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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Guri Holm
Adresse

Storvegen 19

Etternavn

Sanaker
Postnr.

2420

E-postadresse

guri.sanaker@gmail.com

Poststed

Trysil
Mobilnr.

91397985

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Etter siste møte for beboerne i Bygda den 9/9-20 i Hagelund, fikk vi en god orientering. For første gang hørte jeg at
den gamle ,ærverdige bebyggelsen i sentrum skal tas vare på og behandles pent, og ikke bygges inn!!
Det var bra og på tide at det blir bestemt!
Høyhus på 4-5 etager, hører ikke hjemme her, og er unødvendig. Toppen 3 etager. Idag er det jo mest 2 1/2 etage
med mønehøyde 9 m. Lav bebyggelse foran gamle, vernede hus. Det gir et rolig og ens inntrykk. Det er jo det som
er fint med Bygda. Her der det luft, og det setter turistene og oss beboere pris på. De fleste kommer fra tettbygde
strrøk med nok av høyhus og synes det er fint og beroligene å vandre her.
Bevar trebebyggelsen. Vær kritisk m.h.t. estetikken. Ikke slå ihjel gammel,fin bebyggelse med noe som ikke passer
inn i det hele tatt. Vi har fått endel grelle eksempler i det siste. La det bli med dem!!
Gang og sykkebru over Sørhusholmen til idrettsplassen håper jeg kommer snart.. Den er etterlengtet. Da får vi en
fin "rundkjøring" som passer Bygda fint. og ikke minst, får fordelt på trafikken på Vestdidevegen.
Badeplass er svært etterlengtet. Det burde gå an å ruste opp fra Dunk og opp til Bjønnstugua. Vil glede mange.
Likeledes få ryddet Sandøra!
Jeg støtter Gondol opp til fjellet fra sentrum . Det vil åpne oppmye m.h.t. trafikken begge veier. Det vil gjøre
"susen" for Trysil!!
Så en liten bønn til slutt: Vær nøye med å godkjenne byggeplaner. Se til at de passer inn i område de er planlagt for..
Ikke la økonomien styre ett og alt, men ta hensyn til det estetiske til Bygdas beste..
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Med vennlig hilsen Guri Holm Sanaker
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