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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Kristin
Adresse

Storveien 17

Etternavn

Sanaker
Postnr.

2420

E-postadresse

kristin.sanaker@spenst.no

Poststed

Trysil
Mobilnr.

97151326

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Innspill til sentrumsplan.
1.ESTETIKK!!!
Viktig å i vareta den eldre bebyggelsen .
Det må være krav at nye bygg som skal bygges at de står i stil med eksisterende bygg.
Det kan være moderne arkitektur, men denne må harmonere med eksisterende bygg.
Et grellt eksempel på hvor dette ikke er hensyntatt er Pernup som ligger mellom Lunde, Harildstad og Lia.
Det må ikke være slik at man går bort fra godkjente tergninger fordi det blir for dyrt for utbygger å bygge. Ikke gi
dispensasjoner fra gjeldene sentrumsplan !! Ikke fire på kravene for å tekke utbyggers økonomi.
Rammer som er gitt må bli fulgt opp i detaljereguleringsplaner , og disse må følges.
2. Bebyggelsen i sentrum bør være i mindre skala, og ikke tillate mer en 2 tll 3etasjer, med max mønehøyde på 9
m.langs Storveien og Løkjasvingen
for å ta hensyn til kulturmiljø og bygdemiljø.
Utenfor sentrum kan det tillates høyere bygg.
Lav bebyggelse er det som gjør sentrum unikt,koselig og tar være på bygdas identitet. Fyll heller ut tomme hus og
lommer, enn å tillate høyhus.
3. Oppfordre /krav til å bygge i tre i sentrum.
4.Gondol.
Vidreføre planen om gondol fra sentrum , mellomstasjon på l turistsenteret og endestasjon toppen av fjellet.
Finansieres med et samarbeid av kommune, Inovasjon Norge, Skistar, utbygger på begge sider av fjellet, samt andre
investorer, men kommunen bør være en pådriver.
702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 2

Offentlig høring - høringssvar

Gondolen vil være en katalysator for nye investeringer
-En gondol vil binde sammen sentrum og fjellet på en helt annen måte, og vi vil få en levende " alpe landsby", det
blir unikt for Trysil og finnes få andre steder i Norge.
Look to Voss og Loen.
-Med sterk vekst av gjestesengeplasser er det viktig at noen av disse blir etablert i sentrum.
-En Gondol vil få turistene ned til sentrum og bygdefolket opp til fjellet.
-Hytteområder på østsida vil da også få ski in and out.
-Også handicappende og eldre mennesker vil da få lettere tilgang til fjellet.
-Forhindre at bygda dør ut, øke verdien på sentrumsnære eiendommer.
-Øke investeringene i sentrum.
-Miljøvennlig, mindre bilkjøring og mindre behov for parkering i sentrum.
-Skolene får lettere tilgang til fjellet, barna kan ta gondolen opp; "Naturens gymsal"!
-Lettere tilgjengelig for syklister og langrennsløpere.
-Nytt trekkplaster for Trysil, utsikts turisme. Og får folk som vanligvis ikke trekker opp til fjellet opp .
-Bedret samarbeid mellom sentrum og fjell.
5. Viktig å få en gang-+ sykkelbru ved idrettsplassen/sandøra.
6.Tilgang til elva.
Utvikle badeplass i sentrum, innbyggerne i sentrum har aldri hatt en ordentlig badeplass.
Skal vi utvikle sommer Trysil så må vi også ha et sted å bade.
Rydde Sandøra! Mulig tilgang ved bru over Sandøra(pkt.5).

Og sist men ikke minst: ikke legg den nye Sentrumsplanen i en skuff når den er ferdig utarbeidet og godkjent, slik
som det har skjedd med alle tildligere planer vi har vært med på å å engasjere oss i , gitt inspill til og forventet at
ting sal skje i sentrum. Følg opp! og vi vil få et levende sentrum vi kan være stolte av!
MVH Kristin Sanaker
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