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Høyre vil vite om ordførerelil vil bidra til at
politianmeldelsen av bygningsantikvar Ola
Fjeldheim blir trukket tilbake.
ElinSvendsen
elsv@rb.no 63804852

• SØRUM
I en interpellasjon i kommune-
styret førstkommende onsdag,
maner Sørum Høyre til ro og for-
soning i Nordli-saken. Partiet
mener det derfor gir feil signaler
å opprettholde politianmel-
deisen av bygningsantikvar Ola
Fjeldhelm,
- Selv om Høyre var imot ri-

vingen, er den gjennomført. Nå
bør vi rette oppmerksomheten
mot framtida, sier gruppeleder i
Høyre, Odd Sars-Olsen.

Også andre inne
Sars-Olsen og resten av Høyre
vil vite om ordfører Hans Ma-
rius Johnsen (Ap) vil bidra til at
politianmeldelsen av Fjeldheim
trekkes tilbake. Det er adminis-
trasjonen i Sørum som har an-
meldt Fieldheim til politiet for å

ha tatt seg ulovlig inn på Nordli
under rivingen. .
- Ekstra dujnt l>lir~det jo når

det finnes dokumentasjon på at
også andre har-vært inne i byg-
ningen som var under riving.
Nå bør Sørum kommune vise
den nødvendige porsjon storhet
å trekke anmeldelsen tilbake, si-
er Sars-Olsen tilRB.

Følelser
Dersom ordføreren svarer nei
på spørsmålet fra Høyre, vil par-
tiet legge fram et forslag der
kommunestyret ber rådmannen
trekke tilbake politianmel-
deisen.
- Rivingen av Nordli har satt

følelser i sving hos mange både i
Sørum og i andre deler av lan-
det. Vi mener det er på tide å
skape ro rundt den beintente sa-
ken, sier Sars-Olsen.
Ordfører Hans Marius John-

sen vil ikke på nåværende tids-
punkt uttale seg om det kan bli
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aktuelt åtrekke tilbake anmel-
delsen. 4-

- Jeg vil svare på dette når
interpellasjonentas opp i kom-
munestyret, sier Johnsen.

Privat regi
Bygningsantikvar Ola Fjeld-
heim har overfor RE innrømmet
at han var i hovedbygningen på
den aktuelle datoen. Ifølge Fjeld-
heim var han der i privat regi.
Han ønsket å se på bygningens
tilstand for å se om den var i en
så dårlig forfatning som kommu-
nens rapport viste. Befaringen
resulterte.i en rapport der han
vurderte bygningens tilstand

VIL HA RO: Gruppeleder i Sørum Høyre, Odd Sars-Olsen, mener an-
meldelsen av bygningsantikvaren må trekkes tilbake.
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som meget god og at det ville
vært mulig å sette den i stand
for en rimeligere penge enn det
kommunen konkluderte med i
sin tilstandsrapport. Rapporten
ble lagt fram for kommunen før

rivingen startet.
Både privatpersoner, lag og

foreninger har kritisert anmel-
delsen. Rådmannen har mottatt
flere e-poster der anmeldelsen
kritiseres.


