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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Marion Kristin
Adresse

Granlysvingen 27
E-postadresse

marionkristink@gmail.com

Etternavn

Kristiansen
Postnr.

2420

Poststed

Trysil
Mobilnr.

91814527

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Når jeg er på ferie oppsøker jeg steder som har bevart sin historie/identitet. Der det er bare gamle hus uten moderne
hus "sprengt" innimellom, synes jeg det er mest spennende å være. Jeg liker ikke at de planlagte husene ned mot
flomvollen blir bygd. Lag gjerne små koselige uterom mellom de gamle byggene ned mot Trysilelva, la alle de
gamle husene stå, inklusive Aker!
Utearealet ved Trysilsenteret må bestå som det er. Blir det bygd høyt hus der med leiligheter på toppen og
parkeringsplassen blir borte, er det for sent å angre siden. Hvor tenker dere at f.eks. tivoli, uteboder m.m skal være
ved spesielle anledninger? Har heller ingen tro på at parkeringshus bygd under bakkenivå, vil holde mot
storflommer i det lange løp, samme hvilken konstruksjon som velges. Grunnen mot elva inneholder stort sett bare
sand. Eventuelle parkeringshus ser jeg for meg at kan bygges bak Hagelund og under parkeringsplassen til
legesentret inn fra Liavegen. Jeg kan fint leve med kø og liten plass til parkering når turisttrafikken er som størst. (
Er vant til at en må beregne god tid til å komme ut på Vestbyvegen fra Granlysvingen f.eks i påsken, handle kan
en også gjøre innen).
Behøver ikke å dra lengre enn til Elverum for å kjenne på hvor godt det er å dra hjem til Trysil, for å slippe stresset
det gir med å huske å betale parkeringsavgifter og ikke overskride tiden / unngå bøter! Håper det blir lenge til det
blir innført i Trysil!
Jeg har ikke funnet noe om eventuelle endringsplaner for Vestadbakken, så hvis det finnes, ber jeg om å få de
tilsendt. Litt mer miljøvennlig og mindre trafikk på Vestadbakkvegen, vil det bli, hvis de som bor lengst mot sør og
øst får åpnet bommen nede i Mobekkvegen når dem f.eks skal til Elverum. Den vegen er smal, så den blir vel ikke
godkjent til møtende trafikk, uansett sparer dem ca. tre kilometer pr. reise ved å kjøre "Gullvegen" og via
Vestbyvegen hjem.
Lykke til med arbeidet videre med sentrumsplanen og lytt til tryslingernes innspill !
Vennlig hilsen
Marion Kristin
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