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Høringssvar

Innspill til sentrumsplanen
Vi i Fortidsminneforeningen stiller oss undrende og er kritiske til endel punkter som er lagt frem i planen fra Trysil
kommune.
Det virker som om en kortsiktig økonomisk vinning er avgjørende for hva som blir satt opp og at utbyggere stort sett
får gjøre som de vil uten å måtte ta hensyn til helheten og eksisterende bygningsmiljø.
Vi etterspør en mer bærekraftig sentrumsutvikling, med en helhetlig plan, der det er rom for næringsdrift i første
etasje med et utvalg av butikker og serveringssteder, der det stilles krav til nybygg og at disse skal tilpasses
eksisterende historisk bebyggelse.
Innbygda har gårdsanlegg og to etasjes trehusbebyggelse med hager og stakittgjerder som naturlige grøntarealer.
Det er dette unike historiske preget vi mener det er verdt å bygge videre på.
Det åpnes opp for høyhus med opptil 5 etasjer i Innbygda.
Innbygda har et markant historisk preg som danner et godt sted å være for fastboende, samtidig som dette er en
turistattraksjon i seg selv for tilreisende som ønsker å oppleve noe annet enn byliv.
Høye bygg vil ødelegge det levende og gode sentrumsmiljøet for fastboende og miste det attraktive bygdepreget
turistene søker.
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Et eksempel på dett er Storhaug nord for skysstasjonen. Dette er et bygg i stor kontrast til den øvrige bebyggelsen
og bryter helt med tradisjonell byggeskikk i Trysil.
Likeså det planlagte nybygget sør i bygda med 4 etasjer, også det flatt tak, noe som bryter helt med eksisterende
bebyggelse.
Vi har også Pernup som et eksempel på samme type bygg, som bidrar til å ødelegge det unike Innbygda.
Bygdas identitetsbærere
Norconsult identifiserte og fremhevet Innbygdas historiske miljøer som viktige identitetsbærere i den foreslåtte
planen fra dem.
Fortetting må ikke gå på bekostning av historiske bygninger og miljøet rundt disse.
Vi mener de planlagte rekkehusene i Aker Hage viser hvor ille det blir når ny bebyggelse fortrenger den gamle og
ødelegger miljøet rundt.
I tillegg blir utsikten mot Flomvollen og Trysilelva stengt av hus tett i tett, som en mur midt i den til nå best bevarte
delen av sentrum.
Et annet er området vest for Kvea hvor det er tenkt "konsentrert ny boligbebyggelse", som vi ennå ikke vet hva blir.
Vi stiller oss undrende til om det er boligmangel i Innbygda
Det er allerede flere ledige boliger til salgs i Innbygda. Nybygde leiligheter står usolgt. Vi lurer på hva bakgrunnen
for ønsket om mer nybygg er?
Statistisk sentralbyrå regner med en nedgang i befolkningen på 8% i kommende år. Hvem er det som skal bo i alt
som blir bygget?
Er det grendene som skal tømmes for folk?
Hvis utenbygds boende kjøper blir det tomme leiligheter det meste av året. Flere leiligheter på Storhaug står fortsatt
tomme og på Pernup er det kommunen som har gått inn med leieavtale av usolgte leiligheter.
Alt peker mot at unge som bor i eller flytter til Trysil er glad i natur og ønsker å bo mer landlig enn i en leilighet i
sentrum.
Har Innbygda behov for parkeringshus?
Selv har vi aldri opplevd ikke å få parkeringsplass. Den eneste uka det er fullt i Trysil er påskeuka. De øvrige ukene
kan vi ikke se behovet for ytterligere parkeringsplasser.
Arealet foran Rådhuset som Innbygdas torg
Kan vi ikke bruke og utvikle det torget vi har i Løkjasvingen der det allerede er godt etablerte butikker, galleri og
serveringssted?
Folk trekkes til og føler seg hjemme i historiske omgivelser.
Se på Bjønns som er blitt en attraksjon for bygdefolk og turister i sommer månedene.
Vi legger merke til at første punkt i "Mål med områdeplan" er:
" Legge til rette for utbyggere og de som ønsker å utvikle sentrumsarealer, slik at de gis mulighet til å realisere sine
planer innenfor gitte rammer."
Vi savner at innbyggerne er i sentrum for denne planen slik at Bygda blir utviklet
til et attraktivt sted å bo i og å komme på besøk til.
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Vi savner også en helhetlig plan der rammene for utvikling er tydelig beskrevet.
Kulturminneplanen ville være et godt rammeverk. Hvor er den?
Det som nå skjer av utvikling i bygda vil bli stående for all ettertid som et fotavtrykk fra denne generasjonen. Hvis
planene slik de er i dag blir en realitet, er det noe vi vil være stolt av?
Vi presiserer at Fortidsminneforeningen ikke er imot utbygging og utvikling i Innbygda, men at det er viktig at de
unike historiske hus og grøntarealer som er igjen, må bli en sentral del av et levende og attraktivt sentrum.
Tenk på Gammelskula og hva den betyr for sentrum. For 30 -40 år siden sto den i fare for å bli revet til fordel for et
parkeringshus. Den ble heldigvis reddet.
Utbygging må skje på en slik måte at det lille vi har igjen av det som er bygdas særpreg bevares.
Fortidsminneforeningen for Trysil og Engerdal.
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