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Ordføreren stoppet
rivingen' av Nordli
Lørenfallet: Mandag
morgen stoppet ordfører.
Hans Marius Johnsen
(Ap) rivingen av hoved-
bygningen på Nordli.
Rivingsstoppen er imidlertid
midlertidig. Ordfører Hans
Marius Johnsen har valgt å
stoppe rivingen av det gamle
herredshuset fram til etter ons-
dagens kommunestyremøte.
Der vil nye opplysninger i

saken bli tatt opp og lyttet til.
- I et notat sendt til kommu-

nen er det kommet fram noen
nye vinklinger i saken. Våre fag-
folk skal se på opplysningene i
notatet, og vil i onsdagens kom-
munestyre gi svar på det som
kommer fram her, sier Johnsen
til Indre Akershus Blad.
I notatet fra bygningsantikvar

Ola H. Fjeldheim, som Indre
Akershus Blad har fått tilgang til,
er det konkludert med følgende:
«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. En
fornuftig istandsetting av
bygningen vil ikke klassifiseres
som en hovedombygging etter
Plan og bygningsloven. En kan
derfor se bort fra kravene som
stilles via TEK-normen for nye
bygg».

100 millioner kroner
Sørum kommune har, som Indre
Akershus Blad var først ute med
å omtale, tidligere kommet fram
til at en rehabiliteringav hoved-
bygningen ville komme på rundt.
100 millioner kroner. .
< Dagens løsning med riving og
bygging av et nytt hovedbygg er
es(imerc til' 6ZffiI"lnoner Kroner.
Ifølge Fortidsminnefor-

eningen i Oslo og Akershus, som

"Ordfører Hans Marius Johnsen i Sørum stoppet mandag morgen rivingen av hovedbygningen på
Nordli midlertidig. I kveld, onsdag, blir saken tatt opp under kom"lunestyret. Foto: Svein Samuelsen

Aftenposten har snakket med, vil
en restaurering komme på maks
30 millioner kroner,
- En byggestopp i to dager vil

ikke ha voldsomme konsekven-
ser for framdriften. Vi skal ta
hensyn til innspillene som nå har
kommet og lytte til disse onsdag.
-Så får vi se hvordan saken ender,
fastslår Johnsen.
, Saken rundt barnehage i midt-
bygda i Sørum har vært gjennom
utallige runder i det politiske
systemet. Egentlig var det enig-
het om at ny barnehage skulle
bygges ved siden avSørum skole.
I aller siste sekund trakk imid- .
lertid Sp seg fra posisjonssarnar-
beidet, og farsen, om Nordli
oegynfe. .
En underskriftskampanje med

1.100 underskrifter ønsket bar-

. nehagen værende på Nordli. Da
kommunevalget var talt opp og
Ap, SV, Sp og KrF satt i forhand-
linger,fikk Sp gjennom at barne-
hagen i Lørenfallet skulle bli i det
gaml~ herredshuset.
. Vedtaket om Nordli ble gjort i

. kommunestyretmer Høyre, FrP
og Venstre.
De siste ukene har saken tatt

.nok en vending, etter at Blaker
og Sørum Historielag ønsket å
bevare hovedbygningen på
Nordli. Da de ikke fikk gjennom-
slag, og rivingen skulle begynne,
kom Venstre og Høyre på banen
og beskyldte ordføreren for saks-
behandlingsfeil,
- Hele Nordli-saken har blitt

iorterdeUgrotete. Pørst og frem sf
er dette en politisk prosess som
Høyre har stått bak. Høyre må anita.jacobsen@iablad.no

lære seg å respektere et flertalls-
vedtak, sier Johnsen.
Mandag uttalte FrPs Anette C.

Elseth i Indre Akershus Blad at
opposisjonskollegaene nå måtte
stoppe spillet rundt Nordli. Hun
påpekte at hensynet til barn, for-
eldre og foresatte må komme i
førersetet.
-'-Det er jeg helt enig i.Det blir

en rask løsning på saken, men vi
skal ta oss tid til å høre på de
andre også, konstaterer ordføre-
ren.
- Har ny barnehage i midt-

bygda blitt en tung sak?
- Ja, men det var jeg også for-

beredt på når det kom til riving
_av Nordli, svarer Johnsen.
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