Høringsinnspill til Sentrumsplanen Innbygda, Trysil
Fra Bianca og Børre Wessel, Villa Wessel, Gammelvegen 6, 2430 Jordet
Hvem bygges Innbygda ut for?
Leiligheter i blokk og hus i et langt høyere prissjikte enn hva som er normalt for området, er tydelig
noe ikke mange fastboende ønsker seg, da på tross av at disse har ligget ute for salg i lengre tid,
stadig er usolgt. I tillegg har vi allerede en del usolgt som nettopp er bygget samt en rekke andre
usolgte boliger i Innbygda. Vi kan ikke skjønne at det eksisterer en boligmangel i Innbygda.
Trysil er en kommune med aktive grender, som har sine egne bygdesentrum, gjerne med butikk,
barnehage, skole og samfunnshus, noe som gjør det mindre attraktivt å flytte inn til Innbygda.
Jordetsgrenda er et godt eksempel på en levende grend, der gjerne unge barnefamilier vil bygge
og bo.
Samtidig så er det ingen tvil om at kommunen kjemper for å demme opp mot fraflytning generelt i
kommunen. På tross av en innsats for å skape arbeidsplasser så forventer SSB en forsiktig
fraflytning, med en ventet befolkningsnedgang i årene som kommer.
Hvilke studier er så lagt til grunn når Sentrumsplanen skisserer en aggressiv utbygging av et lite
tettsted som har ledige boliger i hopetall og som ikke nevneverdig er i vekst?
En visjonen som Innbygda som en destinasjon i seg selv?
Innovasjon Norge jobber med å formidle hva vi har å tilby, med bakgrunn i at kombinasjonen natur
og kultur er kjent for å sende betalingsvillige turister til Norge. Trysil er inget unntak. Turister
ønsker unike opplevelser, noe Innbygda med sitt historiske bygdemiljø, med et historisk
sjarmerende sentrum, dominert av gårdsanlegg og to etasjes trehus kan by på. Ved en
sentrumsutvikling er nettopp det historiske Innbygda, med en rekke identitetsbærere, flere som
allerede er identifisert i Norconsults studie, noe som det bør bygges videre på og fremheves.
Det bør legges til rette for en bærekraftig aktivitet i og rundt den eldre bebyggelseni Innbygda om
en ønsker økt tursime, gjerne med et levende torg i Løkjasvingen, som det en gang, var samt flere
grønne lunger.
Sentrumsplanen skisser en helt annen plan, der det skal brytes med eksisterende tradisjonell
byggeskikk, med bygninger opp til 5 etasjer. Videre skisseres det fortetning, der mer eller mindre
hvert ledige areal skal ut utnyttes, sånn at det unike gårdsanlegg preget står i fare for å forsvinne.
Tror kommunen med politikere at Sentrumsplanen vil gjøre Innbygda mer attraktivt som
destinasjon? Eller er Innbygda mer en leverandør av (noe usentrale da det ikke er ski in ski out)
overnattingsplasser, for å støtte den aktiviteten som skjer på andre siden av elven og riksveien, til
destinasjon Trysilfjellet?

