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Medlemsinformasjon 6/2022
Til medlemmene i Engerdal Østfjell Hytteforening

«Engerdalsmodellen» Engerdal sentrum og Østfjellet som en enhet.
Engerdal Østfjell Hytteforening ble invitert til å delta i et «Åpent møte» i Engerdal
samfunnshus den24. oktober der vi ble presentert en ideskisse med slik utgangspunkt:
Hvordan samordne en videreutvikling av Sentrum og Østfjellet til å bli ett lokalsamfunn og
hvilke synergier og mereffekt oppnås av de prosjekter og aktiviteter som planlegges.
Primus motor var Finn Vågan.
Hytteforeningen setter stor pris på, at når en skal se på muligheter og utvikling i
Engerdal at hytteeiere gjennom sin forening blir tatt med og kan bli en part i de sakene
som direkte angår oss som hytteeiere. Østfjellet er oss som har hytte der.
Å se Engerdal sentrum(lokalbefolkningen) og Østfjellet (hytteeiere) som en enhet i den
videre utviklingen for området bør være en god inngang for både for felles forståelse og
felles løsninger for både utfordringer og muligheter framover.
Det er flere prosjekter som vurderes og kommunen har under revisjon
«Kommuneplanens arealdel».
Etablering av TANKESMIA Ny vekst i Engerdal.
I det videre arbeidet vil det nå bli etablert som en forening der alle nå vil forenes sin
kompetanse og vil bli sammensatt av deltakere fra enkelthusstander, næringslivet,
hyttefolk, foreninger og organisasjoner.
I og med at Østfjellet er hytteeiere ser vi det som helt naturlig er vi og blir representert
der det er naturlig at hytteeier deltar. Vi har derfor gitt positive tilbakemelding på vår
deltakelse.
Videre framdrift i prosjektet er:
1. Få «TANKESMIA» operativ
2. Få innhold i «Masterplan» på plass
3. Få noen av «Lokomotivene» igangsatt
➢ Få på plass intensjonsavtalen Engerdal Panorama
➢ Berede grunnlag for boliger i sentrum i samarbeid med kommunen,
Husbanken, fylkeskommunen.
➢ Sondere muligheter for ulike prosjektstøtter Husbanken,
Fylkeskommunen, Forskningsrådet.
Vedlagt er Prosjekt: Engerdalsmodellen – Ett lokalsamfunn – sentrum og Østfjellet
For styret i EØH
Oddbjørn Flataker

