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fl LØRENFALLET
'En 'Ilke før planlagt Dyggestart
ipånyeJl'lol'dli barnehage, har
Sørum kommune nå kommet tU
ier.}j:gnefrtned,de'tø ,g,r'\[!linreiern:e
søm blir berørt Bår den 'kom:lnu~
nale adkøn1stveielil må utvides.
Uten' en sUk enighet 'Ku:unebyg-
gestarten stått i fare før æ1:llifør-
sinket, da det har vært nødven-
dig å få på plass deler av veiutvi-
deisen før byggingen starter.
, -Ni:. et' enige med grunneier-
ne om hovedtrekkene i avtalen,
så nå gjenstår kun et kontrakts-
møte og noen formaliteter før
:v.e~l!l:tVidelsel'tkan starte i be-
g·y.:nnelsen av desem.:t!Jer,'b,ekref-
,terkoBstttuert dagli!g leder iSø-
ruJ!.P.kømmunaltekni,kk, Ståle
Grindaker.

- Går sin gang
I gårsdagens Romerikes Blad
fortalte grunneierne Kristen
Gunnar Svarstad og John Arne
Eid, som må avstå del-er av tom-
. tene sine, at de inntil da ikke
hadde signert noen avtale om
grullnavståelse med: komrrJ·'U-
nen. ' ' ,
De hadde kun fått et avtaæut-

kast fra Sørl:'tmkommune, med
tilbud om 15kroner per kvadrat-
meter, ifølge Eid - som syntes
"dette var iminste laget.

Men etter et møte mellom
kommunen og de to grunneier-
ne igår, kom partene til enighet.
- Vi ble enige, og prosessen

går nå
gang slik
den skal gjø-
re. Noe ut
øver det øn-
sker jeg ik-
ke å kom-
mentere
overfow av~'
sen, : sier
Sva~staq til
Romerikes
Blad.
Klar ;j BEf(;REFTERENIG-
2011 HET: Ståle 6rinda-
Verken ker, ~o~stitu:rt
Sval'stad: el- åaghgleder I .
ler Grinda- Sørl:l~koAllrAl,mal-
ker ønsker å :tekl"llkk;
si lw:iJliken. .I!i ?

.pris ,de 'ble .en:rgeøllii:'Og det lyk-
tes igæ- ikke RotnetfKes Blai!fså
komme t koni1:åkiiMe.dJohn Ar-
ne Eid. ..
_ Vi forholder OS$ kun til

grunneierne i denne saken, og
kommenterer derfor verken
pris eller kontraktsdetaljer i
pressen, sier Grindaker,
På tomten der den 220 år gam-

le barnehagebygningen sto for
inntil snaue to' måneder siden,
skal: det nå byggeS et nytt barne-
J:;rargebyggson~l)k8il1t~e på den
gaI]:i'leN()rdli-l:>ygn~ngel:i. .
_ .Entreprenøren skai! være på

plass fra 1. desember, så blir det
opp til denne å bestemme når
selve byggingen starter, sier
Tormod Dragland iSørum kom-
munale elendomsforetak KF.
Den nye barnehagen skal stå

klar i 2011,
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GJENOPPBYGGES: Etter at Sørum kommuneigår ble enig med to grunneiere om å avstå grunn til en
nødvendig veiutvidelse, kan byggingen av ny Nordli barnehage starte som planlagt 1. desember.
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