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Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Anne
Adresse

Storveien 38a

Etternavn

Sandbu
Postnr.

Poststed

2420

E-postadresse

Trysil
Mobilnr.

anne.sandbu@yahoo.no

97096381

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Takk for et godt informativt møte i Hagelund 9. september.
Vi har lest Områdeplanen for Innbygda- Trysil sentrum og syntes det er mange god ideer, forslag til forbedringer (
høyne kvaliteten på bygg med lav kvalitet ) og forslag til utvikling av sentrum med grønt områder, gangstier mot
elva og bygg som passer inn med eksisterende bebyggelse.
Innspill punkt 1- 2- 3 og 4.
1.Sandøra i Trysil elva.
Elva er av stor betydning for Innbygda, både fastboende og turister-. Veldig mye i planen handler om elva- det vil
si tilgangen til elva. Det sies veldig lite om utseendet og bruken av elva. Store forandringer har skjedd med elva
siden midten på 90 tallet.
Sandøra har vokst seg stor, kanskje mye på grunn av etablering av flere flomvoller. Den er også beplantet med
busker og kratt. Her har det kommet morsomme og gode ideer for fjerning av ugress og småskog. Bra med tiltak og
gode ideer, i tillegg må mye av Sandøra fjernes for å forebygge flomskader og få tilbake den gamle størrelsen på
sandbanken og forhindre oppvekst av ny/mer småskog.
De siste årene har det vært veldig lite liv på Sandøra da det er lite attraktivt å stoppe der på grunn av gjørme og kratt.
Sandøra var en perle tidligere for fastboende og turister.
2. Bebyggelse i sentrum.
Det må være mulig å kombinere tradisjonelle karaktertrekk med dagens krav og innlemme arkitektoniske trekk som
reflekterer vår tid ( fremtiden ). Ny bebyggelsen må stå i stil med den eldre verneverdige bebyggelsen.
Det er viktig som det beskrives i plandokumentet, at ny bebyggelse ikke forringer opplevelsen av sentrum i
Innbygda. Farger er også viktig i bybildet.
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3. Løkjasvingen.
Løkjasvingen er en attraksjon siden den besitter mange fine eldre bygg. For å få den delen av sentrum interessant må
det ryddes opp, beplantes rundt bygningene, minimere bil trafikken ( gå gate ville vært fantastisk ) og lage små sitte
plasser for
besøkende. Ønskelig ville det også være å få etablert flere nisjebutikker i området.
4. Østmojordet barnehage.
Her må en vurdere seriøst å få innkjørsel fra hovedvegen bak Gjestegården.

Trysil 10.09.2020
Anne Sandbu og Martin Strand
Søndre Bæk
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