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Din side her

Vist  ganger. Ingen følger denne samtalen. Skriv utDel med andre

Ja du, Hans Marius….
Hvordan klarte du å få til dette da? Sover du greit om natta nå?
Det er jo liksom du som er satt til å styre og stelle med bygda vår.
Det er du vi burde kunne stole på at tar de rette valgene.

Du skjønner det, Hans Marius…at å rive Nordli…det er å ta bort et av de siste
drypp av historie som Sørum har klart å bevare det! 
Det vet kansje ikke du…for du er ikke født og oppvokst i den lille bygda vår.
Du har ikke de samme barndomsminnene som meg.

Sørumsand, Hans Marius ..var engang en småkoselig stasjonsby med en rekke av hvite
trehus langs hovedveien…sirlige eplehager bak hvit stakitt isped små hyggelige butikker.
Harefallet manufaktur, Bækken kjøtt.
Flora Blomster, Fiskebutikken, Eie kolonial,Solbakken lamper, Kolbjørn fladens frukt og
blomster,Lie landhandel…
Det fantes bakeri, og bokhandel, isenkram, møbler, hotell og posthus…
vi hadde kiosken på jernbanestasjonen der tante Magnhild jobbet. Ja sørumsand hadde
alt!
Også et miljø som sa noe om byggeskikk og tida da stasjonsbyen ble anlagt. Alt dette er
borte nå, og evig for seint. Og det skal ikke du klandres for Hans Marius…det var tida som
løp ifra lille Sørumsand. Alt skulle bli så nytt og fresht på 70tallet…instillinga var “bort med
det gamle rukklet… mer parkeringsplasser og moderne foretninger” Og så glemte man
bort menneskene oppi det hele….
For du vet det, Hans Marius at mennesker de trenger føde for sjela også! De trenger et
sted å føle tilknyttning til…og vet du…Jeg synes inderlig synd på de unga som vokser opp
nå…og skal føle tilknyttning til Fokus butikksenter og Bingsfosshallen. De unga får en
fattigere barndom enn vi fikk.

Nordli er endel av vår felles arv. Vi eier den ikke Hans Marius, men vi plikter å forvalte
den for de unga som engang skal styre og stelle i komunen når de blir voksne. Da kan de
stolt peke tilbake på sine røtter og si at "der oppe på Nordli, der satt oldefar i
komunestyret i gammledager! Nordli var isåmåte kommunens viktigste hus dengangen.

Og nå skal det altså bli historie til evig tid…bli til et ark i kommende bygdebøker…og et
minne folk bærer med seg helt til også vår genrasjon engang er borte.
Evig tid, Hans Marius…det er lenge det! Og det kan ikke gjøres om på!
Jeg har aldri i livet mitt så langt hørt om at noen har angret på at de tok vare på en
gammel bygning med sjel og historie….men jeg har hørt om mange,mange som har angret
på at de IKKE gjorde det.

Vi er blitt rike her i bygda også nå, Hans Marius…rike på penger og status, men stadig
fattigere på tradisjoner.
Bingsfosskafeen er borte…Prestrud Landhandel er borte…Hotellet er gjort om til
kontorer..og Kolbjørn har forlengst gått ut av tida..

Nordli er eldre enn hele Sørumsands bebyggelse…har du tenkt på det?
Nye barnehager og nye ordførere vill komme og gå.
Nye generasjoner unger vill vokse opp mellom biler, bensinstasjoner og diplomisskilt.
Joda, jeg vet…vi har Tertitten og heldigvis var noen ildsjeler kloke nok til å ta vare på
Valstadkaffeen!
Nå er det din tur til å være ildsjel, Hans Marius. Din tur til å stå opp for ei bygd som blir
mer og mer betonggrå.

For forsvinner Nordli kommer det aldri tilbake…da er vi et stort skritt nærmere ei
historieløs bygd.
Har du tenkt på det ? Hans Marius?? Har du?

Hanne Trine Ringstad
onsdag 7. oktober 2009 kl 12 
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Del innlegget

Bli den første blant dine venner til å like
dette.

På kartet
Sett innlegget på kartet nå
Ved å plassere innlegget på kartet vil
det vises i sonens kartoversikter.

Nyeste kommentarer
Bra?
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For denne nettsiden gjelder redaktøransvar iht Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Når du
skal skrive innlegg eller kommentarer her, oppfordres du til å bruke ditt eget navn. Identiteten til
bidragsyter kan bli sammenholdt med mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering

TTIP og TISA vil bety at det norske demokratiet
totalhavarerer. Norge hverken trenger eller må
ha disse avtalene. FOLKEAVSTEMNING er det
eneste riktige i tilfelle, jeg stoler ikke på disse
som sitter på stortinget og vil selge oss til
storkapitalen.… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...

Det er tydeligvis brann i rosenes leir, Og till min
store glede og overraskelse er det Jørund som
denne gangen er brannstifteren. Bevares og
bravo. Med et så sterkt oppgjør som Jørund her
tar med Arbeiderpartiets tidligere leder, så
skulle det ikke f… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...

Jeg har aldri trodd at det partiet som har flest
stemmer har den beste politikken, men
forhåpningsfullt lever vi i et demokrati på godt
og vondt. Ingen her ønsker vel et diktatur?!

om Ikke helt slutt ennå

Per. Jeg har ikke noe imot å bli sagt imot. Men
det finnes renser for å hva jeg gidder å svare på
og man må kunne forlange en snev av
anstedighet. Når enkelte i tillegg gjemmer seg
bak anonyme profiler så snakker vi om feighet.
Ranveig: Dette er en s… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

det er slett ikke alt du og Venstre forfekter som
er den eneste og beste politikken Hadde det
vært sant så Venstre hatt reint flertall i Norge (
mangler kun ca 95%)👍 Så du er sikker på at
det partiet som har flest stemmer har den beste
politikken… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Trond du bør tåle å bli imotsagt for det er slett
ikke alt du og Venstre forfekter som er den
eneste og beste politikken Hadde det vært sant
så Venstre hatt reint flertall i Norge ( mangler
kun ca 95%)👍 Jeg er imidlertid enig med deg at
det til t… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Tusen takk for et fantastisk innlegg! – for selv
om vi er litt uenige politisk, har vi lært å kjenne
hverandre fra nord til sør. Vi har lært om landet
vårt, by og land, fiskere og bønder, og fått
utvidet horisonten. Vi har lært og ikke minst
hverandr… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

 Det skal være en
temaaften om dette tema av en fysiker som har
jobbet med laboratoriom og unverset.
Temaaften blir i 

om Da Jesus griper inn.

Jon: Det kan godt tenkes at advokat Elden er
ute etter PR, men likevel synes jeg det er fint at
Elden bruker sin dyktighet for å hjelpe denne
jenta. Men Elden er så godt kjent i Norge at han

Klikk på stjernen for å følge
samtalen.

Om formatkoder
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ikke trenger noen ytterligere PR. Han er jo med
i TV2s pro… Les hele

om Det handler om vårt rettssy...

Tja mon det, Roald. Eller er det heller det at
advokat Elden ønsker å kose seg i pressens lys
– igjen? Det er jo vel kjent at ytterst få andre
straffeadvokater har hengt seg på dette PR-
toget advokat Elden prøver å få opp farten på…

om Det handler om vårt rettssy...

Arkiv
Oktober (5)

September (2)

August (7)

Juli (3)

Juni (2)

Mai (7)

Stikkord
Ahus Aker akershus AP arbeiderpartiet
arbeidsliv avgifter barn barnehage bompenger
budsjett de demokrati det diskriminering Eidsvoll
eldreomsorg en er EU fattigdom for fordommer

frelse fremskrittspartiet frp glede halleluja
helse helsevern hurdal Høyre i idrett ikke
innvandring Israel jesus jul klima kollektiv
kommune kommunevalg kommuneøkonomi KrF
kriminalitet kultur liberal lillestrøm LO løftebrudd
Lørenskog miljø mobbing Norge NSB næringsliv
og omsorg Oslo pensjon politi politikk
psykisk på R/G regjering regjeringen Romerike
rælingen rødgrønn rødgrønne Rødt samferdsel
samfunn sannheten skatt skedsmo skole
solidaritet som storting stortinget SV sykehus
Sørum til ullensaker ungdom v09 v13 valg
valg11 valgfrihet vei velferd Venstre videregående
å økonomi

Ansvarlig redaktør for denne sonen : Magne Storedal

 


