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NORDli-RIVINGEN"· _.. -:

ANMELDT: Ola H: fjeldheim ..

Trekk tilbake
anmeldelsen!
Fortidsminneforeningen i Roga-
land har fulgt saken om-riving
og kopibygging av Nordli med
stor undring. I en landsdel der
. 170D-tallshus hører til sjeldenhe-
tene, blir man skremt over-atpo-
litikere kan tillate riving aven
slik bygning andre steder. Saken .
blir ikke bedre av at Sørum kom-
mune vil bygge en kopitil erstat-
ning. Men det ligger selvfØlgelig
en Innrømmelse. av den opp-,
rinnelige bygnings symbolverdi.
i at man skal oppføre en kulisse

_ i den historiske bygnings sted.
Ifølge varaordføreren, var

Nordli i så elendig.forfatning-at
det ville bli mye dyrere å reno-
vere og ombygge huset til sitt
framtidige formål som.barneha-
ge, erin å bygge en kopi. Hvordan

_- skal Sørum i framtiden drive
kulturminnevern? Enhver eier
aven verneverdig bygning vil
kunne kreve å få rive-og bygge
nytt med henvisning tiløkonomi
og kommunens egen handlemå-
te.Skal Sørum transformeres til
en kommune med en -rekke ku-
lisser?
Politianmeldelse av Ola Fjeld-

heim setter saken iet ennå grel-
lere lys. På rent formahstisk
grunnlag, og muligvis for å skju-
-Ie en. Ubehagelig sannhet om
Nordlis gode bygningsmessige

, tilstand, ønsker man å rettsfor-
følge et menneske som bruker si-
-ne kunnskaper og krefter til bes-
te for kulturminnevernet på .
hiemtraktene. På Fort;idsminne-
.foreningens representantskaps-
møte iOslo-Akershus denne vå-
ren var Fjel(ij1eimenfusiastisk
og inspirerende guide for 80 de-

legater fra hele landet på rund- Mager-øy satte seg foran grave-
tur til mange av kulturminnene maskinen for å stoppe rivingen,
idetstorslåtteromerikslandska- kom det noen høye herrer fra
pet. Nå ønsker man i Søruin å kommunen/De ble sett og foto- '
kriminalisere den samme man- grafert uten hjelm, men gikk inn
nen.fordi han på kveldstid har i faresonen på rivningsplassen,
gått bak et gjerde for å undersø- etter en korl diskusjon gikk de
ke om Nordli var i så dårlig for- samme herrer og en dame inn i
fatning SO:Q1 det ble påstått. bygget -fortsatt utenhjelm:Lede- .
Vi vil råde kommune til straks ren for KS eiendom (ordførerens

at trekker anmeldelsen tilbake svoger), ordføreren og prosjektle-
og gi sin uforbeholdne unn- der for Sørum kommunen.
skyldning til Ola iFjeldheim. l tillegg kan det nevnes at vi
Uansett hva politiet måtte kon- 'var tre personer pluss prosjekt-
kludere om Fjeldheims besøk på .Jederen fra Sørum kommune på
Nordli hai kommunen med den-' omvisning i kjelleren og i bygget
ne anmeldelse .ytterligere bi- .generelt på mandag den 28. sep-
dratt til å svekke sltt omdømme. tember, da NØrdli ble sperret an-
Fjeldheim og, kulturminne- leggsområde. Ingen' brukte

vernet vil derimot komme styr- .hjelm da heller! Mellom den da-
ket ut av denne saken. Og uten toen og,' byggantikvarJrjeld-
tvil, med æren i behold. heims besøk var det kun miljø- .

" Hans Ij)ybvad Olesen avfall som ble fjernet fra bygget.
Styre/eder Ingen bærende konstruksjoner

Fortidsminneforeningen som ville øke risikoen fra.man-
.iRogaland dagens besøk til fagmann Fjeld-

hems besøk, var berørt. Og han
.kjenner tross alt slike bygning-
er bedreenn oss-andre,
Lørdag26.september forsvant

takstein fra taket av.Nordli. Ing- .
en sperring av området var. satt
opp. Det ble kastet takstein ned
og det lå mye knust stein.rundt
på området. Var dette god sik-
ring av anleggsområdet?
Jeg regner som en selvfølge

med atrådmann Rannveig E. Ei-
det derfor også må foreta en an-
meldelse av de tre ansvarlige !'ra
Sørum kommune, med orføre-
ren i spissen, for åpenbare
brudd på sikkerhetsreglene på
en rivningsplass - i likhetens og
rettferdighetens navn!
. Kanskje er det noe i uttalelsen
om kotlidsminneforeningen
som RB på sinhumorside tilleg-

•-ger ordføreren, når man velger å
anmelde Fjeldheim, og åpenbart
har glemt at man noen dager se-
enere - nårriskoen er økt på ste-
det- går inn selv, uten verneut-
styr.

FERSKET P NORDlI- -,'

UTEN HJELM: Hans Marius
Johnsen.

OrdfØreren
må anmeldes
Sørum kommune anmelder byg~
gantikvar Ola H.Fjeldheim ror å
ha tatt seg.ulovlig inn i hoved-
bygningen på Nordli l. oktober,
då dette var sperret som an-
leggsområde. .
.I en anmeldelsen til Sørum

. lensmannskontor skriver .råd-
mann Rannveig E. Eidet: ((For:.
holdet anmeldes med begjæring
om tiltale, da vi ser svært alvorlig
på et slikt brudd på den sikkerhe-
ten vi etablerer rutuitet anleggs-
område». .
'5. oktober var også NorQli sper:
ret anleggsområde, Da Ingeborg

Øyvind Kirsebom
~ SørUm

SVJNEINFtUENSA

Løsning på
eldrebølgen?
På Skedsmo kommunes hj
sider kan vi lese at man vii
pandemivaksiaeringen
framtid. 'Bare risikogrupj
. foreløpig. Dette SYJlesfon
Risikogruppene·defineresJ
gravide og2) personer med
for alvorlig sykdomsforløi
niske luftveissykdominei;i .
uer med alvorlig hjert~
så vider). Også fornuftig.
Men gruppe 2 har et for

- vaksine gis bare til pe ~
alderen 3-64år! Eli ss-ån
kronisk astma eller a.,
hjertesvikt vil altså bli a
døra.' . .
Kommunens bidrag til

den fryktede eldrebølgen.
TorCedei

Sk,
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Slett ikke
nytt og bedre
«Nyft og bedre rutetilbud ~
skog-Høland, Trøgstad og-
18. oktober» er melding~
. Ruter i disse dager. «Mer
for .de som bor i Garder <

kurine de gjerne ha føyd p-;
Tilbudet for oss som bor]

blitt betydelig forverret!
Mellom kl6 og 80g kl 15-

.det gått balvtlmesruter P
tur GarderåsenlLillestr
nye tilbudet har redus '_
gangene, slik at det nå ba.
buss en gang i timen. Det
atfor eksempel skeleeleve
begynner på videregående
lestrømkl 8.30, må reise -
mefra før 7.30for å rekke ss
Fetveien er, som ane Ve

get trafikkert. Jeg synes ff-

vært et godt alternativa
kollektivt. Både av miljø1:~
og fordi det går nesten lik€c~
åta bussen. .
Hva skal jeg gjøre na? •.

en ekstra bil som nesten aU
elte? Sykle om vinteren o


