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Høringsuttalelse områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum ‐ Gamlevegen
Vi vil gi en høringsuttalelse angående områdeplan for Innbygda ‐ Utvidelse av kjørefelt med gangveg i
Gamlevegen,
Ut fra dagens bruk av Gamlevegen, (med dagens barnehage). Ser man mye trafikk av både biler og myke
trafikanter på en liten vei, både morgen og ettermiddag, i høye hastigheter.
Det fører bla. til at vi syntes det er utrygt å la barna leke ute. Det har i den siste tiden økt med
småbarnsfamilier i veien, da det er et generasjonsskifte på gang i nabolaget.
«Før 7‐årsalderen er barnas tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå. De er opptatt av
situasjonen i øyeblikket, og har problemer med å forestille seg en situasjon uten selv å være i den. Derfor har
de også liten evne til å forutsi hendelser eller til å overføre erfaringer fra andre situasjoner.» (Tryggtrafikk)
Vi er bekymret for både våre egne barn, naboer og barnehage barn, med tanke på en utvidelse til to felts
kjørebane med gangvei. Her vil stressede foreldre og ansatte kjøre i for stor hastighet med mange små
«uforutsigbare» fotgjengere på gangveien. Den samme bekymringen er når en avdeling med opp til 20 barn
og 3 voksne er på vei tilbake fra tur langs gangvegen når de første barna begynner å bli hentet.
Vi mener den beste løsningen med tanke på sikkerhet og mindre støy for oss som bor her, vil være å ha en
egen innkjøring til den nye barnehagen fra sør, over Østmo‐jordet. Og da gjerne med bom i enden av
gamlevegen, som hindrer gjennomkjøring for alle andre enn nødetater.
En annen mulighet kunne vært å gitt barnehagen en helt ny parkering nær/inntil Bygdervegen. For eksempel
der de i dag har en Gapahuk, med en gangsti opp til selve barnehagen. Dette ville også spart innemiljøet i
barnehagen (spesielt på vinteren), da foreldrene ikke overholder regelen med å slå av motoren når de
henter/bringer, og eksos kommer inn i barnehagen.

Med vennlig hilsen
Tina og Erik Solheim
Gamlevegen 12

Referanse:
https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/barns‐forutsetninger/

