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BØR RIVES: Barkald stasjon er ønsket revet fra eierne i Rom Eiendom, men
kommunen er nå bedt om en uttalelse før saken effektueres. Foto: Rom
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Eiendom.

Rom Eiendom har henvendt seg til Alvdal
kommune og framsatt ønske om å rive
Barkald stasjon, langs Rørosbanen. –
Bygningen ligger på gal side av sporet i
forhold til veiadkomst og vil ikke ha
tilkomst når planovergangen stenges av
sikkerhetsgrunner. All sunn fornuft tilsier
at bygget bør rives, skriver Sissel Bjørkto
fra Rom Eiendom i sin e-posthenvendelse.
Det framgår at heller ikke Jernbaneverket ønsker å overta bygningen, og
ettersom den ikke har noe formelt juridisk vern er riving ønskelig. I dialog
med Hedmark Fylkeskommune har det framkommet ønske om at Alvdal
kommune først bør ta standpunkt til om riving er ønskelig eller ikke. Rom
Eiendom opplyser at de er kjent med at kommunen har et arbeid på
gang med kulturminneplan, og i den sammenheng ønsker de å få en
rask tilbakemelding om kommunens eventuelle synspunkter på
rivingsforslaget.
Avslutningsvis skriver saksbehandler Bjørkto hos Rom Eiendom at det
etter deres mening bør være slik at et meningsfylt bygningsvern må
koples med bruk.
ANNO

– Når ingen mennesker verken bruker eller opplever bygninger, finner vi
det nokså fånyttes å måtte bruke flere millioner på først å sette den i
skikkelig i stand og så sørge for det løpende vedlikeholdet. En riving vil gi
oss mulighet til å samle ressursene der man får mer igjen for dem, for
eksempel på Alvdal stasjon som også er vernet (gjennom regulering til
bevaring), der det er liv og aktivitetet, og som inngår som viktig element i
Steia-prosjektet der kommunen er en vesentlig deltaker og bidragsyter,
skrives det.

Du vil kanskje lese dette også
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Setter Barkald stasjon på
Rødlista

Barkald stasjon må behandles
politisk

Radiobingo-feberen fortsetter

Bane NOR vil rive Barkald
stasjon
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som det lenkes til. Lenk gjerne til oss, men ikke kopier materiale fra Alvdal midt i
væla uten å ha en avtale med oss. Vår personvernpolicy
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