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ROMERIKE RUNDT Lover bredbånd til alle
BJØRKELANGEN: Ved utgangen av 2. kvar-
tal 2010 skal så å si alle som ønsker det ha
fått bredbånd i Aurskog-Høland kommune,
skriver indre.no. Det er bredbåndsleverandø-

.ren .NextNet som lover dette, Selskapet vant
anbudetom å tilby bredbånd til de i Aur-
skog-Høland og andre Akershus-kommuner
som per i dag ikke har dette tilbudet.
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- HELT FEIL: Rivingen av Nordli barnehage i Sørum skaper harme blant befolkningen. Sten Sture Larre fra Fortidsminneforeningen i Oslo ogl -----Ake"hu, "øtte, Olaug Hoxeb.,g og Øyvind KI"ebom fullt uti " det ab,olutt Ikke., på "n pla" med ,,,, ng_ FOTO, KAYSTENSHJE:,ET " " _~ _= =
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HØVRE OG VEN'STRE BER OM RIVNINGSSTOPP AV NORDLI BARNEHAGE



KuItuntandali,sm,e-
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus mener
rivingen erkulturminnevandalisme og fullstendig
unødvendig.
Jj.vJulie Amestad
julie.arnestad@rb.no
63804841

Gårsdagen var oppstartsdagen
for rivingen av Nordli barneha-
ge. Rivingen av det flere hundre
år gamle bygget skaper sterke
reaksjoner.

Kulturutvalget gjorde et ved-
tak for 14dager siden hvor de ut-
talte at ordføreren skulle kon-
takte Sørum- og Blaker historie-

lag, for å forsøke å forhandle
fram en avtale hvor bygget kun-
ne bevares, framfor å rive for å
bygge ny barnehage; Lørdag
sendte Jan Erland Tønnesen (V)
og Ivar Øygarden (H) en klage til
ordføreren på at vedtaket ikke
var godt nok fulgt opp i saksbe-
handlingen.

Venter på svar - rivingen
fortsetter
På vegne av Høyre og Venstre
ber de i klagen om at rivingen

stanses inntil Kulturutvalgets
vedtak om er fulgt opp. De fikk
søndag bekreftet at ordføreren
har lest klagen, men det har
foreløpig ikke kommet noe svar.
I går ble det satt i gang innven-
dig miljøsanering med fjerning
av plast. Deretter skal rivnings-
arbeidet fortsette.

'- Vi mener det har skjedd en
saksbehandlingsfeil, og at Kul-
turutvalgets vedtak skal følges
opp. Det 'mener vi det er tid til,
ettersom byggingen ifølge pro-
sjektleder uansett ikke vil bli
satt i gang før i desember, sier
Ivar Øygarden.

- Vi må bare avvente svaret,
og håpe at det ikke blir iseneste
laget. Annet kan.vi ikke gjøre, si-

er Jan Erland Tønnesen.

-Galtårive
Lokale ildsjeler og Fortidsmin-
neforeningen i Oslo og Akers-
hus engasjerer seg nå for å få
stoppet rivingen før det er for
sent.

- Jeg synes dette er forferde-·
lig. Det viser også at Sørum
kommune ikke er interessert i å
ta vare på sine kulturverdier. Vi
trenger da historie vi også, sier.
frognersokning Olaug Hexe-
berg, som får støtte fra en repre-
sentant fra Fortidsminnefor-
eningen.

- Vi vil markere vår motstand
mot noe vi mener er kultur min-
nevandalisme. Vi skjønner ikke

hva kommunen driver med i
kulturminneåret. Det er galt å
rive dette bygget, som også er i
god stand og har en plass i nasio-
nalhistorien med å være lasarett
i 1814,sier Sten Sture Larre, som
i går møtte opp på Nordli. -

Støtter altertlativer
Historielaget har foreslått å
overta bygningsdelene, for åbe-
vare bygningen på et område
hvor de vil bygge et bygdetun.
Det er også en alternativ tomt i
Lørenfallet som trekkes fram av
motstanderne av rivingen.
. - Man bør ta seg tid til å følge

opp alternativene ordentlig, for
på Nordli er det så mye historie
i veggene, sier Ivar Øygarden.
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