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HØyremed falske-fla~
STRIDEN OM NORDLI

Etter en lang og kronglete
saksbehandling ble det i fjor
omsider vedtatt at ny barneha-
ge i Lørenfallet skulle bygges
på Nordli. Seks alternative
plasseringer ble vurdert, blant
annet nabotomta til Høyres sis-
te innfall i saken, ved siden av
Statoil. Alle unntatt Nordli og
Sørumsletta ble forkastet
grunnet dårlige grunnforhold.

Når Høyre nå mobiliserer
hele sitt propagandaapparat,
for å stoppe riving av Nordli og
oppsetting av nytt bygg blir det
ganske uforståelig for oss som
kjenner historien. For to-tre år
siden sa Høyre at bygningen på
Nordli var verdiløs, men tomta
var verdifull. Derfor ville Høy-
re gi bort hele eiendommen til
noen som var villige til å bygge
den om til leiligheter, forutsatt
at fasaden ble bevart. Barneha-
ge burde bygges på annet sted,
av private.

Stå og forfalle
l neste omgang, da plassering-
en på Nordli ble vedtatt, ville
Høyre bygge barnehagen ved
siden av hovedbygget på Nord-
li. Fortsatt av private. Selve ho-
vedbygget, ble det sagt, gjorde
ingen skade der det sto, så det
kunne bare stenges av, og stå
der og forfalle.

Så, når det i april i år kom
opp forslag om å rive Nordli,

fordi bygningens dårlige forfat-
ning ville fordyre barnehagen
med 40millioner, stemte Høyre
for! Deretter fremmet Høyre
forslag om at nybygget ikke
skulle ha fasade som gamle
Nordli, men burde være en
helt «vanlig» barnehage. For-
slaget fikk støtte fra Venstre.
Det ble også denne gang argu-
mentert med at private burde
bygge og drive barnehagen.

Hva er motivet?
Når Høyre nå går bredt ut og
får sine egne medlemmer til å
signere på vegne av ulike lag
og foreninger, er det grunn til å
spørre om motivet. Bevaring
av Nordli er det ikke! Det viser
historien helt tydelig.

Mest sannsynlig handler det
om to ting. Først og fremst kan
alt ofres for ideologien. Barne-
hager skal være private, koste
hva det koste vil. Deretter skal
barnehage i Lørenfallet trene-

res så mye som mulig, helst så
den ikke er bygd til neste valg.

Hensynet til de ansatte ved
Nordli Barnehage, barna og
foreldrene er tydeligvis et ube-
tydelig offer for Høyres popu-
lister og pirater.
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NORDLI

Ingen skam
oa snu
Jeg ser i dag at ordføreren mener
allmuen sover godt, og for lenge,
slik at de ikke klarer å ytre seg i
tide. Det kan hende, men det er
vel knapt noen som trodde at
Nordli skulle rives? De fleste av
oss har sikkert opplevd at ting vi
har bestemt oss for og trodd på,
viser seg å gå i gal retning. Det
eneste vettuge da er å innrømme

at det bærer galt av sted, for så å
begynne på nytt. En må rett og
slett legge vekk prestisjen og
frykten for å miste ansikt. Det
bør virke istore sammenhenger
også. Det finnes sikkert noen
smarte arkitekter som klarer å
løse barnehagenøtta og bruke
den gamle bygningen.
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