Fra: Clemet Haugerud (clemet@live.no)
Sendt: 10.09.2020 10:35:13
Til: Postmottak Trysil
Kopi:
Emne: Sv: 2020/1367 Høringsuttalelser - Gnr: 58 Bnr: 42 (Bruksnavn HAUGERUD)
Vedlegg:
Hei Jens,
Mine søstre leste litt korrektur, fint om du kunne bytte ute med teksten under.
Beklager dette.
mvh
Odd Clemet Haugerud

Hei,
Dette gjelder Områdeplan for Innbygda ‐ Trysil sentrum ‐ Offentlig ettersyn.
Mine to søstre og jeg er hjemmelshavere av Gnr: 58 Bnr: 42 (Bruksnavn HAUGERUD)
Dette er en tomt på 6 254 km som ligger inntil Trysilelva på vestsiden (Vestegga)
Denne tomten var opprinnelig en stor boligtomt da vår farfar Odd Haugerud kjøpte den på 50‐tallet og
bygget hus på tomten. I 1973 ble den gjort om til friområde.
Vi ønsker å omregulere (tilbakeføre) denne tomten tilbake til boligområde slik den opprinnelig var før 1973.
Tomten ligger høyt og er dermed flomsikker. Den vil fremstå som meget attraktiv pga beliggenheten på et
høydedrag midt i dalen, med optimale solforhold og utsikt mot sentrum og Trysilfjellet.
Tomten (høydedraget) består for det meste av grus (har blitt tatt ut mye grus allerede fra tomten)
Som dere sikkert har observert er det blitt gjort oppgraderinger på nabotomten nord for tomten.
Ser frem til et positivt svar.
Mvh
Odd Clemet Haugerud
Verkensvegen 3a
2050 Jessheim
Tlf. 9222 555
Fra: Postmottak Trysil <Postmottak@trysil.kommune.no>
Sendt: onsdag 9. september 2020 15:11
Til: 'Clemet Haugerud' <clemet@live.no>
Emne: SV: 2020/1367 Høringsuttalelser ‐ Gnr: 58 Bnr: 42 (Bruksnavn HAUGERUD)

Din e-post er journalført og videresendt saksbehandler Bjørn Tore Bækken
Med vennlig hilsen

Jens Theodor Aasen
postmottak
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Fra: Clemet Haugerud <clemet@live.no>
Sendt: onsdag 9. september 2020 13:59
Til: Postmottak Trysil <Postmottak@trysil.kommune.no>
Emne: 2020/1367 Høringsuttalelser ‐ Gnr: 58 Bnr: 42 (Bruksnavn HAUGERUD)

Hei,
Dette gjelder Områdeplan for Innbygda ‐ Trysil sentrum ‐ Offentlig ettersyn.
Mine to søstre og jeg er hjemmels havere av Gnr: 58 Bnr: 42 (Bruksnavn HAUGERUD)
Dette er en tomt på 6 254 km som ligger inntil Trysil elva på vestsiden (Vestegga)
Denne tomten var opprinnelig en stor boligtomt når vår farfar Odd Haugerud kjøpte den på 50 tallet og
bygget hus på tomten.
I 1973 ble gjort om til friområde.
Vi ønsker å omregulere (tilbakeføre) denne tomten tilbake til boligområde slik den opprinnelig var før
1973.
Tomten ligger høyt og er derfor flomsikkert og vil fremstå som meget attraktive tomt pga beliggenheten.
På et høydedrag mitt i dalen med optimale solforhold og utsikt mot sentrum og Trysilfjellet.
Tomten (høydedraget) består for det meste av grus (har blitt tatt ut mye grus allerede fra tomten)
Som dere sikkert har observert så er det blitt gjort oppgraderinger på nabotomten nord for tomten.
Ser frem til et positivt svar.
Mvh
Odd Clemet Haugerud
Verkensvegen 3a
2050 Jessheim
Tlf. 9222 555
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