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- REHABILITERES: BY9ningsan~
tikvar Ola H. Fjeldheirn.

Nordli kan fint
rehabiliteres til
barnehage for en mye
rimeligere sum. Det
'mener Fortidsminne-
foreningen etter atep
bygningsantikvar sa på
bygningen i g"r.
Av Julie Arnestad

julie.arnestedærb.no
63804852

I går vurderte en bygningsantf-
kvar hovedbygningen på Nordli,
på vegne av Fortidsminnefor-
eningen i Oslo \ og Akershus.
Hans konklusjon var en helt an-
net enn den som ble lagt til
grunn for at Nordli Barnehage
skulle rives.

- Hvis vedtaket er gjort på feil
grunnlag, ligger det an til en li-
ten politisk skandale ikommu- '
nen, sier .Sten Sture Larre fra
Fortidståinneforenlngen.
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Kan settes i stand rimelig
Ifølge bygningsantikvarens vur-
der ing på bakgrunn av det som
var synlig på befaringstilstan-
den, samt bygningens generelle
tilstand, er bygningen i svært
god stand, tatt i betraktning al-
deren.

- Den tekniske tilstanden til
hovedbygningen på Nordli er
meget god, langt bedre enn
mange hus av tilsvarende alder.
Bygningen villa seg sette i stand
for en forholdsmessig rimelig
sum, og uten store inngrep, me-
ner bygningsantikvar Ola Ha-
rald Fjeldheim.Han jobber til
daglig med kulturminnevern og
bygningsbevaring i en annen
kommune, men påpeker at han
her uttaler seg som privatper-
son. :lill

- Jeg skjønner ikke at kommu-
nen kan sløse med pengene ved å
9ygge opp en dyr kopi, sier Lar-
,re. Fortidsminneforeningen me-
ner rehabiliteringen ikke skal
bli så dyr som tidligere antatt,
basert på Fjeldheims vurdering
om at det ikke skal være nødven-
dig å bytte ut alt som tidligere
har blitt påstått.

UENIGHET OM TiLSTAND1:N:"Firmået som ble I~id inn for å vurdere Nordli rådet til å rive. Det er ikke Fortidsminneforenlnqens Sten Sture
Larre og bygningsantikvar Ola H. Fjeldheim enig i. FOTO: KAY STENSHJEMMET
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Anslaget på rehabiliteringen
har tidligere blitt satt til i under-
kant av 100millioner kroner

Kan,være barnehage
Fjeldheim mener at å rehabili-
tere bygningen til enten barne-
hage, med de krav som da stilles
til brannvern, vil være fullt mu-
lig .for en mye billigere penge
enn det som har blitt anslått, ba-
sert på tilstandsrapporten han
ikke er eng i. Arkitektfirmaet
som vurderte huset, mente at
hele takkonstruksjonen burde
fjernes. Fjeldheim mener taket
villa seg utbedre uten full mon-
tering.

- Kommunen vil spare penger
på å sette i stand bygningen til

SNART
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barnehage eller på å selge den
som, bolig, og bygge barnehage
et annet sted, sier han. Han me-
ner det ikke vil være tilrådelig å
flytte bygningen, som også har
blitt foreslått.

Antikvarisk verdi
Leder for Sørum eiendom, Tor-
mod' Dragland, sier at han for-
holder seg til tilstandsrapporten
de har blitt forelagt fra ekstern
konsulent.

- Da ble det lagt fram at bygget
var i en slik stand at det ble anbe-
falt å rive. Skulle vi rehabilitere
det, ville det heller ikke vært
mye igjen av det. Det må også
omfattende brannsikring til for
at det kan brukes til barnehage,

sier Dragland, som påpeker at
alt man ser utvendig, uansett er
nytt. Hans oppfatning er uansett
at bygget er i dårlig stand, og vi-
ser også til at tilstandsrapporten
på bygget gikk på at bæresyste-
met og stabiliteten er dårlig.

- Det er et kommunestyreved-
tak som ligger til grunn for dette,
og det er det jeg må forhold meg
til, sier Drageland.

- Når man vurderer den anti-

kvariske verdien, går det ikke
lenger på hvordan bygningen så
ut da den ble bygd, men også på
den historien bygget har båret
med seg videre gjennom årene
siden den ble satt opp, og viser
giennom de endringen som har
blitt gjort, sier bygningsantikvar
Fjeldheim til Draglands innven-
dig om at lite av det originale
bygget er igjen.


