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Er Sørum Høyre pirater?
I~•.·"'.'.·..·.····.······..·1.I et leserinnlegg i Indre•• /.> Akershus Blad 5. okto-

.: s: ber og Romerikes Blad
~ . 3. oktober, påstår en

._. kommunestyrerepre-
sentant fra SV at Høyre er pira-
ter.
Dette er en drøy påstand.

Mener han at vi driver med pirat-
virksomhet når vi jobber for å
spare Sørums befolkning for helt
unødige utgifter?

Han mener at vi har to moti-
ver i denne saken:
Høyre forsøker å trenere bar-

nehagen så den ikke blir bygd før
etter neste valg, og at alt ofres.for
å bygge privat barnehage, koste
hva det koste vil.
Det er så galt som det kan få

blitt!
Nå er det på tide å henge bjella

på katten!
Etter at Senterpartiet snudde

fra bygging på Sørumssletta og
pekte på Nordli, har det vært
plent umulig komme med noen
andreforslag i saken:. Senterpar-
tiet dominerer fullstendig i og
med at de har fått dette inn som
eget punkt i samarbeidsavtalen

,---

mellom partiene i posisjon. (SP,
AP, SV og KRF)
Senterpartiet kjører på koste

hva det koste vil.
La meg gjøre det klinkende

klart: Det har aldri vært noen
stor sak for Høyre i Sørum å pri-
vatisere denne barnehagen.
Innsenderen peker også på at

vi vil la private bygge barneha-
gen.
Selvfølgelig vil vi det. Kommu-

nen har ikke kapasitet til å.la
egne folk bygge. Dette overlates
bestandig til private entreprenø-
rer som får oppdragene fra KF
Eiendom i Sørum kommune.

Vårt fremste mål har vært å få
på plass en barnehage snarest
mulig og til en riktig pris.
Vi stemte for å rive Nordli i

våres da vi ble forelagt en rap-
port som fortalte at det ville
koste nesten 100 mill- å bruke
Nordli som barnehage. For oss
var det viktig å få slutt på denne
parodien. .

Grunnen til at vi nå reagerer
er at det foreligger et annet alter-
nativ som er mye billigere og kan
bygges på kortere tid og at Bla-

ker og Sørum Historielag har
meldt sin interesse for Nordli.

Det foreligger et tilbud fra en
eiendomsutvikler på å bygge en
barnehage på tomta ved siden av
Statoil. -
Tilbudet er på 25 mill.
Grunnundersøkelser har. vist

at det kan bygges treetasjes hus
der. Grunneier er villig til å selge.
Det er lite sannsynlig at arke-

ologene er noe interessert i
området da dette er et tidligere
rasområde.
.' Eiendommen er avsatt i kom-
muneplansom erverv og følgelig
ikke berørt av jordvern.
Og sist, men, ikke minst, bar-

nehagen kan stå ferdig ett år tid-
ligere enn på Nordli: _
Vi mener dette er en vinn-vinn

situasjon for alle parter (unntatt
Senterpartiet)
. Her får vi en mye billigere bar-
nehage (kommunal) som kan tas
i bruk tidligere, samtidig som en
kan gi historielaget mulighet til å
bevare Nordli.

Ivar Øygarden
Sørum Høyre


