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SVseiler under falskt flagg "',j

STRIDEN OM NORDLI

VIESTAD: «Villeder».

Sørum SVs Rune Viestad går RB
3. oktober under «Høyre med
falske flagg», til angrep på Sø-
rum Høyre med feil og misvi-
sende opplysninger som avspo-
rer saken. Realiteten er at da lo-
kaliseringen av ny barnehage i
Lørenfallet ble behandlet i kom-
munestyret 28. november 2007,
stemte Høyrefor at den skulle
plasseres ved siden av Sørum
skole, som rådmannens innstil-
ling,

Betydelig fordyret
SV;Ap, Sp, KrF foreslo at Nordli
skulle renoveres og bygges om
til barnehage. Dette stemte Høy-
re imot. Da prestisjeprosjektet
skulle realiseres, fikk kommu-
nestyret informasjon om at ho-
vedbygningen var i en slik for-
fatning, at hvis det skulle bygges
barnehage måtte hovedbygning-
en rives. Med dette som baktep-
pe foreslo posisjonen, med Ap i
spissen at det fortsatt skulle byg-
'ges på Nordli, at Nordli skulle
rives og det skulle settes opp-et
bygg som utvendig er identisk
med opprinnelig bygning.

Høyre så med en gang at fø-

BYGGE KOPI: Høyre så med en gang at føringene posisjonen her la opp til, ville fordyre prosjektet be-
tydelig, skriver innsenderen. . FOTO: GEIR EGIL SKOG

ringene posisjonen her la opp
til, ville fordyre prosjektet bety-
delig. Med utgangspunkt i at
Høyre innså at det var umulig å
endre posisjonens syn, foreslo vi
derfor at kravet om en bygning
som er identisk med eksiste-
rende, måtte tas ut, da rivnings-
saken ble behandlet 26. novem-
ber 2008. Dette for å spare inn-
byggerne i Sørum for ytterligere
kostnader. Vårt forslag ble ned-

stemt, men fikk støtte fra Frp og
V.

Ansvaret ligger hos Ap, SV; Sp
og KrF. De samme partier må ta
ansvaret for at prosjektet ser ut
til å koste ca dobbelt så mye som
gjennomsnittet for nye barneha-
ger i Norge, samt frustrasjonen
som nå brer seg blant de som
har barn i Nordli og nå opplever·
at prosjektet er betydelige for-
sinket.

Villeder leserne
Rune Viestads innlegg i RB 3.
oktober er et forsøk på å villede
leserne. Høyre er imot barneha-
ge på Nordli, men har innsett at
det er umulig å snu posisjonen,
og har derfor etter at lokalise-
ringen på Nordli ble vedtatt, for-
søkt å minimere kostnadene.
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Sørum


