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Vedlagt følger innspill til detaljreguleringsplan for parken i Nordre Osen.
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Detaljreguleringsplan for parken i Nordre Osen – merk 2020/2709
Viser til mottatt brev til Osen Historielag med dato 10.12.2020.
Dette innspill til reguleringsplanen er sendt fra to medlemmer i Osen Historielag som privatpersoner.
Innledningsvis vil vi rose innspill til å gjøre Osen et mere attraktivt sted og få et penere sentrum.
Osen Historielag har gjennom nesten 20 år brukt parken til Osendagene, med kommunens tillatelse.
Osendagene har og er en suksess for Åmot og Osen, og tiltrekker seg et stort antall turister, gamle
osinger og andre tilreisende. Omsetningen i butikker, Osen vannsport mm disse dagene er av stor
betydning for alle. Vi har hatt ca 8-9 000 tilreisende på det meste. Sentrum for Osendagene og navle
disse dagene er parken.
Bruken har omfattet oppsetting av boder/telt til bodselgere som tilbyr sine produkter for salg.
Antallet bodselger har vært økende gjennom flere år, og det er og har vært stort trykk på å få plass
akkurat i parken. Dette pga at det er her folk samles. Foreningen Osvang har matservering i telt rett
utenfor museet, og det er også satt opp flere telt hvor folk kan sitte under for å spise og hygge seg,
og treffe gamle kjente.
I 2016 ble det i samarbeid med kommunen planert hele parken og fjernet flere store furuer og
bjørker for at vi skulle få et planere areal og større plass til boder og aktiviteter under Osendagene.
Dette arbeid ble utført av lokal entreprenør Wiggo Rønningen AS. For å få dette til ble det et
spleiselag mellom kommunen, historielaget og entreprenør, og kostnaden ble 90 000 kr. Resultatet
av dette arbeidet ble at parken kunne utnyttes bedre og romme flere boder og aktiviteter, noe som
har gjort at tilstrømming av folk og selgere har vært økende. Inntektene fra leie av bodplasser er den
eneste inntekten som historielaget har pr dags dato, foruten en meget beskjeden
medlemskontingent hvert år. Dersom arealet i parken bygges om vil i realiteten historielaget ikke få
inntekter.
Tilsendt planforslag innehar så drastiske endringer av parkområdet at det ikke lenger kan brukes til
bodplasser slik det tidligere har gjort under Osendagene. Vi har på det meste hatt 40 bodplasser i
parken og teltene har variert fra 3 – 6 meter. Dette vil ta en del plass og ut fra tilsendte skisser kan vi
ikke se at dette er mulig. Endringer i hht forslag:




Det er lagt opp til flere området med «høyt gress» noe som vi mener både er unaturlig(finnes
ikke slikt i Osen) og ikke passer inn i omgivelsene i tilknytning til Osen gamle kirke. Disse
områdene med gress kan ikke brukes til noen ting.
Gangstier med grus, - her lages det grusganger som igjen vil ta vekk mulig areal til
bodplasser, og vi mener at det vil være penere med grønn plen enn en buktende grusgang.







Vannanlegg fra bauta til en liten dam. Her lurer vi på hvor man skal ta vann fra, hvem skal
vedlikeholde dette og her beslaglegger man igjen er areal som har vært brukt til Rødekors
hjelpekorps de siste 3 årene. Vi mener at det er unaturlig med en dam her og at i forhold til
små barn er det lite lurt med en dam av sikkerhetsmessige årsaker.
Sandkasse, lekeapparat, sjakk og bocci bane. Her mener vi at plasseringen ikke er heldig. Vi
er positive til sandkasse og lekeapparat. Ser man på Rena park er dette lagt godt til rette i
ene delen av parken, og hindrer ikke aktiviteter i parken for øvrig. Vi mener derfor at disse to
må samles i hjørnet mot kirkeplanke og Wiliam Høyers veg, og kutte ut «høytgress».
Bautaen vil være et trekkplaster og vil selvfølgelig være stor og ruvende i starten, men vi tror
at denne vil ta seg godt ut.

Vi ber om at det ut fra et helhetsbilde tas hensyn til våre innspill.
Vi mener det er veldig drastisk og gjøre så store endringer i en omgang. Den forrige planeringen som
ble gjort i 2016 ser vi som bortkastet og for historielagets del som brukte 30 000 kr til ingen nytte.
Osen Historielag har ikke en stor bank konto og er avhengig av Osendagene og de inntektene dette
gir. I en lita bygd må det tas mange hensyn og vi er alle avhengig av alle.
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