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Ber om fartsdumpe,r
SØRUMSAND: Orderudåsen velforening ber om, at det
settes.opp fartshuliAperi l'Iøglisvingen. I et brev til kom-
I<l1l!1nenskrivef velforeningen at bilister Ikkeeserholder
fartsgremsel\1;søm'er 3C!lll<ilbmeteri,tim/'el'!.Bet·er 'liIi'Iqn,g.e
barn som bor i,området og,vel~oren'iAgen mener ·hØY
hastighet sammen medi'uoversiktlighet gjør veien farlig.

Ungdomslweld på biblioteket
SØRUMS~ND:'Onsdag ettermiddag blir det spesi-
elt tilrettelagt for ungdom i biblioteket på Sørum-
sand. Her kan ungdom komme for å spille Nin-
tendo, bruke PC-ene,spille kort, lese bøker, gjøre
lekser ellerslappe av med venner, skriver Sørum på
sine nettslder, Hver Qr:lsdag,i løpet av høsten vil det
bli arraRgert 'Ur:1g(!/omskvelderpå Sørumsand biblio-
tek.
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Grasrotandel til motorfolket
AURSKOG-HØLAND: NMK Aurskog-Høland har er:1deligfått kn
tet segltil G~asrotandelen hos Norsk Tipping. Interessert kan kn
sitt spille~k0rt opp mot foreningen og den.vil ..da motta. fem pro-
semt'a~ldet mat:!,spiller for innen pengespm somtot1lQ, Tipping o'
JQker.il:!l\lQraandu '~lIrhlilil.og ,li!vi'lkekoderduske! bel'lytt~tinn
åu:må møtorkl'ub'bernshjernmesider: www.nmkah.no
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BEVIS: Rornerikes Blad
2. oktober 2009.
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INGEN, ADGANG: Sørum kOIliHinunemener bY!9nil'l'!iJsantikvaFOla H.
Fjeldheim tok seg,ul;ovlig inlil i hovedbY!iJflingen på' Nordli.,

FOTO: KAY STENSHJEMME'F

Sør-tim ,kommume bar anmeldt en, bygnin,gsanti,kvar
,til'pølitiet før A, ha, tatt seg ulovng iRn i, ,Iløved-

bygni'nger:r'pA Nordli: under rivingen.
EliR Svendsen

,elsv@rb,no
638048'52

Il tøREN FALLET
1 en anmeldelse sendt Sørum
lsnsmannskontor.vlser rådman- '
nen til en forenklet anmeldelse
gjort av Sørum kommunale
elendomsaelskap Kl!' den 8. okto-

, ber, vedrørende en: person som
tok seg ulovlig hui på sperret an-
leggsemråde på Nordli den 1. øk- ,
toben, "

I anmeldelsen skriver råd-
mann Rannveig E. Eidet:
, «Forholdet anmeldes, med be-

gjæring, om tiltale, da vi ser
svært alvorlig på et sli:\{tbrudd
på den sikkerheten vi etablerer

rundt et anleggsområde»,
'Det er lagt ved' en avisartikkel

fra Rømerikes BlaIildatert'den 2.
oktober som. illustrasson på for-
holdet. Førstebetjent ved Sørum
lensmannskontor, Hanne Bru-
bak, sier til RB at saken er under
etterforskning.

,-Fikk lov
Anmeldelsen gjelder bygnings-
antikvar Ola H. Fjeldheim.

- Dette er jeg ikke kj.ent med,
sler Fjeldb.eim når RB forteller
at han er anmeldt til politiet.
, Fjeldheitri bekrefter at han

var på Nordli den 1: oktober for
å foreta en befadlilgav 'bygning-
en.

~ Det var ingen utenfor da jeg
kom dit. Jeg gikk inn i bygning-

en og oppsøkte to personer som
befant seg der. ,jeg fortalte a.tleg
"ar delt søm Jj)riiVatperson 'og at .
jeg ønsket å se på .by~ingen.
Dette fikk jeg lov til, forteller
Fjeldheim.

Han stflTer segundrend~ til
. kommunens anmeldelse, '

~ Jeg synes det er en noe spesi-
ell oppførsel av kommunen at de
vil hindre riktige opplysninger i
å komme fram. Hvis det er ulov-
lig å bililra:med. korrekte opplys-
ninger som kan spare kommu-
nen for millioner, så får jeg hel-
ler ta konsekvensen av det, sier
Fjeldheim til RB.. ,

Hail! jobber mdaglig med kul-
turminnevern og bygningsbeva-
ring i Ullensaker .kommune,
men understreker at han har: en-
gasjert seg iNordli: som privat-
peraon.

Rapport
Fjeldheiin skrev etter befaring-

en en rapport der han vurderer
den. tekniske tilstanden ti~ho-
vedbygningen på Nordli som
meget god. Fjeldheim mener og,
så det ville vært mulig ål sette i
stand NorGLifor en forholdsmes-
sig rlmeligsum, og uten større
inngrep. Denne rapporten ble
forelagt kommunen før rivingen

,ble s'att 'ordentlig i gang.

Dette' er en' annen vurdering
enn den tilstandsrapporten Sø-
rum kommune har forholdt seg
til og som beslutningen om ri-
ving bygger på. Ifølge kommu-
nens tilstandsrappost ville en
rehabilitering av Nordli og byg-
ging av et sidebygg kostet kom-
.munen 97 mtlli0ner kroner.

Faste temao:mråaeN~ll v:æl,le:bed;t;iftspre§lentaslø:tiler,gjestesbiQent, n,yetal:Jlednger:,
regnskapstall, store/små bedrifter, økonomiråd; næmngsetendom, ansatte ogrned- .
arbeidere ag nærirrg~livsprofiler:' På disse temasidenevll det være em god blanding
av annønserog'redaksjønelt mnaold. Rømel'iltesBradIeses av 113.000lesere hver dag,
og avisen arden viktigste markedsplassen på Romerike ..

Fol' nærmere opplysninger og reservasjon av annonseplass;
• Tone J;.innerud - e-pøst: to1i@rb.no, telefon 638049 94'
• Solveig Rudi Andersen - e-post:sdan@rb.no, telefo1163 8049'55


