26.2.2018

Fosens minste enda litt mindre, men Eian tror det vil snu -Fosna-Folket
MENY

▼ ANNONSE

Fosens minste enda litt
mindre, men Eian tror
det vil snu
953 innbyggere i Roan ved inngangen til 2018 er seks
færre enn ved inngangen til 2017.

Roan-ordfører Einar Eian har tro på lysere tidere i forhold til folketallsutviklinga i kommunen.
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To færre nye roansbygg har
blitt satt til verden enn det har
gått bort i løpet av det siste
året. I tillegg har det ﬂyttet ﬁre
ﬂere fra kommunen enn det
har ﬂyttet til.
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BLI?

LES OGSÅ:
* Tror på lysere tider etter to
magre år -Fosna-Folket
* Einar har klokkertro på Roans
framtid -Fosna-Folket
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Når du vil videre

Håp om å snu den
negative trenden?
– Dette er små svingninger i løpet av et helt år, medgir ordfører i Roan, Einar Eian (H).

– Er det håp om å snu den negative trenden?
– Ja, det er det. Den varslede veksten i havbrukssektoren har ennå ikke slått inn for oss. Den
tror jeg vil komme. I tillegg har vi Roan vindpark som vil kunne gi oss en pluss i forhold til
innﬂytting. Etter det jeg har oversikt over, vil noen av dem som er ansatt bosette seg i
kommunen. En del andre vil visstnok pendle fra blant annet Åfjord, sier Einar Eian.
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Bedre veier, som det nå jobbes med i regi av Fosenvegene, er noe Eian også tror vil kunne få
en positiv eﬀekt.
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– Bedre veistandard og sikrere veier tror jeg kan ha noe å si i forhold til om folk velger å
bosette seg i Roan eller ikke, sier Einar Eian.
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Klart for ﬁsketirsdag
og kjøttfri mandag
Nordmenn er vanedyr, viser en nøye
loggføring av middagsvanene våre. Kjøttfri
mandag klarer ikke å danke ut kjøttrestenes
hegemoni, tacoen holder stand fredag.

Fosens
gjennomsnittlige
hotellseng står ledig
ﬁre av fem netter

På dataparty har
søvnløse gutter fokus
på skjermen - og ikke
på jentene
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