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KONTROLLUTVALGET OM NORDLI

Vil ha
svar

Kontrollutvalget i Sørum ber rådmannen svare
på ni ulike punkter om rivingen av Nordli.
Elin Svendsen
elsv@rb.no
63 80 48 52

■ LØRENFALLET
Et enstemmig kontrollutvalg
har vedtatt å be rådmannen
svare på flere spørsmål angående rivingen av Nordli. Vedtaket ble fattet etter at kontrollutvalget hadde fått en anmodning fra Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.
Fortidsminneforeningen
har hele tiden arbeidet for å
få Sørum kommune til å omgjøre sitt vedtak om å rive
den 220 år gamle bygningen.
– Vi opplevde at bygningen
ble revet fordi det var liten
vilje til å ta imot og ta konsekvensen av de opplysninger
vi forsøkte å formidle. Og at
kommunestyret stadfestet rivevedtaket fordi man ikke
innhentet riktig fagkompetanse, sier styreleder i Fortidsminneforeningen, Sten
Sture Larre.

Flere spørsmål
Fortidsminneforeningen lister opp ni punkter som de ber
Kontrollutvalget se nærmere
på.
– Vi mener spørsmålene er
interessante og har bedt rådmannen svare på disse, sier
leder av kontrollutvalget,
Tor-Arne Lie Jensen (H).
I kontrollutvalget sitter representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Frp.
Blant annet ønsker utvalget
svar på om kommunestyret
var kjent med Fylkesrådmannens uttalelse om at hele om-

HE:CC:C9:B£I:G

rådet burde reguleres for bevaring.
Ifølge
Fortidsminneforeningen finnes
det ikke oppmålingstegninger eller an- BER OM
nen nødvendig SVAR: Tordokumentasjon Arne Lie
som må til for å Jensen.
kunne bygge en
kopi slik kommunestyret har
vedtatt. Kontrollutvalget vil
derfor vite hvordan kommunen skal klare å bygge en kopi, når riving ble gjennomført
uten slik dokumentasjon av
bygningen.

SAKENS GANG

Svar i november
Fortidsminneforeningen mener også at det har vært knyttet betydelig usikkerhet til
hvor stor del av beløpet på 97
millioner kroner som skulle
dekke rehabiliteringen av hovedbygningen på Nordli. Kontrollutvalget ber rådmannen
svare på om kostnadene vedrørende rehabiliteringen er
kommunisert i tilstrekkelig
grad til de besluttende organer.
Neste møte i kontrollutvalget er i slutten av november.
Kontrollutvalgslederen regner med at rådmannen vil ha
svarene klare til dette møtet.
– Siden spørsmålene er stilt
skriftlig, regner vi med et
skriftlig svar fra rådmannen.
Kontrollutvalget vil ta stilling til om det er behov for å
gå videre med saken når svarene foreligger, sier Lie Jensen.

ANMELDT: Romerikes Blad i
går.

HISTORIE: Nordli er så godt som borte, men bevaringsforkjempere har ennå ikke gitt opp kampen om å få alle
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saksopplysninger på bordet.

– Vi var også i bygningen
SØRUM: Jan Tønnessen i Sørum Venstre sier at også han tok seg
inn i Nordli etter at rivingen hadde startet. – Sørum Venstre vil
nå vurdere å be Sørum kommune om å anmelde partiet, sier
Tønnessen.
Han reagerer på at kommunen har anmeldt bygningsantikvar
Ola H. Fjeldheim for å ha tatt seg ulovlig inn på et sperret anleggsområde. Ifølge Tønnesen tok han seg inn i bygningen, men
ENGASJERT: Styreleder i Fortidsminneforfikk beskjed av noen som jobbet der om at han måtte ha på seg
eningen Oslo og Akershus, Sten Sture Larre,
hjelm. Dette hadde han ikke, derfor gikk han ut igjen.
har henvendt seg til kontrollutvalget i Sørum
– I motsetning til Fjeldheim skrev venstre ingen rapport etter
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om rivingen.
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