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Barkald stasjon ute av
kulturminneplan

VIL RIVE: Bane NOR Eiendom mener at den gamle stasjonsbygningen på Barkald
bør rives av sikkerhetsgrunner. Foto: Per Hvamstad.

Barkald stasjon har gått ut og inn av kulturminneplanen for hvert
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Setter Barkald stasjon på
Rødlista

Ungdomsskolen klar for
Klassequizen

Duket for måneskinnstur med
turforeninga

Barkald stasjon må behandles
politisk

formannskaps- og kommunestyremøte. Torsdag behandlet
formannskapet kulturminneplanen og gikk enstemmig inn for at Barkald
stasjon ikke skal være med. 
  – Bellingmo fortjener at vi jobber med ting i den delen av kommunen
og, sa Audun Eggset (Sp) som tidligere har ønsket stasjonen inn i planen.
Han mener det kan være en utviklingsmulighet å koble Jutulhogget,
Bellingmo og Barkald stasjon, men han ser at det vil være kostbart å
restaurere stasjonen og antar Bane NOR ikke vil være interessert i å
bruke mye penger på den. Nå skal kulturminneplanen behandles i
kommunestyret, så Barkald stasjon har en siste mulighet til å bli med. LES
MER: Vil beskytte Barkald stasjon
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