PÅSKEBREV
Påsken står for døren, og når vi trodde vi gikk en lysere tid i møte, så innføres en rekke restriksjoner, som
betyr stengte næringer og strenge smitteverntiltak. For mange av dere er det fortsatt business as usual, og
det er flott, men for flere betyr det stengte dører, og det oppleves ikke greit. Mange har rustet opp til
påske, med oppussing, velfylte varelagre og et håp om at vi gikk mot normalisering, men den gang ei…
Hvaler har hatt et beskjedent smitteantall det siste året, og ingen tvil om at strenge tiltak, også lokale, har
hatt stor innvirkning på dette. Nå gjelder dagens retningslinjer frem til 12. april, med påsken imellom. Vi
håper dere uansett vil nyte noen fine Hvalerdager, og samle enda flere krefter til ny innsats.
Hvaler Kommune, med ordfører Mona, næringssjef Bjørn og rådmann Geir i spissen, jobber hardt i disse
dager med å få gehør for lokale tilpasninger for enkelte næringer, hvor dagens ordning virker ulogisk. Det
er tett dialog med statsforvalteren, så mye foregår i kulissene. Vi får bare håpe på at det kan lempes på
tiltak innen rimelig tid, slik at færrest mulig blir skadelidende.
HNF er involvert i, og jobber med, mange forskjellige saker om dagen. Alt fra torgkomité på Skjærhalden,
ressursgruppe for reiselivsatsning, til byggesaker for næringslivet, så det er et bredt spekter, i tillegg til
øvrige løpende oppgaver. Nå står også Årsmøtet og Hvalerkonferansen for døren 14. april, og egen
innkalling/invitasjon vil bli sendt ut etter påske. Pr i dag ser det ut som at Årsmøtet gjennomføres digitalt,
og at Hvalerkonferansen blir streamet, og da håper vi mange av dere vil følge med fra sofaen hjemme.
Programmet er spennende, fremoverlent og fremtidsrettet, og det er en ting som er sikkert: Vi skal opp og
frem i lyset igjen.
Med påske følger lek og spill, så her følger link til en liten påskequiz
https://no.surveymonkey.com/r/YBMJXV3, som vi håper du vil løse i en 10 minutters pause.

Ønsker dere alle en riktig god påske!

