Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tom Martin Hartviksen <tom.hartviksen@gmail.com>
10. september 2021 08:48
Øyer Kommune Postmottak
Høringsinnspill - arkivsaksnr. 20/3001

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Fullført

Hei!
Det vises til høringsdokumentene for religiøse kulturminner i Øyer kommune, hvor vår eiendom,
Klokkergården (gnr 35, bnr 60), er listet opp blant kulturminnene.
Med tanke på Klokkergårdens historie, ikke bare i et religiøst perspektiv, men også når det gjelder
lokal skolehistorie og krigshistorie, synes vi det er naturlig at eiendommen får plass i et dokument
som dette.
Det er et par faktaopplysninger i dokumentet som vi oppfordrer kommunen til å dobbeltsjekke,
ettersom vi er usikre på om de er korrekte:
- Det står opplyst at Klokkergården ble bygd i 1845. Etter hva vi kjenner til fra andre dokumenter, skal
våningshus og låve ha stått ferdig i 1846.
- I dokumentet står det at Hærens overkommando holdt til i Klokkergården 12.-21. april 1940. I andre
dokumenter, og på minneplaketten som er festet til den ene grindstolpen, står det 12.-20. april.
Det er foreslått et kommunalt vern på Klokkergården. Dette støtter vi når det gjelder våningshuset og
låven, men for de andre bygningene på eiendommen synes dette unødvendig. For eksempel er den
en garasje på eiendommen. I den lange sammenheng er den av "nyere" dato, men den er likevel
gammel og i dårlig stand. I taksten som var tatt da vi kjøpte eiendommen for et par år siden ble
verdien på denne satt til null, og vi har et ønske om å kunne erstatte den med en ny garasje etter
hvert. Om det da ligger et vern på hele eiendommen, garasjen inkludert, antar vi at en prosess med
riving og nybygg kan bli mer kronglete enn nødvendig og naturlig er.
Vårt ønske er derfor at det i plandokumentet kun foreslås vern på våningshus og låve, ikke på
eiendommen generelt.

Vennlig hilsen
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