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Stans galskapen!
«Med respekt å melde er
det viktig å våkne og ytre seg
før vedtaket skal settes ut i li-
vet», sier Hans Marius John-
sen (Ap). Sørum-ordførerens
hilsen til alle som har enga-
sjert seg mot rivingen av den
ærverdige 1700-tallsbygningen
som huser Nordli barnehage
på Lørenfallet, er altså at de
må følge bedre med:
«Ordføreren er maktarro-

gant», svarer Venstres Jan E.
Tønnessen, og i denne saken
må jeg si meg hjertens enig.

Jo da, ordføreren har sik-
kert rett i at saksbehandlingen
har gått riktig for seg, men det
er ikke alle som er høyt gasjert
for å lese kommunale papirer.
Folk flest makter ikke å følge
med på alt som skjer i et vek-
stområde som vårt. Prosessene
går fort, og det er først når gra-
vemaskinene dukker opp på
nabotomta at innbyggerne rea-
gerer. Det må vi ha respekt for,
og den såkalte Inltiativretten
som gjør at innbyggerne kan
kreve at en sak blir behandlet .
på nytt, kom til blant annet for
å hindre at det gikk altfor fort i
svingene.
Det voldsomme engasjemen-

tet som denne saken har skapt
- ikke minst synliggjort
gjennom RBs spalter - viser at
svært mange ikke har vært
klar over hva som er i ferd med
å skje. Det gjelder både politi-
kere og vanlige folk. Engasjer-
te borgere er den største res-

surs en kommune kan ha, og
når svaret fra øverste hold er
at de må følge bedre med, er
det bare ordet arrogant som er
dekkende.

tiske flertallet i kommunen.
I dagens avis stiller også For-

tidsminneforeningens innleide
bygningsantikvar store spørs-
mål ved kommunens regne-
stykke.
Det vil være billigere å res-

taurere enn å bygge ny barne-
hage-kopi, er Ola Harald Fjeld-
heims konklusjon. Bygningen
villa seg sette i stand for en
forholdsmessig rimelig sum,
og uten store inngrep, mener
eksperten.

For selv om ordføreren er på
høstferie og forholder seg til
kommunestyreflertallets ved-
tak, kan han selvsagt be om at
rivningsarbeidene blir stoppet
- inntil videre. Så får kommu- '
nest yret ta opp saken til ny be-
handling med de nye momen-
tene som er kommet fram. Den
voldsomme motstanden mot ri:
vingen av et historisk viktig og
verneverdig bygg, er naturlig-
vis en viktig faktor.
I tillegg kommer et ikke uve-

sentlig POeng, og det er at ho-
vedbygningen - som i sin tid
har fungert som gjestgiveri, la-
sarett for sårede mi-
. litære og herreds-
hus, for å nevne
noe - er i ganske
god stand.

Kommunestyrevedtaket
kan altså være gjort på feil
grunnlag. Det er nok en grunn
til at kommunen må stoppe riv-
ningsarbeidet umiddelbart.
Historieløse lokalpolitikere -
dem har det vært mange av
opp gjennom historien, ikke
minst i Lillestrøm ~ er ille nok.
Hvis de folkevalgte med ord-

føreren i spissen på toppen av
det hele sløser med knappe

kommunale midler - og
mot bedre vitende - er
det en enda større skan-
dale.

Sørum har sta-
selige Nordli
og vil erstatte
det med en ko-
pi. Det er ufor-
ståelig. Det er
galskap, og
det minner
om total mang-
el på forståelse
for kultur-
minner og lokal-
historiske anker-
fester blant det poli-
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