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Venstrepolitiker Jan
Erland TØnnesen mener
ordføreren ikke har
prøvd hardt nok å få til
bevaring av Nordli
barnehage. Ordføreren
viser til
kommunestyrets
vedtak.

Av Julie Arnestad
julie.arnestad@rb.no :"" ", ':,
63804852 'Ill' .•

LØRENFALLET ',<

- Vi har kun
politiske vir- iN dt Ili
k 'dl o' e e ngemi er a Ifor Nordli
forholde oss
til, og vi har
derfor kom-
met med en
anmodning
til ordføre-
ren. Når han
ikke følger
.opp Kulturut- RIVINGEN I
•valgets ved- GANG: Romeri-
tak, står vi kes Blad 30. sep-
maktesløse tember.
tilbake. Det
er trist at han
kjører en slik
maktarro-
ganse ved å
ikke ta hen-

lanse

MISFORNØYD MED PROSESSEN: - Det har våknet en opinion som
synes denne rivingen er fryktelig trist, sier Jan Erland Tønnesen. Nå
er det ikke lang tid igjen for bygningen fra slutten av 1700-tallet.
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deler av bygget for å kunne be-
vare dette som et mindre bygg,
men' det var ikke aktuelt for
dem. Da:følte jeg at det ikke var
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bare utsette rivingen fram til
man har fulgt opp klagen på
saksbehandlingen?

- Vimå forholde oss til at kom-

j
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vedtak.

Av Julie Arnestad

julie.arnestad@rb.no
63804852

LØRENFALlET

- Vi har kun
politiske vir-
kemidler å
forholde oss
til, og vi har
derfor kom-
met med en
anmodning
til ordføre-
ren. Når han
ikke følger
opp Kulturut- RIVINGEN I
valgets ved- GANG: Romeri-
tak, står vi kes Blad 30. sep-
maktesløse tember.
tilbake. Det
er trist at han
kjører en slik
maktarro-
ganse ved å
ikke ta hen-
syn til andre
gruppering-
er, til tross for
at det har
vært frykte- FAR KRITIKK:
lig god tid til Ordfører Hans
å behandle Marius Johnsen.'
dette, sier
Jan Erland Tønnesen (V), og vi-
ser til at forespørselen fra Bla-
ker og Sørum historielag om å
flytte bygningen ble forsøkt tatt
opp i et møte allerede i august.

MISFORNØYD MED PROSESSEN: - Det har våknet en opinion som .=
synes denne rivingen er fryktelig trist, sier Jan Erland Tønnesen. Nå
er det ikke lang tid igjen for bygningen fra slutten av 1700-tallet.

FOTO: RAYMON AASERUD

deler av bygget for å kunne be-
vare dette som et mindre bygg,
men det var ikke aktuelt for
dem. Da:følte jeg at det ikke var
videre grunnlag for forhandling- .
er, og historielagets leder avslut-
tet også samtalen med at det da
ikke var mer å snakke om, sier
.ordføreren.

Han viser til at det er praktisk
svært vanskelig å følge opp øn-
sket til hlstorielaget om å flytte
bygget i sin helhet, på grunn av
sikkerhet, omregulermg og for-
di anbudet på riving allerede var
gitt til et firma.

- For seint å snu
Den andre aktuelle barnehage-
tomten i Lørenfallet som opposi-
sjonen har frontet skal ikke væ-
re regulert for offentlig virksom-
het, og omregulering og under-
søkelser ville ifølge ordføreren
kunne utsette byggingen med
opptil ett år.

- Hvorfor kan man ikke

bare utsette rivingen fram til
man har fulgt opp klagen på
saksbehandlingen?

- Vi må forholde oss til at kom-
munestyrets flertall, som har av-
vist å skulle bygge en annen byg-
ning på tomten, har gitt riv-
ningstillatelsen og vedtatt regu-
leringsplanen. Dette er en van-
skelig sak, men både foreldre og
ansatte fortjener en avklaring,
og at vi følger tidsplanen når det
gjelder den nye barnehagen, sier
Johnsen, som mener det er alt-
for seint å snu.

- Saken har gått gjennom en
lang prosess og har vært på åpen
høring. Med respekt å melde er
det viktig å våkne og ytre seg før
vedtaket skal settes ut i livet.

Stopp opp til
kommunestyret
I en e-post til Økonomi- og admi-
nistrasjonsutvalget klager Høy-
re og Venstre på at Kulturutval-
gets vedtak om å forsøke å få til
en avtale om bevaring med Bla-
ker og Sørum historielag ikke
skal være tilstrekkelig fulgt opp
av ordføreren. ,-------------------~------------------------------

Det har ikke kommet noe svar
på klagen som ble sendt i helga.
Imens fortsetter arbeidet med ri-
vingen av hovedbygningen,

Avviser maktarroganse
Ordfører Hans Marius Johnsen,
som for tiden er på høstferie, har
dette å si om saken:

- De ber om at dette skal tas
opp i kommunestyret, og det
skal jeg bidra til.

Det ble også bedt om rivnings-
stopp inntil klagen var fulgt opp.

- Det hal" jeg ikke myndighet
til. Til det trengs det et kommu-
nestyrevedtak, sier ordføreren,
som avviser Tønnesens påstand
om maktarroganse.

- Vi prøvde å imøtekomme
historielaget med å tilby å flytte
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