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Bygningene står på rødlista

PÅ BEFARING: LARS PETTER OSE OG ELSE M. SKAU FRA FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ BEFARING
I VELLOKALET PÅ STATHELLE SAMMEN MED VELFORENINGEN VED LEDER DAG YNGLAND MANDAG.
FORENINGEN BLE STYRKET I OVERBEVISNINGEN OM AT BYGNINGENE MÅ BEVARES.

Bygningene rundt Rådhusplassen på Stathelle er på fortidsminneforening-ens rødliste.
Av tom b. Hansen
Kommunen har varslet at jobben med en ny detaljregulering av Rådhusplassen på Stathelle starter. Det er satt frist for høringsinnspill 12.
oktober, og mandag var fortidsminneforeningen på befaring sammen
med Gamle Stathelle vel.
– Det er viktig for oss at det fortsatt er oppmerksomhet rundt denne
reguleringsplanen. Det har nå vært lagt ned et stort arbeid i forkant,
med folkemøter og avstemninger. Men det er nå den egentlige reguleringsjobben starter, og da er vi jo i og for seg tilbake til start igjen. Det
er viktig at alle som har noe på hjertet spiller det inn til kommunen og
til Norconsult, sier velleder Dag Yngland.
I mange år

Fortidsminneforeningen, med Else Marie Skau i spissen, har siden 2011
vært sterkt engasjert i kampen for å bevare de gamle bygningene rundt
Rådhusplassen.
– Igjen vil kommunen rive bygningene, og de har fått formannskapet
til å bevilge 500.000 kroner til utarbeiding av ny reguleringsplan som
legger til rette for riving. Ønsket er å bygge nye boliger på stedet, skriver foreningen på sin såkalte rødliste for hele landet.
Det er foreningens avdeling i Telemark som står bak saken på rødlista.
De skriver at bygning-ene og kulturmiljøet de er en del av er registrert
som kulturminner av nasjonal betydning.
Overbevist
Under befaringen gikk det tydelig fram at fortidsminneforeningens
telemarkavdeling ikke er mindre overbevist om at bevaring av bygningene er den eneste veien å gå.
– Vellokalet ser ut til å være i dårlig forfatning, men ved nøyere gjennomgang er det jo slett ikke det. Det skal ikke mye til for å bevare dette
huset, og det samme gjelder for de andre også, var Skaus kommentar
underveis i befaringen.
I rødlistesaken på nettet sier foreningen at de ser det som bekymringsfullt at bygninger som er på Riksantikvarens NB-liste blir utsatt for det
kommunale presset og kortsiktig vernetanker.
– Kommunen har samme plikt til å vedlikeholde sin bygningsarv som
privatpersoner, og bør gå foran med gode eksempler for bevaring av
kulturarven på stedet, skriver de i saken.

