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Forhastet
• •riving

Rivingen av det flere hundre år gamle bygget som
huser Nordli barnehage på Lørenfallet i Sørum
skaper sterke reaksjoner.

Her har det vært gjestgiveri, lasarett, landbruks-
og herredstyremøter, kommuneadministrasjon og
dyrskue, og huset er knyttet til folkeminnesamle-
ren Peter Christen Asbjørnsens eventyr.

Nå har kommunen bestemt at Nordli skal vekk,
til fordel for ny barnehage.

Fagavdelingen hos
Akershus fylkeskom-
mune er negative til
riving fordi bygget er
av «vesentlig regio-
nal interesse», med
andre ord vernever-
dig. Også Riksanti-
kvaren påpeker det
kommunale ansvaret
for å ta vare på denne
type bygg.

Innsigelsene kom-
mer fra Blaker og Sø-
rum historielag, fra
Romerike historie-
lag, politikere i kul-
turutvalget og privat-
personer i lokalmiljø-

~;r~~~~~~~e;~1~1t- Kulturvandalisme
ke ledelsens «histori-
eløshet» og
manglende blikk for
alternative løsninger. RB: Tirsdag 29.'september 2009.

Nordli har utvil-
somt stor historisk
betydning for Sørum,
men det synes som kulturminnevernet kommer i
skyggen av iveren etter å oppfylle politiske barne-
hageløfter.
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I løpet av tre uker skal rivingsarbeidet være fer-
.dig, men ingen avtaler er inngått med entreprenø-
rer og byggingen vil ikke starte før i desember. Det
er altså vanskelig å se hva som haster sånn.

Rivingsprosessen bør stappes og flere fakta må på
bordet. Den politiske prosessen er gått for fort og
kan ikke reverseres når bygget er revet. En rekke
ærverdige bygninger er blitt borte på denne måten,
og det hjelper ikke å angre i etterkant.

Kommunen argumenterer med at forsinkelser i
rivingen vil forsinke en ny barnehage.

Det har den oppvoksende slekt råd til. Det er dy-
rere å bli historieløse.
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BORTE OM TRE UKER: Prosjekt-
leder for rivingen hos kommu-
nen, Isabell von Klitzing.

Om tre uker skal Nordli
barnehage være
redusert til en tom
byggegrop. Verken
Riksantikvaren eller
fylkeskommunen vil
blande seg i saken.
Av Julie Arne5ta~
julie.arnestad@rb.no
63804840
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- LA FORNUFTEN RÅDE: Øyvind Kirsebom og Olaug Hexeberg er overbevist om at prestisje og politisk
spill styrer beslutningene om riving, framfor fornuft, Hexeberg husker mange gode minner fra da hun var
på dans i hovedhuset da hun var ung, og synes det er forferdelig at det historiske huset nå skal rives.

BEGGE EnTO: KAV STENSHJEMMET



Fagavdelingen hos Akershus fyl-
keskommune var negative til ri-
vingen av Nordli barnehage
under den tidligere behandling-
en av saken. Men Sørum kom-
mune viste imidlertid til at de ik-
ke så noen andre aktuelle steder
å bygge barnehage. Fylkespoliti-
kerne endte derfor på at de ikke
ville motsette seg rivingen.

....Kommunen bedre
skikket til å vurdere
- Det er sterk motstand mot
rivingen i kommunen, og det
vises til at det skal være an-
dre aktuelle tomter og alter-
nativer. Vil dere engasjere
dere mer i denne saken?

- Vi har gjort vårt vedtak. Vi
vil ikke ta dette opp igjen med
mindre kommunen selv tar kon-
takt med oss hvis de har funnet
en annen tomt de vil vi skal vur-
dere. Vi stoler på at Sørum kom-
munen har vurdert de alternati-
vene de har. De er bedre skikket
til å gjøre dette enn oss. Vi har
uttalt at bygget er av vesentlig
regional interesse. Så er det opp
til politikerne å vurdere. De kom
fram til at behovet for barneha-
ge var viktigere enn å bevare
bygningen, sier assisterende fyl-
kesdirektør Thomas Tvedt hos
Akershus fylkeskommune.

Riksantikvaren viser på sin
side til at fylkeskommunen net-
topp har uttalt at bygget er av

regional interesse, og det derfor
ikke er noen sak for dem. Selv
om bygget ikke er fredet, vil ik-
ke riksantikvaren være med på
at bygget ikke er verneverdig.

- Fylkeskommunen har uttalt
at bygget har regional verdi.
Det er et kommunalt ansvar å ta
vare på bygg som er viktige i re-
gional sammenheng. Det er
selvfølgelig positivt å bevare
bygget, sier avdelingsdirektør
for kulturminneavdelingen hos
Riksantikvaren, Unni Grønn .

Ikke bygging før
desember .
Isabell von Klitzing er prosjekt-
leder for rivingen for Sørum
kommune. Hun forteller at de-
ler av rivningsavfallet går til
Sørum historielag, mens noe
skal integreres i den nye byg-
ningen eller i barnehagens ute-
område. Det skal blant annet
være en takhvelving som skal

tas ut av den gamle bygningen,
og settes inn i den nye.

Fjerningen av miljøfarlig av-
fall, som plast, elektronikk og
vinyl, startet i går. Selve riving-
en fortsetter når dette er full-
ført, men von Klitzing vet ikke
ennå nøyaktig når dette vil bli.

- Vi har tre uker på oss til å
gjennomføre hele rivningsar-
beidet. Da skal vi ha en tom byg-
gegrop til når entreprenørene
skal komme på befaring, for at
de skal kunne gi oss riktig pris
på byggingen, sier prosjektlede-
ren, som bekrefter at byggingen
ikke vil starte før i desember.
Det er ennå ikke inngått noen
avtale med entreprenør om opp-
føring av bygningen. .

- Men vi må ha tomten klar før
desember. Eventuelle. forsin-
kelser i rivingen kan føre til for-
sinkelse på byggetiden på den
nye barnehagen, sier von Klit-
zing.
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