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Skaun bør sette seg sommål å bli den beste bokommunen i
Trondheimsregionen.

Denneutfordringa somkommer fraNæringsforeningen i
Trondheimsforeningen, er verkenutenkelig eller uoppnåe-
lig. Skaun kommune,med tettstedeneBuvika ogBørsa, er i
særklasse når det gjelder å tiltrekke seg nye innbyggere som
ønsker seg ut av byen og samtidig bo litt urbant.Mange ønsk-
er å bo i Skaun kommune, som liggermidtmellomde tre
store kommunesentra, Trondheim,Orkanger ogMelhus.Her
har de nærhet til by, fjord, fjell, skog ogmark. Derfor er
Skaunmidt i smørøyet formange.

Dennemulighetenmåutnyttes enda bedre. Det er nettopp
detteHans Petter ØienKvam iNæringsforeningen i Trond-
heimsregionen oppfordrer kommunen til når hanutfordrer
kommunen til ha en ambisjon omåbli den beste bokommu-
nen. I dag er kommunenpå toppnår det gjelder tiltrekning-
skraft,men er den beste bokommunen?Neppe.

Ambisjonen omåbli best, er et svært godt utgangspunkt for
å skape en god bokommune. Først
og fremst handler det omå skille
seg ut og skape dette ekstra som
kreves for å bli særklasse og enda
mer attraktiv. Kvamnevner blant
annet tilbudet av bolig, der Skaun
har en ypperligmulighet til å skille
seg ut. Hva kande tilby av bolig og
tomter somTrondheimog andre

bynære kommuner ikke har? Jo, blant annet eneboligtomter
som fortsattmange drømmer om,men somer uoppnåelig for
eksempel i Trondheim. I landkommunen Skaun, bare 30mi-
nutter fra bykjernen, kandet fortsatt væremulig; hvis kom-
munenvil det, og legger til rette for det vel åmerke.

Flere innbyggere vil skape ytterligere vekst i næringslivet;
ikkeminst når det gjelder handels- og servicenæringa.Her
har det lokale næringslivet et grenseløst potensialmed tanke
på antall innbyggere som ikke altfor lenge vil nærme seg10
000. Da bør det ligge til rette for langtmer enn kundaglig-
varehandel og entreprenører.

Men fleremennesker stiller også krav til organisasjonsliv,
sosialemøteplasser og frivillig arbeid. Dette er noe av styr-
ken imindre lokalsamfunn; en styrke somdessverre går tapt
i demestvoksende kommunene.Men skal Skaunbli den be-
ste bokommunen, vil det være avgjørende å beholde tradis-
jonene ogholdningene til frivillighet somhar gjennomsyret
lokalsamfunnet i flere århundrer.
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