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RB mener Meninger på nett Leserinnlegg til RB Bilder Kalender Tekster Bokmerker Avstemninger

Din side her

Vist  ganger. Ingen følger denne samtalen. Skriv utDel med andre

Jeg blir så provosert av meningsutvekslingene som har funnet sted de siste dagene ang.
rivingen av Nordli.
Det snakkes om politisk spill, maktarroganse, historievern og mangelfull saksgang.
Når skal noen snakke om de barna og de ansatte dette huset har og skal huse?
Disse barna og de voksne fungerer nå i midlertidige lokaler (les brakker) og har allerede
gjort det i 1 år mens de venter, og venter, og venter…….
Nordli er et gammelt og nedslitt hus, totalt uegnet som barnehage.
Men slik har det altså fungert siden 1977
Nå fortjener de oppvoksende generasjoner og de dyktige barnehageansatte å få et verdig
bygg.
Dette vil IKKE gamle Nordli kunne gi dem, spør dere meg.
Og jeg har ikke bare vært der på befaring, men 2 ganger daglig i nesten 3 år.
Det har vært mange runder ang. nye Nordli barnehage. Alle har hatt tid og mulighet til å si
sitt, har de fulgt med.
Vi har ventet måneder og år på dette nye bygget, og NEI, vi har ikke tid til å vente mer.
Tiden min rant ut allerede for et år siden, da jeg valgte å ta sønnen min ut av Nordli
barnehage.
Et år med trekkfulle brakker, et uteområde med masse overvann, kald og fuktig klima
utløste astma og helseplager hos sønnen min. Som mamma har man verken tid eller lov
til å vente da.
Kall meg gjerne historieløs, men jeg skal klare å formidle både lokalhistorie og
folkeeventyr uten å ha gamle Nordli å vise fram.
Johnsen –nå må du vise politisk tyngde, holde løftene dine og gi oss et flott og nytt Nordli
(helst i går)

Vennlig hilsen ”gammel” Nordlimamma
Janne-Lill Laupsa

Janne-Lill Laupsa
søndag 4. oktober 2009 kl 17 

Kommentarer

Hadde vi hatt den tankegangen alle sammen at gammelt kan man bare rive så man kan få noe
nytt og funksjonibelt hadde landet sett annerledes ut enn det er i dag.

Det er vel bare å nevne de få stavkirkene vi har igjen. For ikke å snakke om en del eldre bygg
både i tre og mur som ville vært saga blot om man bare hadde revet alt.

Når man velger å rive og bygge opp en replika er dette bevis på manglende forståelse for hva
gamle ting representerer for fremtidige generasjoner. En replika (kopi) vil aldri erstatte det
originale og det er også en hån mot både det gamle og det nye.

Romerike med sin bondekultur (av mer eller mindre værste sort når det kommer til bygningsvern)
blir enda et gammelt bygg fattigere om man nå river fremfor å sette i stand den gamle bygningen
som har stått der siden 1790 tallet. Det er snart 220 år siden det.

Artikkelen i Aftenposten sier vel litt mer om Nordli og om saksbehandlingen. Når pris for
istandsettelse spriker med 67 millioner så bør man kan hende ta frem kalkulatoren igjen.

At huset er totalt uegnet som barnehage kan så være men det er sikkert totalt egnet til noe annet
så får man heller bygge en barnehage til ungene som de foresatte mener er mer egnet.

Lars Nissen Randby
mandag 5. oktober 2009 ved midnatt 

Hei Lars Nissen Randby
Det var en interessant Aftenpostenartikkel, som sikkert kommer på trykk i morgen.

Jeg har lest den rapporten som er bestilt og betalt av fortidsminneforeningen. Den er svært
kortfattet (totalt 1 1/2 side), og ble laget bare for noen få dager siden. I den fremkommer det
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Del innlegget

Bli den første blant dine venner til å like
dette.

På kartet
Sett innlegget på kartet nå
Ved å plassere innlegget på kartet vil
det vises i sonens kartoversikter.

Nyeste kommentarer
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ingen tall på hvor mye billigere det skulle være å sette i stand bygget. Det er ikke gjort noen
kostnadsberegninger som helst.

Jeg har også snakket med forfatteren av rapporten. Til meg har han fortalt at han mente det ville
bare koste 30 millioner å sette i stand bygget. Men han ville altså ikke sette dette tallet i en
rapport, slik at man hadde en dokumentasjon/beregning som gjorde at man kunne vurdere dette
nærmere. Jeg tenker mitt om det, særlig når dette tallet bare dukker opp i avisartikkel.

Han påstod også at han hadde satt seg inn i både krav til barnehagebygg og miljøkrav for nybygg i
sørum. Det kan så være, men det står det ikke noe om i rapporten. I det hele tatt – det er ikke
gjort en eneste beregning av hva det vil koste å utbedre det ene eller det andre, eller å sette i
stand bygget slik det en gang var, med dagens krav til bygg. Men for fortidsminneforeningen er det
godt nok at deres forfatter har en udokumentert, “privat” mening om saken. Og den holder i
massevis for Aftenposten også, ser jeg.

Jeg har ikke barn i Nordli barnehage. Men jeg har fått med meg at de kjempet for en barnehage på
Nordli for noen år siden. Hvis de fortsatt vil ha barnehage der nå, bør de gjøre som Janne-Lill
Laupsa, nemlig å si ifra!

Sten Magne Berglund
mandag 5. oktober 2009 kl 01 

Helt enig, Lars!

Janne-Lill, – samtidig forstår jeg meget godt din frustrasjon og forbitrelse både over Sørum
kommunes sendrektighet gjennom flere 10-år i anskaffelse av et funksjonelt barnehagetilbud og i
det siste året også totale evneløshet i å stille til rådighet egnede midlertidige barnehage-lokaler
mens de kommunale beslutningsprosesser øyensynlig er seige som sirup i din kommune!

Samtidig kan jeg som Lars over her, ikke begripe at det er umulig å kunne bygge den nye
barnehagen på en dertil egnet tomt et annet sted i din geografisk store kommune enn på tuftene
av det verneverdige hus som nå må rives og som i alle fall utfra de bilder vi ser i avisen både
har/(nå:hadde?) et intakt tak og vegger som ser bedre ut enn for eksempel på flere av de
kommunale boliger i Skedsmo kommune vi nylig har sett avbildet i avisen.

Ledende politikere i Sørum komune har unnskyldt rivningsvedtaket med at de som mente det
verneverdige huset må bevares, har reagert for sent i beslutningsprosessen.

Dette er imidlertid bare et vikarierende argument for politikere som burde vært i stand til å ha
minst to tanker i hodet samtidig!

Bjørn Nome
mandag 5. oktober 2009 kl 11 

Ny barehage er da ikke avhengig av at man river Nordli!! Tvert i mot – det vil være billigere å
bygge ny barnehage helt fra bånn av, enn på død og liv å rive bygget og bygge en KOPI!!???
Herregud, sånn sløsning med penger!

Fillippa
mandag 5. oktober 2009 kl 24 

Det jeg frykter nå etter regnværet i kveld er at taket på Nordli ikke holder tett etter at
taksteinene ble fjernet. – I så fall vil det ta lang tid å få tørket opp det verneverdige huset som i
verste fall vil ha fått store skader.

Og da er virkelig toppen av tåpelighet nådd hittil i saken!

Bjørn Nome
onsdag 7. oktober 2009 ved midnatt 

For denne nettsiden gjelder redaktøransvar iht Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Når du
skal skrive innlegg eller kommentarer her, oppfordres du til å bruke ditt eget navn. Identiteten til
bidragsyter kan bli sammenholdt med mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering

TTIP og TISA vil bety at det norske demokratiet
totalhavarerer. Norge hverken trenger eller må
ha disse avtalene. FOLKEAVSTEMNING er det
eneste riktige i tilfelle, jeg stoler ikke på disse
som sitter på stortinget og vil selge oss til
storkapitalen.… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...

Det er tydeligvis brann i rosenes leir, Og till min
store glede og overraskelse er det Jørund som
denne gangen er brannstifteren. Bevares og
bravo. Med et så sterkt oppgjør som Jørund her
tar med Arbeiderpartiets tidligere leder, så
skulle det ikke f… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...

Jeg har aldri trodd at det partiet som har flest
stemmer har den beste politikken, men
forhåpningsfullt lever vi i et demokrati på godt
og vondt. Ingen her ønsker vel et diktatur?!

om Ikke helt slutt ennå

Per. Jeg har ikke noe imot å bli sagt imot. Men
det finnes renser for å hva jeg gidder å svare på
og man må kunne forlange en snev av
anstedighet. Når enkelte i tillegg gjemmer seg
bak anonyme profiler så snakker vi om feighet.
Ranveig: Dette er en s… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

det er slett ikke alt du og Venstre forfekter som
er den eneste og beste politikken Hadde det
vært sant så Venstre hatt reint flertall i Norge (
mangler kun ca 95%)👍 Så du er sikker på at
det partiet som har flest stemmer har den beste
politikken… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Trond du bør tåle å bli imotsagt for det er slett
ikke alt du og Venstre forfekter som er den
eneste og beste politikken Hadde det vært sant
så Venstre hatt reint flertall i Norge ( mangler
kun ca 95%)👍 Jeg er imidlertid enig med deg at
det til t… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Tusen takk for et fantastisk innlegg! – for selv
om vi er litt uenige politisk, har vi lært å kjenne
hverandre fra nord til sør. Vi har lært om landet
vårt, by og land, fiskere og bønder, og fått
utvidet horisonten. Vi har lært og ikke minst
hverandr… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

 Det skal være en
temaaften om dette tema av en fysiker som har
jobbet med laboratoriom og unverset.
Temaaften blir i 

om Da Jesus griper inn.

Jon: Det kan godt tenkes at advokat Elden er
ute etter PR, men likevel synes jeg det er fint at
Elden bruker sin dyktighet for å hjelpe denne
jenta. Men Elden er så godt kjent i Norge at han
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Klikk på stjernen for å følge
samtalen.
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ikke trenger noen ytterligere PR. Han er jo med
i TV2s pro… Les hele

om Det handler om vårt rettssy...

Tja mon det, Roald. Eller er det heller det at
advokat Elden ønsker å kose seg i pressens lys
– igjen? Det er jo vel kjent at ytterst få andre
straffeadvokater har hengt seg på dette PR-
toget advokat Elden prøver å få opp farten på…

om Det handler om vårt rettssy...

Arkiv
Oktober (5)

September (2)

August (7)

Juli (3)

Juni (2)

Mai (7)

Stikkord
Ahus Aker akershus AP arbeiderpartiet
arbeidsliv avgifter barn barnehage bompenger
budsjett de demokrati det diskriminering Eidsvoll
eldreomsorg en er EU fattigdom for fordommer

frelse fremskrittspartiet frp glede halleluja
helse helsevern hurdal Høyre i idrett ikke
innvandring Israel jesus jul klima kollektiv
kommune kommunevalg kommuneøkonomi KrF
kriminalitet kultur liberal lillestrøm LO løftebrudd
Lørenskog miljø mobbing Norge NSB næringsliv
og omsorg Oslo pensjon politi politikk
psykisk på R/G regjering regjeringen Romerike
rælingen rødgrønn rødgrønne Rødt samferdsel
samfunn sannheten skatt skedsmo skole
solidaritet som storting stortinget SV sykehus
Sørum til ullensaker ungdom v09 v13 valg
valg11 valgfrihet vei velferd Venstre videregående
å økonomi

Ansvarlig redaktør for denne sonen : Magne Storedal

 


