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BYPLAN 2030
Jeg er eier av Storgt. 12 B og har kommentarer

til Temakart-kulturminner

og Kulturmiljøer

Pk 7

gjenreisnings bebyggelse. Området fra Pedersen bygget i 4 etg. og nordover er bygg som er oppført
på slutten av 1950 tallet. Den gangen forlangte
fremtidig

3 etg, hvilket som ble utført. l ettertid

kommunen at byggene skulle dimensjoneres
har kommunen

for

bestemt at det max skal være 2 etg.

Det er ikke økonomi i å bygge med mindre det tillates å bygge i høyden.
Handel i Sentrum; Vedlegger forsiden til Sentrumsposten
forretninger

det var den gangen og sammenligne

dagligvarehandel
forretninger

på Grindalsmoen

fra 2007, her ser dere hvor mange

med dagens. Dersom det blir åpnet for

(F10 ) og Flerbruksanlegget AS Terningen Arena, ønsker

på sørsiden av R 25.Da kan man sette strek over sentrum.

Sykkelfelt gjennom Storgata, kommunen

må være klar over at det var gårdeierne som bekostet

Miljøgate på 1990 tallet for å få et presentabelt
med på julegatebelysning
samt de forretningsdriverne

utseende, steinlegging og beplantning

kostnadene. Jeg synes kommunen

samt i dag

burde takke gårdeierne for sin innsats

som holder liv i Storgata.

Kommunen har vært pådriver for Rundkjøring øst for Åkroken, innkjøring til Grindalsmoen
ser at omkjøringsvei

vest. Jeg

fra R3 Støre og til Hernes Løberg er stiplet inn på kartet, men er overrasket over

at ikke er tatt høyde for 3 felts vei mellom Åkroken og Støre. Dersom denne omkjøringsveien
kommer vil det fortsatt være stor trafikk gjennom sentrum.
Er denne planen fremtidsrettet?

Har Løken rett når han beskriver Elverum som en smultring? eller er

det en donut?
Kan ikke se at man har tatt hensyn til Miljø/Forurensning.
innbyggerne

bør vel mere sentreres.

Det er i dag stor avgang på forretninger

på kjøpesentrene,

Coop uttalte i Østlendingen i fjor at mesteparten
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" Mårving'Pedersbeb
Vedlegg

dette ser vi flere steder i Norge.

av kundemassen skulle komme fra Elverum. Dette

stemmer lite med det som sies i dag fra den kanten.

L/

Hvis man ønsker mere sykling blant

sent_erservnce
svwaer
Nedadgående: Soma—n
hlir stadig dårlige—wved
landets kjupesenlre. Sentre
i 'l‘mndelag og Buskerud
har dårligst sonic-e, mens

1 Østfoldog Vestfoldhar best.
* ifulgv on omfattende karllegging.
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