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HØRING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLSTUGUA
Synnadalen hytteeierlag ser positivt på forslag til servicemuligheter i Synnfjell øst. Vi er
likevel i tvil om den foreslåtte plasseringen av Synnfjellstugua gir det beste
næringsgrunnlaget for et nytt servicetilbud.
BELIGGENHET:
Den foreslåtte beliggenheten vil gi et anlegg som er bortgjemt og lite synlig for dem som
ferdes langs hovedvegen. Anlegget bør flyttes sørover til rett over brua, på det flate
området rett på vestsiden av Synna. Her blir det lett synlig og mer fristende for alle som
ferdes langs Synnfjellvegen. Avstanden blir også mindre til serviceanlegget som nå
bygges ved avkjørselen til Nordrumsetra, og det blir lettere å planlegge for et mer
helhetlig tilbud for framtiden. Vi regner med at det nåværende tilbudet i lavvoen kan
dekkes med den nye Synnfjellstugua og at lavvoen blir nedlagt. Dermed blir nærhet til
lavvoen uvesentlig.
PARKERING:
Vi finner ikke avmerket parkeringplass like ved bygningen. Vi er redd for at det vil bli en
del ”villparkering” ved nybygget, i det ikke alle brukere og ansatte vil ta beina fatt fra den
planlagte parkeringsplassen ved masseuttaket. Med vårt forslag til endret beliggenhet vil
bygningen ligge i tilslutning til den planlagte parkeringsplassen.
GANGBRU:
Vi advarer sterkt mot den foreslåtte gangbrua, som kan gi trafikkfarlig ”villparkering”
både langs Synnfjellvegen og på rasteplassen i Krokhølen på østsida av Synna. Området
er viktig for rekreasjon og friluftsliv, og er en populær badeplass for småbarnfamilier.
Flyttes Synnfjellstugua sørover som vi foreslår vil gangbrua bli unødvendig.
ØKONOMI:
De flotte skiløypene Synnfjelløypene nå gir oss er av uvurderlig betydning. Det er en god
intensjon at Synnfjellstugua skal sikre økonomien for løypekjøringen, men det kan ikke
utelukkes at anlegget kan bli en økonomisk belastning heller enn en inntektskilde. Det er
viktig at økonomien ved selve løypekjøringen blir atskilt fra den øvrige økonomien
vedrørende Synnfjellstugua. Vi tror, som nevnt ovenfor, at det økonomiske grunnlaget for
Synnfjellstugua blir bedre ivaretatt ved flytting sørover til brua slik vi har foreslått.
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