktig arbeid framover å 
synliggjøre dette for regjering og storting i deres arbeidet med nytt inntektssystem for kommunene.  
 
Fusjonsspørsmål Agder Energi 
Ja eller nei til fusjon av Agder Energi og Glitre er en av hovedsakene for tiden. Agder Energi er et 
selskap hvor kommunen har store verdier, og utbyttet er viktig for å kunne levere gode tjenester til 
innbyggerne. Alle kommunestyremedlemmene involveres i informasjon om fusjonen. Den endelige 
beslutningen i Hægebostad tas av kommunestyret 16. juni. 
 
Gang- og sykkelvei og vei til ambulansegarasje 
Arbeidet med gang- og sykkelvei på Skeie er i gang. Veien nord for brannstasjonen starter opp i løpet 
av kort tid og er planlagt ferdigstilt tidlig høst. 
 

Snartemo aktivitetssenter 
Anbudsfristen for Snartemo aktivitetssenter er 13. juni. Saken kommer til behandling i 
kommunestyret 16. juni. Det er stor spenning knyttet til videre framdrift i byggeprosjektet.  
 
Kulturpris 
Formannskapet deler ut hvert andre år ut kulturpris til en person/organisasjon/gruppe som har 
utmerket seg innenfor et frivillig kulturelt arbeid eller på andre måter utmerket seg med arbeid for 
kulturlivet. Kulturprisen for 2021 blir delt ut på Tinget 19.juni.  
 
Oppfordring 
Det er viktig at alle innbyggere og besøkende kan kjenne seg trygge når de ferdes langs vei, til vanns 
eller i utmark. Vi som ferdes med motoriserte kjøretøy må huske å ta hensyn til andre, både med 
tanke på sikkerhet og støy.  
 
Riktig god sommer!                    Margrethe Handeland  


