Sameiet Knausen
Hummeldalsvegen 14
2414 ELVERUM

28. november 2018

Elverum kommune
2418 ELVERUM

INNSPILL TIL BYPLAN 2030
Sameiet Knausen er nærmeste nabo til Galgebergparken og ligger inntil veien
som fører inn i parken fra krysset St. Olavsgate/Hummeldalsvegen. Vi har
følgende innspill til den fremlagte byplanen.








Vi ser hvor mye parken allerede i dag er i bruk til friluftsliv og
uteaktiviteter. Den gir en naturlig inngangsport til Christianfjeld festning,
Øver-Leiret, naturen og skogsområdene rundt byen vår. En eventuell
utbygging vil hindre Elverums befolkning og de som i dag bor i bykjernen i
å komme seg direkte ut i naturen uten bruk av bil.
Istedenfor å tillate utbygging i Galgebergparken bør den heller rustes opp,
slik at den kan benyttes enda mer og være enda mer til glede for
innbyggerne i Elverum. Fra gammelt av går det delvis gjengrodde
steinsatte stier gjennom parken. Kommunen kan for eksempel plassere ut
leke- og treningsapparater slik det nylig er gjort andre steder i Elverum.
Dersom det gis tillatelse til bygging i parken, vil adgangen til parken fra
Storgata (ved Vinmonopolet) sannsynligvis bli avskåret og parken ikke
komme til å bli like tilgjengelig som nå.
Politikere og andre vil gjerne at Elverum skal fremstå som både
«Folkehelsebyen», «Sykkelbyen», «Trebyen» og «Skoghovedstaden». Alle
disse begrepene peker på Elverum som et sted der natur og rekreasjon
kan forenes. Det har tidligere blitt presentert planer der det har vært
ønskelig å gjøre tilgangen fra sentrum ned til Glomma enklere. Det har
man foreløpig ikke klart. Derfor rimer det dårlig at politikerne vil gi grønt
lys til utbygging i Galgebergparken siden dette er en av de få grønne
lungene vi har samtidig som den er den nærmeste atkomsten byen har til
det rekreasjonsområdet skogen er for mange.
Vi har dessuten ingen tro på at ytterligere fortetting i og omkring
Galgebergparken vil medføre økt omsetning i sentrumsbutikkene, slik både
næringsdrivende og politikere antar. Utbygging i parken vil ikke
nødvendigvis medføre flere parkeringsplasser i Storgata eller nærliggende
områder.
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Dagens politikere burde se at konsekvensen av sin innstilling om at
utbygging i sentrum er fornuftig, kan gi dem et ettermæle om at det var
de som var årsak til at Folkehelsebyen endte opp med en «punktert
lunge».

Konklusjon:
Sameiet Knausen støtter derfor rådmannens anbefaling om å bevare
Galgebergparken som en grønn lunge i byen vår, og altså ikke tillate utbygging.
En eventuell utbygging av Galgebergparken vil ikke kunne reverseres. Parken,
som er en del av Elverums historie, bør forbli en grønn lunge i byen og et
rekreasjonsområde for hele Elverums befolkning.

Med vennlig hilsen
for Sameiet Knausen

Torill Austad
styremedlem
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