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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Org.nr.

Forening/organisasjon

893482172

Trysil menighetsbarnehage as

Adresse

Postnr.

Liaveien, 20

Poststed

2420

E-postadresse

Telefonnr.

kontakt@trysilmenighetsbarnehage.no

91621361

Kontaktperson:
Fornavn og ev. mellomnavn

Line

Etternavn

Lunde Tannåneset

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Fordyping av kommentar sendt inn 31.08.20, referanse-ID WPCKAO
Etter høringsmøte i Hagelund 9.9.20, ble det sagt om menighetsbarnehagen at:
«Areal som kan sikre fortsatt drift ved Menighetsbarnehagen langs Liavegen» (fra powerpoint) og videre
kommentar noe lignende dette: «Dette er satt opp etter dialog med grunneiere».
Dette tolker vi i barnehagen at betyr at grunneiere på området, altså Ola Lunde og eventuelt Akre (Kvea) har vært i
dialog med kommunen, og sammen blitt enig om dette forslaget. Dette har vi pr nå ikke fått noen bekreftelse eller
beskjed om fra vår utleier eller andre. Og vi vet pr nå ikke om uteområdet vårt likevel kan få bestå i fremtiden.
Derfor må vi som barnehagen ha hele eiendommen Liavegen 20 A i sin helhet til barnehagedrift, for å sikre nok
uteareal for videre drift.
Samtidig ble det også vist en powerpoint om Boligbebyggelse. «Konsentrert ny boligbebyggelser primært i
randsonen til forretningssentrum (rekkehus, terassehus, 4-mannsbolig). Avsatt vest for tunet på Kvea.
Detaljplankrav».
Ut fra dette blir vi som barnehagen igjen usikre om at om dette kan realiseres, at likevel grunneier Ola Lunde skal
benytte seg av hele sin eiendom til boligbebyggelse, og avsatt areal til uteområde til barnehagedrift, ikke vil gjelde.
Vi må sikre videre barnehagedrift, og vi må derfor gjøre krav på alt som tilhører Liavegen 20.
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