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Høring til Byplan - Elverum mot 2030:

Fra: Bjørg Emilie Gaarder [mailto:begaarder@gmail.com]
Sendt: 27. november 2018 15:18
Til: Sentralbord
Emne: Fwd: Høring til Byplan - Elverum mot 2030:

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Bjørg Emilie Gaarder <begaarder@gmail.com>
Dato: 26. november 2018 kl. 23:15:17 CET
Til: elverum.kommune@gmail.com
Emne: Høring til Byplan - Elverum mot 2030:
Her kommer noen forslag til hvordan Elverum Kommune kan legge til rette for
det gode liv, og bli en attraktiv by i framtida:
Da må folk, både små og stre, få tilgang til parker, lekeplasser og sentrum i vid
forstand, og til STRANDSONEN, lett tilgjengelig.
Omkjøringsveier må lages utenfor sentrumkjernen, UTENFOR aksen
Terningen Arena, Skogmuseet, Sykehuset og Curida ("Pillefabrikken") og
knyttes sammen i Åkroken. Her i Åkroken må også Trysil-trafikken komme,
ledes utenom sentrum.
Dere som er politikere i Elverum, må få flere innspill fra Guro Berge i Statens
Vegvesen, "folk i sentrum, biler utenfor".
Elverum får enda flere utfordringer med å tiltrekke seg innflyttere og faste
beboere når det blir så mye bompenger mot Hamar og Oslo, derfor må
Elverum være enda mer attraktiv på kultur, trivsel, og FRITT FOR STØY OG
STØV I SENTRUM, i allefall det som kommer fra gjennomgangsrafikken, den
må utenom sentrum.
Andre byer leder gjennomgangstrafikken UTENOM sine bykjerner, det bør
Elverum By mye mer bevisst gjøre også.
Med vennlig hilsen Bjørg Gaarder
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-----Opprinnelig melding----Fra: Bjørg Emilie Gaarder [mailto:begaarder@gmail.com]
Sendt: 28. november 2018 14:14
Til: Sentralbord
Emne: Høring til BYPLAN- hva kan Elverum kommune gjøre for å få bedre luftkvalitet i sentrum av
Elverum? Se vedlagt avisutklipp
Mvh Bjørg Gaarder

