Referat møte med Roan kommune
Dato: 21.02.12 kl 11.00 – 12.30

Til stede:
Roan kommune:
Jan Helge Grydeland, ordfører; Michael Momyr, rådmann; Harriet Larsen, sektorleder helse og sosial
Unni Kristin Wiik, næringsrådgiver / kultur; Joar Hauknes, konsulent; Rune Knutzen, enhetsleder teknisk og
landbruk; Roald Terning, konsulent økonomi- og IT
Roan hytteforrening:
Svein J. Nilssen, leder (referent)
Kommentar: Styret i hytteforeingen er godt fornøyd
med at Roan kommune stiller med en solid delegasjon
til møtet. Hver av «etatene» fikk tildelt tid til
informasjon.

1: Mobildekning

Sendere på Kiran og Skjørin er utbygd det siste året.
Etter «jule-stormen» har det vært gjennomgang av
driften. Det har i perioder vært problemer med flere
sendere. Prosjekt pågår med utbedring av sendere i
Roan kommune.

2: RiksTV

4: Status drikkevann

Det jobbes med utbedring av Roan vannverk. Nytt
renseanlegg skal være klart til sommeren. De øvrige
vannverk har grunnvann av god kvalitet. På Straum
kan det i helgene være problem med for høyt forbruk i
forhold til tilsig av vann. Det jobbes med å etablere en
«dag-tank» som skal lager vann til å ta toppene når det
er høyt forbruk av vann.
Kommunen oppfordre beboere og hyttefolk til å følge
med på deres nettside om «kokevarsel». Kommunen
har også opprettet en SMS-tjeneste for varsling av
vannkvalitet.

For det meste kun dekning i ytre strøk. Sporadisk
ellers i kommunen. Det har ikke vært politisk press for
å bedre dekningen. Hvilke betydning har denne saken
for medlemmer av hytteforeningen?

5: Roansnytt

3: Renovasjon

Hytteforeningen ønsker ett samarbeid med kommunen
der en årlig utgave går til alle eiere av fritidseiendom.
Økonomisk fordeles kostnaden med dette likt mellom
kommune og hytteforening. For 2012 tas det sikte
på at dette gjøres med avisen som sendes ut før
sommeren. Første utgave planlegges til ca påske. Frist
for materiell satt til 20/3

Kommuner er pålagt å drive renovasjon til selvkost.
Dvs. renovasjonsavgift skal verken gi overskudd
eller underskudd. De siste tre år har det vært en
underdekning på bidraget som finansierer renovasjon.
For 2012 er derfor renovasjonsavgiften økt med 20 %
for å dekke inn tidligere års underskudd.
Hytteforeningen påpekte at grovrenovasjon med
«Rulle» fungerer dårlig for våre medlemmer.
Kommunen informerte om at det er kommet et privat
initativ for å etablere en fast plass for grovavfall.
Kommunen er positiv til dette. På sikt ønsker
kommunen også en slik løsning.
Kommentar: Styret har påpekt overfor kommunen fra
første dag da «Rulle» ble introdusert at dette var en
dårlig løsning for hyttefolk. Styret påpekte også at det
ble en skjev belastning av gebyr siden fritidsboliger
fikk samme sats som husstander.
Styret ser frem til å høre mer om prosjektet med å få
en fast plass for levering av grovavfall i kommunen.

Kommunen har som mål å gi ut Roansnytt 3 – 4
ganger i året. Roansnytt distribueres til alle husstander
i kommunen og til medlemmer av Roansnytt.

Styret i hytteforeningen vil få tilsendt Roansnytt
elektronisk slik at den også kan publiseres på vår
nettside.
Kommentar: Ideen om å publisere Roansnytt på
vår nettside kom fram under møtet. Men styret må
diskutere dette nærmere siden Roansnytt er en av
fordelene med å være medlem.

6: Helsetjenester

Roan kommune er pliktig til å yte den samme
helsetjenesten til hyttefolk som til fastboende. Roan
kommune har samarbeid med Åfjord kommune om
legekontor. I Roan har legen åpent kontor onsdag
og torsdag. Onsdag har kontoret langåpent. Ellers er
legen tilgjengelig på kontoret i Åfjord.
Roan sykehjem er kommisjonær for medisiner. De
som har behov for medisin kan hente det ut her.
Sykehjemmet er bemannet hele døgnet og kan yte
medisinsk hjelp dersom det er nødvendig.
Fra sommeren blir det opprettet felles
legevaktnummer for hele landet. Informasjon om dette
blir publisert når det nærmer seg iverksetting.

7: Hongsand 2012

Det har vært en lang prosess med reguleringsplanen.
Noen innsigelser har det vært, men ikke noen som får
vesentlig betydning utifra det som var planlagt. Det
gjennstår 2. gangs behandling i kommunestyret. Etter
det er det opp til initiativtaker å igangsette bygging.

8: Kommuneplan

Arbeidet med ny kommuneplan starter etter
sommerferien. Invitajon til åpne høringsmøter blir
publisert.
Kommunen jobber forøvrig med prosjektet «Mitt
sentrum i mitt Roan», utviklingsplan for stedet Roan.
«Husbank» - oversikt over ledige hus og tomter.
«Forskningspark» - planlegges lagt til Roan vindpark.
Støttes med offentlige midler og fra Sarepta
(utbygger).
Kommentar: Utarbeiding av kommuneplan er noe som
vil få direkte innvirkning på flere. Det er her viktig
at den enkelte eier av fritidseiendom engasjerer seg i
innspill som kommer i sitt nærmiljø.

9: Roan vindpark

Klager på utbygging av Roan vindpark er inne
hos departementet. Det forventes at de blir ferdig
behandlet iløpet av 2012.
En utbygging av forøvrig avhengig av bygging av ny
linje for å føre strømmen fra parkene samt omfang av
bygging øvrige vindkraftparker.

10: Verdiregnskap

Hytteforeningen har tidligere påpekt nytten av å
utarbeide verdiregnskap som bl.a viser hvilken
økonomisk betydning hyttefolk har for kommunen.
Kommunen anser det som en naturlig del av utvikling
av kommuneplan.

Kommentar: Dette er en sak som styret har foreslått
for kommunen i de siste tre møter. Vi gleder oss over
at kommunen nå tar til seg denne ideen og gjør den
til en del av kommuneplanen.

11: Andel fritidseiendommer

Det anslås til å være omtrent lik fordeling mellom
husstander og fritidsboliger. Det har det siste året
ikke tatt offesiell telling på dette.
Uoffesielt var det i fjor 450/450 husstander/
fritidsboliger. I tillegg var det 190 ledige tomter.
Det siste året er det godkjent regulering av flere
hyttetomter.
Pr 01.01.08 var det 559 husstander og 411 hytter.

12: Status turistinfo

Kommunen er godt fornøyd med turistinfo som ble
etablert i butikker i fjor. Flere opplag av enkelte
brosjyrer tyder også på dette. Kommunen er åpen for
innspill som kan bidra med å bedre denne tjenesten.

13: Roan Grandprix

Kommunen tar initiativ til også i år å arrangere
sykkelløp i Roan. Deltakelse har vært på ca 100. Det
er mulig å stille i flere ulike klasser. Kommunen er
åpen for innspill til utvikling av arrangementet.
Målet med igangsetting av Roan Grandpris var å
etablere en sykkelklubb i kommunen.

14: Sommertreffet

Hytteforeningen informerte om planene for
årets sommertreff: Tur langs gamle Kiransvei.
Hytteforeningen setter pris på dersom kommunen
kan bidra med noe til arrangementet.
Ordføren stiller som guid på turen.
Kommunen vil kontakte Roan næringsforening for å
høre om de kan bidra med noe.

15: Årsmøtet

Hytteforeningen inviterte ordfører til å holde
foredrag på årsmøtet 2012 om utsiker for Roan
kommune.
Ordføreren takket ja.

