
■ Snudde i kampen om utbygging på dette jordet

Vil kjempe for å verne ,annet område 
SKEDSMOKORSET: 

Senterpartiet varslet 
omkamp av bygging 
av idrettsanlegg på 
Fribergjordet. Nå har 
de snudd og vil iste
den kjempe for å 
stanse tilsvarende 
utbyggingsplaner 
noen kilometer unna. 
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I en årrekke har idrettslag på 
Skedsmokorset fortalt om 
plassmangel. 

Derfor var gleden stor i 
idrettsleiren da deler av Friber
gjordet - kun en langpasning 
unna dagens fotballanlegg og 
ishall - ble regulert til bygging 
av nye idrettsanlegg i kommu
neplanen. 

Nylig ble imidlertid glede 
snudd til fortvilelse da tema
plan for idrett, kultur og fri
luftsliv var oppe til politisk be
handling i hovedutvalg for kul
tur. 

Der fremmet nemlig Senter
partiet forslag om å ta jord
bruksarealene på Fribergjordet 
ut av temaplanen. 

- Må på plass nå 
Forslaget fra posisjonspartiet 
vakte reaksjoner. 

Venstre-politiker Margrethe 
Prahl Reusch stilte seg undren
de til at Sp ikke reagerte på at 
det i planen ble foreslått å bru
ke Nordbyjordet på Skjetten, 
samt jordbruksarealer på Sør
umsand og Frogner til bygging 
av idrettsanlegg i framtida. 

- Jordvern er også et viktig 
premiss. Derfor har vi i Venstre 
stilt oss negative til Nordbyjor
det som sted for idrettsanlegg 
over lang tid. Slik saken ligger 
nå, mener vi en omkamp på 
denne reguleringen ligger til 
kommuneplanrulleringen - og 
ikke til temaplanen for idrett og 
fysiskaktivitet, sa Prahl Reusch 
da saken var oppe i hovedutval
get for kultur. 

Derfor valgte ikke hun og 
Venstre å fremme noen forslag 
om å ta jordbruksareal av pla
nen. 

-Vi mener det er viktig at pla-

SNUDDE: Senterpartiet sier de ikke vil flagge sitt primære standpunkt i den videre behandlingen av broken Fribergjordet i temaplan for idrett. 
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nen faktisk tar høyde for de re
guleringene som er satt i sving. 
Det handler nok en gang om re
alisme. Derfor kommer vi hel
ler ikke til å støtte Sp sitt forslag 
om å ta ut Fribergjordet. Skeds
mokorset må få sitt nye idretts
anlegg på plass nå, uttalte Prahl 
Reusch. 

I 2017 avslo departementet å 
omdisponere bruken av et an
net jorde på Skedsmokorset: 

Senterpartiets forslag fikk 
støtte av Miljøpartiet de Grøn
ne- som ville ta ut samtlige om
råder på jordbruksarealer - i ho
vedutvalget, men falt med sine 
tre stemmer. 

Gruppeleder Heidi Westbye 
Nyhus i Lillestrøm Arbeider
parti er klare på at de hele tiden 
har vært for å bruke Fribergjor
det til å bygge idrettsanlegg. 

- Vi mener det ikke finnes 

noen andre gode alternativer. 
At Senterpartiet mener noe an
net har vi respekt for, sier West
bye Nyhus. 

Forstår reaksjoner 
Da temaplanen for idrett, kul
tur og friluftsliv var oppe til be
handling i formannskapet had
de Senterpartiet snudd. Funge
rende gruppeleder Ola Jahr 
Røine forklarer hvorfor de en
dret standpunkt. 

- Vårt primære standpunkt i 
slike saker er at matjord skal 
vernes ved spørsmål om utbyg
ging. Men vi erkjenner at pla
nene for idrettsanlegg på Fri
bergjordet har kommet så langt 
at vi ikke velger å flagge vårt 
primære standpunkt i den vi
dere behandlingen. 

- Hvor mener dere et fram
tidig Idrettsanlegg på Skeds• 

mo korset kan bygges? 
- Det er sett p.i andre løsnin

ger tidligere i prosessen som 
har blitt avvist raskt fordi det 
blir for kostbart. At verdens ri

keste land har råd til å utvikle 
samfunnet sitt uten å bygge 
ned matjord, er bare trist, og 
her må regjeringa på banen og 
lage bedre ordninger. 

Jahr Røine har forståelse for 
fortvilelsen som oppsto blant 
idrettslagene da de fremmet 
sitt forslag i hovedutvalget for 
kultur. 

- Det er absolutt forståelig, og 
det vil alltid være interessekon
flikt når matjord omdisponeres 
til forskjellige formål. Likevel 
opplever vi å ha god dialog med 
idretten, og møter forståelse for 
at vi kan ha vårt primærstand
punkt og samtidig jobbe for å 
ivareta idrettenes interesser, 

sier gruppelederen. 

Har meklet 
- Det er ikke sånn at vi foreslår å 
bygge ned matjord fordi vi syn
tes det er morsomt. I tilfellene 
med Fribergjordet og Nordby
jordet mener vi ikke det finnes 
gode alternativertil å bygge nye 
idrettsanlegg på, sier leder 
Arne Kaistadstuen i Lillestrøm 
idrettsråd. 

I Senterpartiet varsler de nå 
at de vil kjempe for å verne 
Nordbyjordet på Skjetten. 

- Vi kommer til å støtte for
slag om å ta ut Nordbyjordet av 
temaplanen. Her er prosjektet i 
en helt annen fase, og vi ser at 
det vil være mulig å finne alter
native løsninger, sier Jahr Røi
ne. 

På Nordbyjordet ønsker 
Skjetten sportsklubb å etablere 

en gigantisk idrettspark. Plane
ne - som ble lansert for to år si
den - inneholdt blant annet 
flerbrukshall, ishall, flere fot
ballbaner med kunstgress og 
klubbhus. Det kom flere innsi
gelser til planforslaget. Blant 
motstanderne var Miljøpartiet 
de Grønne, Venstre og Norsk 
Institutt for Bioøkonomi. 

I oktober var mekling hos 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
Der kom man fram til at den 
nordre delen av området avset
tes til idrettsanlegg, slik det 
foreligger i planforslaget. 

På nyåret legges saken fra til 
politisk behandling før den skal 
ut på høring. 

Den politiske sluttbehandlin
gen av temaplanen for idrett, 
kultur og friluftsliv gjøres i 
kommunestyret 16. desember. 

VIL BEVARE MATJORDA: Fungerende varaordfører Jane 
Brdthen og -gruppeleder Ola Jahr Røine i Lillestrøm Senterparti. 
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VIL BYGGE HER: Pd deler av Nordbyjordet pd Skjetten ønsker 
Skjetten sportsklubb å bygge flere nye idrettsanlegg. 
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