Til: Trysil kommune
Fra: Trysilfjell Hytteeierforening
Kommuneplanens arealdel – høringskommentar
Trysilfjell Hytteeierforening representerer de ca 800 hytteeierne på sørsiden av
Trysilfjellet, gjennom frivillig betalt medlemskap.
Vi har merket oss at kommunen har i alt ca 5500 hytter, i det alt vesentligste eid
av familier.
Det er således en betydelig kapitaltilførsel til kommunen gjennom våre
investeringer, nedlagt gjennom mange år. Vi er aktive brukere av bygda, og ikke
minst, vi er Trysils fremste ambassadører utenfor bygda.
Etter forsøk på aktiv dialog med kommunens demokrati gjennom de folkevalgte,
supplert med aktiv kontakt med kommunens byråkrati, konstaterer vi at vi ikke
tas med som en del av dette demokratiet, i mangel av stemmerett i bygda. Vi
konstaterer at byråkratiet ikke en gang tar seg bryet med å rette vår adresse etter
henvendelser over flere år, etter hvert som våre tillitsvalgte skifter.
I forhold til planprosessene rundt planrevisjonen har vi meldt vår interesse i
deltakelse som berørte. Det er mulig vi kunne bidra med et annet perspektiv på
løsningene. Til tross for løfter om kontakt, er vi fullstendig neglisjert.
Vi tror ikke at prosessene bak det foreliggende planforslaget skaper eierskap til
plan og løsninger. Analysene som ligger bak, tar ikke fatt i Trysils egentlige
problemer, og da blir heller ikke forslaget et godt bidrag til å løse disse. Nå er
løsningene presentert, og posisjonene for forsvar av løsningene, både politisk og
faglig, er etablert.
Siden vi ikke blir hørt gjennom de ordinære kanaler, vil vi framføre vår videre syn
på Trysils løsninger gjennom andre kanaler. Vi konstaterer at Trysil byråkrati og
folkevalgte demokrati ikke vil akseptere oss hytteeiere som noe å høre på.
Ordinære kortsiktige kommersielle investorer vises større respekt og får taletid.
Våre kommentarer til planer, og øvrige forhold som berører oss som hytteeiere
og ”hyttetryslinger”, er dere velkommen til å lese på vår hjemmeside
www.jegharhytteitrysil.no, eller i andre medier vi måtte velge.
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