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Ordførerens spalte 
Ordfører Thor Jørgen Tjørhom, 
skriver litt om det som skjer i 
kommunen vår. 
 

Vinteren 2018 
 

Vinteren er en viktig tid for næ-
ringen, og tilstrømmingen til kom-
munen har vært god så langt.  
Sirdalsløyper har presentert fan-
tastiske løyper helt fra romjulen 
av, til stor glede for innbyggere og 
tilreisende. Skiløyper er et av de 
viktigste produktene for Sirdal, 
mange er opptatt av disse og jeg 
møter stadig folk som gir gode 
tilbakemeldinger på løypetilbudet.  
Her gjør selskapet en fantastisk 
jobb, og løypekjørerne legger sin 
sjel i og presenterer best mulig 
traséer og spor. 
Det var synd at vinterferien til våre 
naboer i vest blåste litt bort, med 
stengte veier og rasfarer i terreng-
et. Naturen er lunefull, og minner 
oss stadig om de forbehold vi må 
ta. 
 

Brøytemannskapene har så langt 
i vinter hatt en meget travel og 
utfordrende tid, det har vært mye 
snø fra sør til nord. Heller ikke i 
Tonstad-området har vi sluppet 
unna snømåking, slik har disse 
«sysler» blitt godt fordelt i hele 
dalen. Det har blitt meg fortalt, 
«denne snøen har vi ikke bruk for 
her nede», men jeg tipper det er 
greit med stabile forhold for skigå-
ing i hele kommunen, og dette er 
jo bare positivt. 
 

Det har vært stor deltakelse og 
aktivitet på lysløype-karuseller 
både på Feed og Tjørhom.  

Sirdalsløyper har presentert veldig 
flotte løyper - til glede for innbyggere 

og besøkende. 

Her samles masse folk, og det er 
viktige aktiviteter og er med på å 
skape gode møteplasser i dalen. 

Brøytemannskapene har hatt en travel 
og utfordrende vintersesong. 
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Det er også en kjent sak at kom-
munen har stor innpendling av 
arbeidstakere til kommunen, og vi 
har liten arbeidsledighet.  
Da blir det store spørsmålet, hva 
er de gode virkemidlene som skal 
til, for å få flere til å bosette seg i 
kommunen? Folketallsvekst er det 
viktigste målet på en positiv sam-
funnsutvikling, og der må vi alle 
bidra til å være positive «ambass-
adører». 
 

Ønsker dere alle gode dager i den 
hvitkledde Sirdalsnaturen, til gle-
de og utfoldelse for kropp og sjel.                 
 
Her med noen fine bilder av barn 
og ungdom i deltakelse på vinte-
rens skikaruseller på Feed og 
Tjørhom. 

 
 

Thor Jørgen Tjørhom 
-Ordfører- 

Utover høsten og vinteren har det 
blitt lagt ned et godt arbeid i utar-
beidelsen av en ny kommunepla-
nens samfunnsdel.  
Dette er en overordnet plan for 
politisk styring, og skal gi føringer 
for kommunens tjenesteyting og 
samfunnsutvikling. I den forbindel-
se har Østlandsforskning utredet 
en rapport om «betydningen av 
turistnæring/fritidsboligutbygg-
ingen» for Sirdal kommune.  
Denne slår fast at tre fjerdedeler 
av reiselivskonsumet, er essensi-
elt for næringslivet i kommunen, 
for bedriftenes omsetning og sys-
selsettingen. I tillegg er det en 
rekke ringvirkninger fra turismen/
fritidsboligutbyggingen som er 
positive for befolkningen i form av 
bedre kommunale tjenester.  
Videre blir det slått fast at Sirdal 
kommune er en kraft- og reiselivs-
kommune som har utviklingspo-
tensial i reiselivsektoren. 


