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Forfattere til bokmesse

fl
- Må møte iSU
SKEDSMO: Leder i hovedutvalget for undervisning i
Skedsmo, Torunn Brotnow (bildet), påpekte i siste
møte at det er tilfeller av sviktende frammøte i samar-
beidsutvalgene ved skolene. SV-politikeren ba i den
forbindelse om at møteplikten overholdes og at even-
tueltforfåll meldes slik at vara kan kalles inn.
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ROTNES: Brageprisvinner Kjetil Østli er blant forfat-
terne som kommer til Bokmesse på Rotnes Bruk i mor-
gen, tirsdag. Tordis Ørjaseter, Herodes Falsk og Marte
Kjær Galtung kommer også. Foruten forfatterbesøk blir
det bokpresentasjon og presentasjon høstens nyheter.
Arrangør er Nittedal Bok & Papir og Nittedal Bibliotek.
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Ny vannledning
ROTNES: Pågrunn av leg-
ging av ny vannledning i
Svingen vil det mellom
Svingen 10 og Lyngveien
være begrenset framkomme-
lighet i to uker. Sprengnings-
arbeidene starter i morgen,
tirsdag. Og vannet kan i
korte perioder være stengt ..

KOMMUNEN HAR ENNÅ IKKE FATT AVTALE OM VElUTVIDELSE
e
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GRUNNEIER: Kristen Gunnar
Svarstad.
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Det
viktigste er
at det blir
en rett-
ferdig
avtale
Kristen Gunnar

Svarstad



Endrøy uke to før
planlagt byggestart på
"ordli har SØrum
'kommune fortsatt ikke
signert avtaler om
grunnavståelse til en
nødvendig veiutvidelse.

Brede HøgsethWardrum
bhW@rb.no 63979607

• LØRENFALLET
For at byggestarten på Nordli
skal komme i gang 1. desember,
slik det er planlagt, må den kom-
munale adkomstveien først utvi-
des. Deler av utvidelsen må skje
på privat grunn. Men fortsatt
har ikke Sørum kommune sig-
nert noen avtale med de to be-
rørte grunneierne.

- Vi er fortsatt i dialog med
grunneierne, som nå har fått et
avtaleutkast fra kommunen til
vurdering. Prisen er noe av det
vi forhandler om, forteller kon-
stituert daglig leder i Sørum
kommunalteknikk, Ståle Grin-
daker.

- Tilbys 15 kroner
De to grunneierne, Kristen Gun-
nar Svarstad og John Arne Eid,
vil foreløpig ikke si om de kom-
mer til å signere på kommunens
avtaleutkast. Eid regner med at
han må avstå rundt ett mål av
tomten sin.

- Det er ikke så mye å avse.
Men kommunen viljo nestenik-·
ke betale noe for det. Jeg er til-
budt rundt 15 kroner per kva-
dratmeter, så det blir nesten som
å gi det bort, sier Eid.
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BORTE: Gamle Nordli gård er borte. Men fortsatt er ikke alt klart til byggestart for den nye barnehagen. Kommunen har ikke signert avtale
med berørte grunneiere der adkomstveien skal utvides. . ;' FOTO: LISBETH ANDRESEN

- Men jeg har satt som en for-
utsetning at jeg skal få fortsette
å kjøre over gårdsplassen på
Nordli. Oghvis jeg får lov til det,
så kommer jeg nok til å aksep-
tere tilbudet, understreker han.

Vet ikke størrelsen
Mandag, altså i dag, skal repre-
sentanter fra kommunen møte
de to grunneierne.

- Da får vi vel vite litt mer om

hva dette går ut på. Jeg vet ikke
engang hvor mye av eiendom-
men min det er snakk om at de
trenger for å utvide veien, det
har bare blitt merket opp et om-
råde på tomten min. Det viktig-
ste er at det blir en rettferdig av-
tale, da kan jeg skrive under, si-
er Svarstad.

Uklart om avklaring
Romerikes Blad henvendte seg

for to uker siden til ordfører
Hans Marius Johnsen (Ap), og
spurte om alt var avklart i for-
hold til å utvide adkomstveien
til Nordli. Dette svarte han da
bekreftende på.

- Spørsmålet jeg fikk, var om
det var aktuelt å ta i bruk eks-
propriasjon, ogdet svarte jeg nei
på, sier Johnsen i dag.

- RB spurte samtidig om alt
var avklart med grunneierne

i forhold til at de må avstå
grunn. Hvorfor svarte du at
alt var avklart, når kontrak-
tene fortsatt ikke er signert?

- Jeg fikk forståelse fra kom-
munens folk øm at dialogen var
god, såjeg hadde ingen grunn til
å tro at avtalene ikke ville bli
signert. Det har jeg fortsatt ikke,
sier Johnsen.


