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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Privatperson
Fornavn og ev. mellomnavn

Yngvild Holt
Adresse

Flendalsvegen 133

Etternavn

Prikasky
Postnr.

2420

E-postadresse

tomprik@gmail.com

Poststed

Trysil
Mobilnr.

95840061

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Saksnr.

2020/1367
Høringssvar

Innspill til sentrumsplanen
Innbygda er et tettsted med flere historiske og særegne bygninger.
Disse må vi ta vare på, både det enkelte bygg og miljøet rundt disse.
Det er disse bygningene som gir bygda vår identitet og særpreg.
Når det skal bygges nybygg må de nye bygningene harmonere med den eksisterende bygningsmassen..
Det må stilles større krav til utbyggere hvordan nybygg skal se ut.
Storhaug, nord for skysstasjonen er eks. på et bygg som ikke passer inn og framstår som svært malplassert.
Høye hus på 4-5 etg. bryter helt med bygdepreget.
Vi ønsker at Innbygda skal være et pent og interessant sentrum , der det er liv i husene og der både fastboende og
turister trives.
Det er nok av stygge og uinteressante bygdesentrum rundt om Norges land. Vi trenger ikke å bli enda et.
Turister kommer ikke til Trysil for å oppleve kjøpesenter og høyhus . Det har vi nok av andre steder.
Unge som kommer flyttende hit er fortrinnsvis folk som ønsker å bo nær naturen og ha plass rundt seg. De færreste
kommer hit for å bo i en leilighet.
Vi stiller derfor spørsmål ved om det er behov for alle de planlagte leilighetene som vi blir presentert for. Det er lite
som tyder på at innbyggertallet kommer til å øke.
Tomme hus og leiligheter er lite miljøskapende.
Vi må ha boplikt i sentrum.
Da unngår vi også at boligprisene fyker i været slik at vanlige tryslinger har problemer med å kjøpe seg bolig.
Trafikk
Det er viktig å prioritere gang og sykkelveier, slik at flest mulig kan gå /sykle trygt til skole og jobb. Da vil vi også
redusere trafikken.
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Skolebussene bør slippe av elevene utenfor sentrum slik at de kan gå siste biten.. Det gir mindre trafikk i sentrum,
og mer våkne og spreke elever.
Bru, gang og sykkelvei over Sørhusholmen og videre over på vestsiden er en god ide !
Stor-barnehagen som skal ligge på Østmojordet må ha ankomst fra sør (Gjestegården). Gammelvegen må slippe
trafikken til og fra barnehagen.
Vi kan ikke se at det er et stort behov for parkeringshus i bygda. Hvis det er likevel bli bestemt, er plassen bak
Rådhuset den beste plassen. Legesenteret har behov for flere parkeringsplasser på bakkeplan.
Takk for at dere tok dere tid til å lese dette. Lykke til i arbeidet med å legge til rette for at vi som bor her i Trysil kan
være stolte av bygda vår- slik at vi fortsatt ønsker å bo her , slik at våre barn ønsker å bo her og at turister vil komme
hit igjen og igjen. Det er lett å ødelegge et sentrum, nå har vi sjansen til å sørge for at Innbygda blir enda bedre og
mer interessant enn før.
Yngvild H Prikasky , Tomas Prikasky
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