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RIVINGEN AV NORDLI BARNEHAGE
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Foreldre til barn1;s,~m
venter på ny barneti'age
er bekymret for at '
motstanden mot
rivingen av Nordli skal
utsette byggingen
ytterligere.
Julie Arnestad
julie.arnestad@rb.no
63804852
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- Dagens løsning er midlertidig,
og er dermed ikke tilrettelagt for
barnehage. Det er dårlig innemil-
jø og det er kaldt og rått ute fordi
den ligger like ved Glomma. Bar-
na er derfor heller ikke så mye
ute. Vi vet ikke om mangelfullt
inneklima kan få helsemessige
konsekvenser for barna i leng-
den, sier forelder Line Evensen.
Nå frykter hun at motstanden
mot rivingen vil utsette en ny
barnehage ytterligere.
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Barnehage snarest
- Nå har det vært tre år med mid-
lertidig barnehage, Det er snakk
om at barnehagen skal være fer-
digi mars 2011, og da er det fort-
satt halvannet år igjen med mid-
lertidig barnehage. Det enganske
lenge for en midlertidig barneha-
ge, sier Evensen, som bor i Lø-
renfallet, og har barn på to og
fem år i Nordli barnehage. Hver
dag .kjører hun nærmere en mil
hver vei til Sørumsand for å le-
vere og hente barna i barnehage.

Evensen får støtte av Bjørn
Morten Eek, som har en tretten
måneder gammel sønn i barne-
hagen.

- Alt som har vært skrevet til
nå, .har vist Fortidsminnefor-
eningen, historielaget og Kultur-
utvalgets side. Nå er det på tide at
også foreldrene og barna blir
hørt, sier Eek. Ingen av forel-
drene har noe forhold til hoved-

- TR~NGER ORDENTLIG BARNEHAGE: Line Evensen og Bjørn Morten Eekskulle gjerne sett at Cassandra Graff (2 1/?) og Marcus .Eek(13
md.) kunne få gå i en barnehage som nettopp er tilrettelagt for barnehage bruk, og håper at inqen motstand mot riving av hovedbygningen
på Nordli skal få utsette dette. FOTO: LISBETH ANDRESEN

bygningen på Nordli. De vil la barnehage på Sørumsletta, men for den helsemessige konsekven- sattes helse. Det kan spekuleres i
kulturminnevern og lokalise- når det først ble på Nordli får ser for barna på lang sikt, der- om det er selve inneklimaet i
ring av barnehagen være opp til folk la være å trenere det ytterli- som de må holde til en barneha- brakkene som forårsaker det øk-
kommunen, så lenge det kommer gere. Jeg har forståelse for at de ge med dårlig inneklima over te sykefraværet, eller om det er
på plass en ny barnehage så som har vokst opp i Lørenfallet lang tid. prosessen rundt lokalisering,
snart ~om mulig. Evensen synes har et forhold til bygget, men de De tror også at lokalene kan som utvilsom har vært tung for
likevel' det er noe merkelig at må også ha forståelse for at vi gjøre at barnehagen mister flin- de ansatte. Det at saken igjen er
kommunen valgte en så dyr løs- trenger barnehageplasser, sier ke ansatte. Etter at barnehagen oppe, er ikke bra for ansatte, for-
ning som det nå ligger an til å bli. Evensen. kom inn i de midlertidige loka- eldre eller barn, sier FAD-leder

- Nå er det for seint å gjøre noe lene, har nemlig sykefraværet Trond Storm. Han deler bekym-
med rivingen, støtter Eek. gått opp hos de ansatte. ringen om at dette kan utsette

Både Evensen og Eek frykter' - FAUbekymrer seg for de an- den nye barnehagen.
Frykter for helsa
- Jeg ønsket i utgangspunktet

FAU støttet ikke riving
.J.j

Il LØRENFALLET: Foreldrenes ar-
beidsutvalg ved Nordli barneha-
ge har ønsket å beholde barne-
hagen på Nordli. Lederen viser
til at FADhadde en underskrifts-
kampanje i desember 2007, hvor
de samlet inn over 1.100 under-
skrifter på at barnehagen skulle
være på Nordli. i

- Men vi skrev under på å be-
vare og bygge ut Nordli, ikke å

rive, presiserer Storm. Som
FAD-leder vil han ikke blande
seg i politikken om lokaliteten i
kommunen, men har en oppfor-
dring.

- Jeg vil be politikerne om å få
ut finger'n og sette opp barneha-
ge så raskt som mulig, sier lede-
ren.
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