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Hans Marius' Johnsen' har hatt
hyggeligere dager på jobben.

Hvordan har du det om dagen?
- Litt mer strevsomt enn vanlig, . .

Hvordan har reaksjonene vært etler at dere gikk til anmel-
. deIse av kulturvernkønsulent Fjellheim?

- Det er for så vidt en sak som ikke er politisk. Jeg har ikke
vært direkte invol-
vert. i den anmel-
delsen, men har io
blitt informert Dm at
det skulle skje og
hvorfor,
Menel' du at Sørum
lensmannskontor .
bør prioritere å
etterforske denne
saken?

- En anmeldelse
må jo' tas s~riøst, .. IblanJangrerjeg på a;t
H16)n denne' ma kom- je9lbleo~åfører
ni fr, i r/:!!.t~l-l;av.~~'ili:(J= ,'i 'Ii!.... $ ti !li .••.
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bør prioritere å'" Ja 'Tja Nei
etterforske denne Sør'um burde ansatt en
saken? 'kulturvernkonsulent

- En anmeldelse
må jo. tas seriøst, "bl'ant al:)~rerjeg på cf~
men denne må ko.m-. jef,lbleordfører
me i rekka av andre ,.
saker de ~ar å: h~l'l~- Jeg liker'underskrifts-
tere. Det finnes Vl~tl- ,kam,panJer
gere saker. ....'"
Du var på vinnerla- ~, ;.~
get l- striden om .
Nordli. Hva tenker du øm det i dag?

- Dette er en fem år gammel prosess hvor vi har undersøkt seks
forskjellige alternativer for å etablere en barnehage i Lørenfal-
let. Vi hadde egentlig et vedtak om å: etablere den påSørumsletta
ved siden av skolen. Der var det en del arkeologiske funn som
krevde utgravingen Så kom det en protestliste der 1.100 skrev
under: Det gjorde at man snudde og valgte Nordli, Da'fikk vi
mangetilbakemeldtnger øm at det var gødt at vi hadde tatt til vet-
tet.
Hvordan liker du å være ordfører?

- Deter et privilegium, å Være ordfører; Jeg gleder meg til å gå
på jobben hverdag, men noen dager en mer utfordrende enn an-
dre. Ingen liker å bli skjelt ut. Men det skjer av og til. Det erster-
ke følelser i sving o.gda blir de rettet mot ordføreren.
Hva driver deg?

:..Det som driver meg, og jeg tror de fleste andre pofitikere, er
muligheten for å være med på samfunnsutviklingen slik VI øn-
sker at samfunnsutviklingen skal være; at Sørum skal være en
god 'kommune å bo i og at innbyggerne skal ha de tjenester de har
behov for. Av og til knuser vi også et egg. Det må vi være forbe-
redtpå. .
Hvor lenge har du sittet som ordfører nå?

- Berte er fjortende året. Jeg har holdt på ganske lenge. Jeg var
ikke høy og mørk, men jeg var atskillig mørkere da jeg begynte.
Men det skyldes ikke denne saken, de grå hårene hadde nok kom-
met uansett.
TrOll'du at Nordli-saken kan koste deg vervet ved neste valg?

~ Det er vanskelig å si. Men jeg kan ikkegå og tenke sånn, Man
må tenke på hva man vil og hva man får til. Vi har masse spen-
nende vi slemgjøre i Sørum, og de fleste tingene 'Synes folk el' 'øk.
Når man driver med politikk må man stå før' eg tro på at det en
selv - og det flertallet man har vært en del av -har vedtatt, er rik-
tig. Når man først har fattet et vedtak må man gjennomføre det.
Samtidjg må jeg understreke at når man står fram os forsvarer
et vedtak kålil man virke'skråsikker; men ofte er tvilen der.
Hva el' du mest opptattav akkurat nå?
. - Det er jo noen byggeprosjekter, selvfølgelig.
Jeg må jo også spørre, har kommunen flere Qygg som skal
rives? '

- Sikkert! Sikkert! Men jeg kommer tkke på noen. i farta. Slike
prosesser som Nordll-prosessen Iærer oss noe. Om det skulle duk-
ke øpp en Ulmende situasion'må vi væreendatvdellgere på at de
som er sterkt involvert, kommer in» før vedtaket el' fattet. Det
som er fortvilet.herer at vedtaket var fattet to ganger; og det var
et halvt år etter siste vedtak at protestene kom.

i!HARDTVÆR l- Jeg er ordfører for Sørum og opptatt av hvordan folk i Sørum har det o.ghva de mener.
Me,l"avog til er jeg uenig også med noen av mine sambygdinger, sier ordfører Johnsen fra Sørum; som for
øl,(eblikketikke har flere skakke hus å rive.
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