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Høring – Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. 
 
Det kongelige Miljøverndepartement har i lang tid jobbet med hvordan man skal bevare byer - og 
tettsteders handelsstruktur. Dette burde ikke komme som noen overraskelse på verken politikere eller kommunalt 
tilsatte. 
Skriv fra MD  feb. 2007, Bykonferansen  19-20. juni 2007,St.meld. nr. 26 (2006-2007)   høringen av 
21.01.08.samt brevet om Bymiljøprisen 2008 , 06.02.08. 
Alle disse elementer som beskrives, har Sentrumsforeningen hevdet hele tiden uten at kommunen har villet høre 
på hva som er blitt sakt. 
Elverum kommune fikk utarbeidet en konsekvensutredning ( KU)  11.12.2007,dette dokumentet var meget 
dårlig. 19-20.juni 2007 i MD  ble det presentert data fra Hamar by som sier noe helt annet enn  
konsekvensutredningen ( KU) , var KU` en et bestillingsverk ?   
Siden Miljøverndepartementet  også er opptatt av Regionene, håper vi at det blir utarbeidet en KU som kan stå 
på egne ben for hele Regionen. 
I brevet av 1. feb. 2007 fra MD skriver de; 
 Handel og sentrumsutvikling  -  uten handel dør sentrum. 
 
Dette har vi også hevdet, men er blitt latterliggjort av kommunen. 
Rådmannen gikk ut i Østlendingen  19. nov. 2007  Nei til Kjøpesenter utenfor sentrum. I dag 
er byggingen startet. Hvem skal vi stole på ? 
 
PS. 26-27. april 2007 var det 2 dagers ide` dugnad i Elverum med professorene  
Arne Sælen og Ola Bettum. Disse personene var meget klare på hva som skulle 
til i Elverum med Byutvikling og Veiløsninger. Det som er i ferd  med å skje er 
det stikk motsatte. Hvorfor ??? 
 
Hvorfor stiller ikke elverumsinger lengre opp når kommunen vil ha ting 
diskutert/ kommentert  i offentlige fora ? 
 
Sentrumsforeningen stiller gjerne opp med ideer og konstruktive løsninger på 
vanskelige spørsmål, vi vil ha et levende sentrum. 
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