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Rivingen av Nordli barnehage har begynt

Starter bygging· av ny
barnehage 1. desember
Lørenfallet: På dagen 87
år etter første herreds-
styremøte på Nordli, ble
rivingen av bygget
påbegynt. 1. desember
starter byggingen av ny
barnehage på området.
Den påbegynte rivingen av
Nordli barnehage har satt sin-
nene i kok hos opposisjonspoli-
tikere, historielaget og eldre-
rådet. Historielaget ønsker å lage
en historisk samling med det
de men~r' er verneverdige
bygninger. De ønsker å flytte den
ærverdige bygningen på Nordli,
som blant annet har vært her-
redshus og kommuneadminis-
trasjon, til Vølneberg gamle
skole.
I Kulturutvalgets møte 15. sep-

tember ble det enstemmig ved-
tatt at ordfører og Sørum kom- .
munalteknikk skulle gå i samta-
ler med Blaker og Sørum
historielag om bygget.
I helgen ble imidlertid takstein

revet av huset, og mandag - på
dagen 87 år etter det første her-
redsstyremøtet i huset - startet
den innvendige rivingen av byg-
ningen.
Entreprenørselskapet har fått

tre uker på seg til å rive hele
bygget.

- Hvorfor haster det?
- Jeg forstår' ikke hvorfor det er
så hast med å få revet N ordli når
det ikke skal startes bygging igjen
før 1. desember. Vi mener det er
viktig - og ikke minst tid til - å
gå i forhandlinger med
historielaget om flytting av
bygget, sier Høyres Ivar Øygar-
den til Indre Akershus Blad.
Høyre og Venstre har i samar-

beid forfattet et brev til ordfører
Hans Marius Johnsen der de
påpeker at vedtaket fra Kultur-

Rivingen av Nordli er i gang. Her fjernes takstein fra taket i helgen.

utvalget ikke er behandlet på en - Her er grunnforholdene i
ordentlig måte. orden, og vi kan få på plass
- Vi mener det er begått saks- barnehagen mye tidligere. Dette

behandIingsfeil. Foreløpig har vi må vurderes, mener Øygarden.
ikke mottatt svar på vår henven-
delse, sier Høyre-politikeren.
I Indre Akershus Blad mandag

7. september kom Øygarden
med forslaget om å bygge ny
barnehage ved siden av Statoil-'
stasjonen i Lørenfallet. BoGo
Eiendom,. som eier fabrikken
som skal rives, skal være villige
til å levere en seks-avdelings
barnehage til en tredjedel av
prisen på nye Nordli.
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yngre garden ikke ser verdien i
bygget, sier Nyfløt til Indre
Akershus Blad.
Han mener tomteforslaget til

Høyres Øygarden er et godt
alternativ.
- Jeg har selv vært på tomta og

sett. Det må være et flott område
for barnehage, sier eldreråds-
lederen.
Ordfører Hans Marius John-

sen var ikke tilgjengelig for kom-
mentar i går ettermiddag.

Galt å rive
Leder Kyrre Nyfløt i Eldrerådet
i Sørum er også skeptisk til
rivingen. Flere i den eldre garde
Nyfløt har snakket med, skal
være kritiske til politikernes
valg.
- Bygningen har en historisk

verdi som bør bevares. Her bør
historielaget få gjennomslag for
sin plan. Det er vel slik at den
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