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Vedlegg:
Til Trysil Kommune.
Kommentar fra grunneiere som gjelder områdeplanen for utbygging av Østmojordet barnehage og
trafikksituasjonen langs Gamlevegen.
Vi som grunneiere langs Gamlevegen ser at ved en utbygging av Østmojordet barnehage bør adkomst vei til
denne legges på søndre alternativ, som vist på møte med kommunen 08.09.2020. Vi kan ikke se at noen av
de andre alternativene hverken er hensiktsmessige eller trygge for de som ferdes langs Gamlevegen. Det har
i alle år vært gangveg gjennom skogen fra Søndre Moen, til Gamlevegen og videre til skolen/ sentrum, noe
som har vært trygt for alle barna som har gått eller syklet her ,og andre gående/syklende.
Gamlevegen har også blitt sett på som et godt sted å bo på grunn av liten trafikk, noe som har medført at
flere småbarnsfamilier har kjøpt hus på denne strekningen. Dette bør dere som ansvarlige i kommunen være
deres ansvar bevisst og ta vare på de som bor langs Gamlevegen.
Vi ser at kjøring frem og tilbake til en storbarnehage vil føre til farlige situasjoner og støy på grunn av økt
biltrafikk og at de myke trafikantene ikke blir tatt hensyn til.
Vi ser at ved å bruke søndre alternativ som adkomst til barnehagen, samt fysisk stenge fra Gamlevegen til
Østmojordet, vil fortsatt de myke trafikantene ha en trygg og god vei å gå til og fra Søndre Moen til
skole/sentrum. Dette kan enkelt løses med litt utbedring av FV2172 med en rundkjøring, eventuelt opprette
en parkeringsplass hvor foreldrene kan gå med barna opp til barnehagen.
Tenker kommunen litt fremtidsrettet og legger til rette for søndre alternativ vil dette også i fremtiden kunne
brukes som tilkomstvei ved en eventuell utvidelse av boligfelt.
Vi ønsker en trygg og god vei for alle myke trafikanter og at de som har bosatt seg langs Gamlevegen kan
slippe sine barn ut for å leke uten å gå "med hjertet i halsen"
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