DEN NYE ORDFØREREN
Han liker heavy metal og går mye på
konserter og musikkfestivaler. Kjører
el-bil og kjenner på flyskam. Mental
avkobling får han når han er i fjøset
og forer sau.
– Roen som senker seg når du har gitt
dyrene mat kan nesten ikke beskrives,
da går hjerterytmen automatisk ned,
sier ordfører Jon Halvor Midtmageli.
Av Åse Kari Gravråk
Han hadde sannsynligvis ikke lav hjerterytme
under valginnspurten 2019. Men som han
selv sier: Når jeg først hadde kommet meg
over sjokket etter å ha blitt valgt, tenkte jeg
at nå er det bare én ting å gjøre; brette opp
ermene.
– Det viktigste for meg som er ny er å
reise rundt og snakke med folk. Bli kjent
med kommuneorganisasjonen, besøke
barnehager, skoler og næringsliv, sier Jon
Halvor.
– Vi har store og viktige prosesser på gang
rundt næringsutvikling og hytteutbygging,
utbyggingen av E6 og kommunedelplan
som er under revidering. Jeg må ut og høre
hva folk mener, skape et engasjement rundt
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de prosessene som går, slik at vi får med oss
folket i Øyer som skal bestemme hvordan
byggingen skal se ut.
Engasjement og stolthet
Jon Halvor prater lett og mye, forteller, ler
og forklarer. Det er tydelig at han gleder
seg over den nye jobben og ser frem til å
ta fatt på små og store oppgaver. Han er
opptatt av å utvikle møteplasser og at folk
skal engasjere seg i lokalsamfunnet. – Hvis
folk er engasjert viser de ofte stolthet, og da
er de også en god formidler til hyttefolket,
sier han. – Øyer er en turistdestinasjon, og
vertskapsrollen er noe vi alle har ansvar for.
Bygget flest nye hytter
Vi er inne på hytteutviklingen, og iflg. SSB
bygget Øyer Kommune 159 hytter i 2018. I
Kommune-Norge ble de kun ”slått” av Nes
i Buskerud som bygget 161. Jon Halvor har
klare tanker rundt dette her.
– Øyer har gått fra å være ei landbruksbygd
til å bli en turistdestinasjon, og
hyttebyggingen innebærer store fordeler, sier
han. – Men hvis vi skal trives her i framtida
må vi ikke bygge så mye at vi ødelegger
attraktiviteten. Det skal fortsatt gå an å
drive jordbruk og beite, vi må balansere

utviklingen. Utviklingen har skjedd under
forholdsvis regulerte former, men vi kunne
hatt et enda bedre overblikk på utviklingen
av hele destinasjonen og tenkt mer på
internkommunikasjon, stier og løyper. Vi har
områder som har nådd metningspunktet,
derfor blir kommunedelplan som vi nå
reviderer veldig viktig.
Må tenke klima i planleggingen
– Det å styre ferdselen, få et overordna
grep og tenke klima blir viktig for å lykkes
fremover. Mange av turistene som kommer
til oss bor i Oslo-området og har kanskje
ikke bil. De skal også kunne komme seg hit
og rundt i Hafjell og ned til sentrum for å
kjøpe det de trenger uten bruk av bil.
Apropos klima forteller han at hjemme på
småbruket drømmer han om å bygge soltak
på fjøstaket slik at han kan lade bilen sin
med solstrøm. Og han tar tog i stedet for fly
så langt det er mulig.

Det orginale

JON HALVOR MIDTMAGELI (52)
• Gift med Kristin Asdøl Midtmageli, og de har tre voksne døtre
• Ordfører (SP) i Øyer kommune, ble valgt i september 2019
• Har sittet fire år i kommunestyret og planutvalget, men er i
utgangspunktet byråkrat

BUNADSØLVET
for Lillehammer og Gudbrandsdalen
fra gullsmed J. Frisenberg

Det orginale bunadsølvet
med lokal tilhørighet og
historiske røtter tilbake til
17- og 1800-tallet, får du
hos oss. Våre unike modeller
produseres hos anerkjente
Sylvsmidja på Voss.

• Rådgiver på plan og miljø i Innlandet Fylkeskommune
• Administrasjonsleder i Forsvaret
• Cand. Mag. Miljø- og naturforvaltning/samfunnsplanlegging

Vi lagerfører komplette sett
med bunadsølv til nesten alle
Norges bunader. Livstidsgaranti mot fabrikasjonsfeil.

• Bachelor i psykologi

Arbeidsplassene
– En annen viktig prioritet er arbeids-plassene, selve grunnlaget for at
vi bor her. Kommunen har inntekter så vi kan drive gode barnehager
og skoler, og arbeidsledigheten er kun 1,5%. Næringslivet sier er at det
kan være utfordring å skaffe nok arbeidskraft, så det er også viktig i
interkommunalt samarbeid at vi får løfta attraktiviteten til området.
Vi er veldig engasjert i sjukehussaken, og det henger dessverre noen
mørke skyer over regionen vår nå med tanke på det som har skjedd
både med Statens vegvesen, skattekontor og tingretten. Dette er
vanskelige saker, her henger både lokalpolitikk, regional politikk
og nasjonalpolitikk sammen. – Men dette er også et arbeidsfelt
som interesser meg og som jeg har erfaring fra i fylkeskommunen,
understreker han.
Landbruk og reiseliv
– Øyer har et bredt næringsliv utover hyttebebyggelsen som også skal
ivaretas og videreutvikles, sier Jon Halvor. – Det er viktig for oss at
vi skal jobbe med å øke verdiskapningen i reiselivet. Øyer er god på
både landbruk og reiseliv, da er det naturlig at vi øker satsingen på
lokalmat.
Skal ikke glemme Tretten
Øyer er i en særstilling i forhold til andre bygder i Gudbrandsdalen.
Øyer kommune har ikke har reduksjon i befolkningen, det mener Jon
Halvor er takket være utbyggingen i søre del av kommunen.
– Men vi skal ikke glemme Tretten, sier han. – Den største
enkeltbedriften, Tine, som har over hundre ansatte ligger der. Og
vi har andre bedrifter som Skriverform (en verktøymakerbedrift
med plaststøpeverktøyer som spesialfelt. Red. anm.) som er i
verdenstoppen i sin bransje, og Gudbrandsdal Steinindustri som er
en av Norges største.
– Jeg har vært på besøk i Mosjordet barnehage på Tretten og
Vidarheim skole i Øyer. Jeg blir nesten rørt når jeg ser hvordan de
jobber, hvor bra det er og hvilken stolthet de viser. Sånne besøk gir
meg en helt annen innsikt når jeg sitter og skal lese sakspapirer og ta
viktige avgjørelser.
Jon Halvor Midtmageli viser stolthet av å ha blitt valgt som ordfører.
Nå har han muligheter til å gjøre en forskjell. Om han vil benytte
muligheten til å spille heavy metal i kommunehuset gjenstår å se,
men hvem vet?

Eget verksted i butikken
hvor vi reparerer og pusser
opp alt av bunadsølv fra hele
Norge.

BESTILL PÅ NETT

Kom innom butikken eller se
www.frisenberg.no

og få varene
sendt hjem!
Du kan også
hente i butikken.

KUNDEKLUBB
Meld deg inn i vår
kundeklubb
og få rabatt på alle
ordinære varer

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36
www.frisenberg.no

Tett på
øyeblikkene
Med lynraskt bredbånd fra Eidsiva Bredbånd,
kan hele familien få med seg sine
favorittserier på hytta.

Vi må ikke bygge så mye at vi ødelegger
attraktiviteten, det skal fortsatt gå an å drive
jordbruk og beite
Jon Halvor Midtmageli
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