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SKUFFET: Kulturutvalgsmedlem
Henriette Hall (H)mener en his-
torisk bygning går tapt når
Nordli rives.

Henriette Hall (H) i
kulturutvalget fØler seg
overkjørt iNordli-
striden. Hun får støtte
av Jan Erland TØnnesen
(V), som anklager
ordføreren for
saksbehandlingsfeil.
Av Elin Svendsen og
Alexander Gjennundshaug
tips@rb.no
63800000
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LØRENFALLET

- Jeg er mektig irritert over at en-
stemmige vedtak og uttalelser i
kulturutvalget ikke blir fulgt opp.
Vi bruker mye tid på møter og po-
litisk arbeid, men blir ikke hen-
syntatt. Det er vel ikke meningen
at vi skal sitte der som idioter, lu-
rer Henriette Hall.

Etter en henvendelse fra Blaker
og Sørum historielag gikk et en-
stemmig kulturutvalg den 15.sep-
tember inn for å be ordføreren om

RIVES: Den gamle bygningen sk.
kopi. Også denne skal huse en bi

r gårsdagens Romerikes Blad
raste Blaker og Sørum historielag
mot den planlagte rivingen. Histo..
rielaget kjemper for å ta over
Nordli barnehage og flytte byg-
ningen til Vølneberg. Tiden er i
ferd med å renne ut- men histori-
elaget har flere støttespillere.

Nå kaster Venstre-gruppelede-
ren Jan Erland Tønnesen seg og-
så inn i kampen åredde bygget fra
slutten av 1700-tallet.

- Jeg mener ordføreren har be-
gått en saksbehandlingsfeil når
han ikke følger opp vedtaket til
kulturutvalget. Jeg kommer til å
sende en klage, forteller Vestre-
politikeren.

- Unødvendig stress
Ifølge ordfører Hans Marius
Johnsen (Ap) er det flere årsaker
til at en avtale med historielaget
ikke har kommet på plass. Blant
annet skylder han på tidspress og

STARTET ARBEIDET: Rivingen av Nordli barnehage starter etter planen på mandag. Men allerede i går be
huset.

å kontakte histo-
rielaget for å få
framforhandlet
en eventuell av-
tale om bevaring
av Nordlibarne-
hage. Dette ble
ikke gjort. Det
provoserer Hen-
riette Hall. t KRITISERER:

- Førs og Jan Erland
fremst er dette
en trist sak for Tønnesen M.
Nordli. Bygget har en lang his-
torie i Sørum og har derfor en
historisk verdi. At det skal settes
opp en kopi av bygningen på eien-
dommen, hjelper lite. Det er ingen
historie i en kopi.

Fjernet takstein
Mandag starter rivingen av Nord-
li barnehage. Men allerede i går
begynte man å fjerne takstein fra
den gamle bygningen.

manglende avklaring om plasse-
ring av Nordli. Han viser også til
at den nye barnehagen skal stå
klar i 2011.

- Selv om man har det travelt,
er det ikke lov å kjøre over farts-
grensen, sier Tønnesen.

- Men kulturvalget satte som
forutsetning at prosessen må
skje uten forsinkelse for oppfø-
ring av den nye barnehagen?

- Å utsette rivingen to-tre uker
vil ikke påvirke ferdigstillelsen av
den nye barnehagen. Man får ik-
ke påbegynt byggingen før man
anbudene er ferdigbehandlet. I til-

. legg er det ikke fremmet noen
søknad om bevilgning av penger
til prosjektet. Her kaster man
bort viktig historie på grunn av
unødvendig stress.

Avvist på møte
Hall er ikke imponert over hvor-
dan saken er blitt behandlet i



al rives, og det skal settes opp en
irnehaqe. Denne vil stå klar i 2011.
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gynte man å fjerne taksteinen på

kommunen. Hun viser til at oppo-
sisjonspartiene allerede på et mø-
te 25.august forsøkte å sette beva-
ringen av Nordli på sakskartet.
Det viser også en protokolltilfør-
sel fra Kulturutvalgsmøtet denne
datoen.

- På møtet tok jeg opp forespør- ~
selen fra historielaget. Jeg fikk
beskjed av møteleder at det ikke
var lov til å ta opp saker som ikke
står på sakskartet. Dette har i
ettertid vist seg å være feil. Like. -
vel ble kulturutvalgøt enig om en
felles uttalelse der vi støttet histo-
rielagets forslag om å ta-ned da- .
gens bygning på Nordli på en for-
svarlig måte, og ta vare på materi-
alene

I uttalelsen ber kulturutvalget
Sørum Kommunale Eiendomssel-
skap KF utrede mulighetene for
gjennomføring av dette. Utta-
lelsen ble sendt eiendomsselska-
pet dagen etter, forteller Hall.


