Vang har auke
i folketalet

Gode tal: Torstein Lerhol, styreleiar i Innovangsjon, jublar for den sterke
utviklinga i folketalet i Vang. Ved utgangen av fyrste kvartal i år viser
det eit pluss på 32 «nye».

Valdres totalt sett går
folketalet ned i Valdres
medan Vang har 34
«nye» i pluss.
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VANG: Statistikken over folketalsutviklinga etter fyrste kvartal
er klar. Den viser både oppturar
og nedturar for Valdressamfunnet. Totalt sett viser tala at Valdreskommunane samla sett har
ein nedgang i folketalet på 64
individ dei tre fyrste månadene
av året. Størst er nedgangen i Etnedal med 63, Sør-Aurdal minus
10, Nord-Aurdal minus 19 og Øystre Slidre har ein avgang på fem.
Vang kan juble over sine «nye» 32,
og naboen Vestre Slidre for ei einaste sjel.

– Høgaste sidan 2001

Folketalet i Vang er no oppe på
1651 innbyggarar. Så høgt har
ikkje folketalet vore i kommunen
sidan hausten 2001.
– Dette er særs positive tal for
kommunen, seier styreleiar i Innovangsjon, Torstein Lerhol.
Oversikta frå Statistisk sentralbyrå (SSB) gjev oss tal på kor
mange som er fødd og kor mange
som har gått bort siste kvartal.
Her er også oversikt over innanlands og utanlands flytting. Vang
har fått mange nye innbyggarar
siste kvartal gjennom solid drift
på Vang mottakssenter, noko styreleiar Lerhol sett stor pris på.
Innovangsjon har som kjent det
noko ambisiøse målet å sikre at
Vang er oppe i eit folketal på 1724
i 2020.

Flyktningane er viktig

– Det vil naturlegvis bli ekstra
store svingingar frå kvartal til
kvartal her i kommunen på grunn
av dette. Mange av flyktningane,
som har fått opphaldsløyve i
Vang, kjem til å flytte når dei får

«Dette er særs positive tal
for kommunen.»
TORSTEIN LERHOL

bustadkommune, men for ei tid er
dei vangsgjeldingar. Dei handlar
på butikken, nyttar biblioteket og
er eit positivt innslag i lokalsamfunnet, seier Lerhol.
Kvartalsoversikta frå SSB syner
altså at vi lyt heilt tilbake til 2001
for å finne like gode tal for Vang.
Faktisk er Vang på ein andreplass
nasjonalt sett om ein ser på prosentvis folketalsauke frå forrige
kvartal.
I fyrste kvartal kan Vang vise
til fire nyfødde, ni vangsgjeldingar er gått bort og 51 personar
har meldt flytting til kommunen.
Då er det verdt å merke seg at 34
av desse kjem frå utlandet, mest
sannsynleg flyktningar. 14 har
flytt frå kommunen, to av dei er
registrerte for utflytting til utlandet. Totalt sett betyr dette altså 32
i pluss slik Torstein Lerhol syner
til.
Nasjonalt er det Flå som kjem
best ut i fyrste kvartal, Vang då på
andreplass og Leikanger i Sogn og
Fjordane på ein tredjeplass.

101 ned på eitt år

Folketalet i Valdres er no på det
lægste på fleire tiår. Per 1. april var
det registrert 17.896 innbyggjarar
i Valdres. Det er ein nedgang på
101 på eitt år. Hadde det ikkje vore
for flyktningane, ville biletet sett
nokså stussleg ut. Tala for Etnedal, minus 63, viser litt av det ettersom asylmottaket på Tonsåsen
vart avvikla i byrjinga av året. I
august er nye mottak, som kjent, i
gang att i kommunen, og som sikkert vil slå ut positivt i folketalsstatistikken for siste kvartal.

FAKTA
Folketalsutviklinga
1. kvartal
■ Folketalet for Valdres viser
nedgang på 64 etter 1. kvartal.
■ Alle kommunane utanom
Vang og V. Slidre har nedgang.
■ Vang har heile 32 nye innbyg
gjarar i pluss. V. Slidre ein.
■ Størst er nedgangen i Etnedal
pga. av nedlegging av to asyl
mottak i byrjinga av året.
■■ For heile Valdres viser folke
talet eit historisk lågt nivå siste
året. Det er no på 17.896.

