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■ SØRUMSAND
Tre innleverte utkast fra et paral-
lelloppdrag har skremt vannet av
alle dem som bor i sentrum av Sør-
umsand.

Alle som bor der slår ring om
Kommunesletta, strekningen fra
rådhuset til Festiviteten, skjult
bak fasadene langs Sørumsandve-
gen som ingen har noe pent å si
om.

Torsdag møttes rundt hundre
sørumsandinger i rådhuset.

En perle bak fasadene
– Når jeg kommer til Sørumsand
har jeg alltid valgt å se til høyre,
mot jernbanestasjonen, industri-
hallene og Tertitten. Ser jeg mot
venstre blir jeg bare deprimert,
fortalte Ole Jacob Holt i fortids-
minneforeningen.

Men det var før han så hvilken

perle som skjulte seg bak de stygge
sentrumsgårdene.

– Dere går gal vei hvis dere byt-
ter ut hus og hager for å gi plass til
folk som trenger leiligheter, sa
Holt.

For det brorparten av de fram-
møtte var opptatt av var at bebyg-
gelsen på Kommunesletta ikke
måtte overstige to-tre etasjer og at
det ikke måtte flytte så mange
mennesker til Sørumsand som
prognosene tilsier.

I hvert fall ikke før Kongsving-
erbanen er opprustet med dobbelt-
spor.

Ikke noe smykke
«Bygningsrådsleder» Sten Magne
Berglund (Ap) viste til at Sørum-
sand ikke akkurat ble omtalt som
et smykke i Romerikes Blads serie
om Romerikes vakreste tettsteder.

Byggeskikkekspert Morten W.
Krogstad ga da 4 poeng av 10 muli-
ge til stedet med «de endeløse bil-
parkeringer og triste sentrums-

Det vil h
Stedsaktivist Erling Okkenhaug har fulgt byutviklings -
prosjekter i Norge gjennom 30 år. Han kan ikke
skjønne at Sørumsand vil lykkes, når ingen andre har
gjort det.

MÅ TA STYRINGA: Kommunen må holde alle hendene på rattet for å lykkes,
sen spurte om gode råd. For lykkes Sørumsand å bli et utstillingsvindu i Norge

Etter å ha besøkt 45
forskjellige byer i landet
kommer det reisende
matmarkedet til
Lillestrøm med flere
nyheter på menyen.
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■ LILLESTRØM
Denne helgen kommer det euro-
peiske matmarkedet til Norges
Varemesse. 

I fire år har markedet reist
landet rundt, og gradvis utvider
Olivier Simonin menyen.

– Nytt for i år er håndvesker
fra Paris, klær fra Italia og tre-
arbeid fra Marokko, sier Simo-
nin, daglig leder av Traditional
Market. 

– Men det er jo ikke mat det
der?

– Nei, vi har mer enn bare
mat. Målet er å ta det beste fra
hvert land og tilby på markedet.
Men det må være berømt, og jeg

ønsker å gi nordmenn mer av
det de ellers drar på ferie for og
kjøper i utlandet. 

Kjøpesterke nordmenn
Simonin startet for ni år siden et
mindre fransk marked som i
fem år holdt det gående i Eng-
land. 

Da bestemte han seg for å ut-
vide konseptet med varer fra
mer enn bare hjemlandet, og tok
med selgerne og bodene til Nor-
ge for første gang.

– Jeg valgte Norge fordi øko-
nomien er god her i motsetning
til andre steder i Europa. Folk
har nok penger og jeg vil at sel-
gerne mine skal ha det bra. 

Vestlig preferanse
Maten er primært fra Frankri-
ke, Tyskland, Italia, England,
Spania, Holland, Hellas, Sveits,
Marokko, og noe fra Midtøsten. 

Men det er derimot begrenset
tilbud fra Øst-Europa. 

– Maten derfra er bare ikke
noe populær. Den selger ikke bra
nok. Tyske pølser er for eksem-
pel mye bedre enn polske. Jeg
smakte en polsk pølse en gang
og syns ikke den var god.

Rundt en halv million nord-
menn handler på markedet i lø-
pet av året. Det mest populære
på menyen er franske oster og
italiensk spekemat, ifølge Simo-
nin. 

– Har markedet noe mer
enn det de har i en vanlig
matbutikk?

– Ja supermarkedene her i
landet er veldig begrenset. Nor-
ge kunne hatt et mye bedre til-
bud av mat i butikkene. Dere har
jo 30 forskjellige typer fisk, men
nesten ingen av dem i butikken.
Og all osten er pasteurisert,
mens på markedet er ferske os-
ter noe av det som går best, sier
Simonin. 

Matmarkedet på plass
VESTLIG MAT: Markedet reiser primært rundt i Norge og Sverige og tilbyr vesteuropeisk mat.

BEGGE FOTO: PRIVAT

FLERE OSTER: Det er ikke bare
franskmenn som kan ost. Denne
boden selger ost fra Holland.



bygninger».
Sørum kommune fikk mye hon-

nør på møtet for å involvere be-
folkningen i utviklingen av Sør-
umsand, men Erling Okkenhaug
var ikke optimist.

– Det gikk galt i Risør fordi be-
folkningen ikke brydde seg. Det
gikk galt i Arendal selv om enga-
sjementet var fem ganger høyere
enn her. Der ble folket overkjørt.
Det gikk galt i Evje, til tross for
plansmie og demokratisk med-
virkning fra befolkningen, sa Ok-
kenhaug og fortalte at det er dag-
ligvaregrossistene som er stedsut-
viklere der i dag.

Husk «i hvert fallene»
– Ikke et eneste sted i Norge er et
utstillingsvindu for tettstedsutvik-
ling, fortalte han.

Sissel Holm Svendsen spurte
derfor om hva man skal gjøre for å
bli det første stedet som lykkes.

– Da må man bestemme seg for
hva Sørumsand skal v re. Ikke sjo-
fle blokker, men et sted med mer
tradisjonell bystruktur. Og så må
man få med alle «i hvert fallene»; i
hvert fall sånn, og i hvert fall sånn,
sa Okkenhaug.

Og da var alle glade og enige om
veien videre?

Savner en leilighet
– Kanskje kunne man unne noen
som har bodd nesten hele livet på
Sørumsand en liten velstelt leilig-
het i sentrum? Her er det mye
egoisme, sa Kirsten Grefslie og var
irritert over at et lite politisk ut-
valg hadde latt seg overkjøre av no-
en demonstranter fra Kommune-
sletta.

For hun hadde tinget på en av de
110 leilighetene i Linjekvartalet
som miljø- og utviklingsutvalget
satte foten ned for i høst.

En av aktivistene, Pål Brenne,
skyndet seg med å si at selvinteres-
se og egoisme ikke er det samme.

– Det prosjektet var altfor stort
for det området, svarte Brenne.
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helst gå galt
KANSKJE IKKE? Et av forslagene til det framtidige Sørumsand sen-
trum. Dette tiltaler noen, men skremmer andre.

, men stedsaktivist Erling Okkenhaug er ikke optimistisk på Sørumsands vegne, selv om beboer Sissel Holm Svend-
e, vil stedet bli berømt i hele Europa. FOTO: RUNE FJELLVANG

Marianne Grimstad Hansen
(H): – Oslo og Akershus øker
med 350.000 innbyggere, men
det er ikke gitt at disse skal til
Sørumsand.
Pål Brenne (beboer): – Bygg
nytt der det ikke er hus i dag.
Der kan man bygge høyt og
spennende.
Marianne Grimstad Hansen
(H):  – Det var ikke i premis-
sene (til parallelloppdraget) at
man skulle ta husene til folk
og bygge blokker oppå.
Espen Orderud (beboer): –
Hovedgata preges av tilfeldig
utbygging, som begynte med
Vertshuset som en koloss.
Ola Fjellheim (Fortidsmin-
neforeningen): – Hvorfor
holder Asker og Bærum igjen?
Tenkt på det? De venter at
Romerike tar veksten med de
sjofle Grorud-blokkene.

Sten Magne Berglund (Ap):
– Sørumsand bygger vi ikke
for dem som ser prospekter i
Dagens Næringsliv, men for
oss som bor her.
Liv Østberg (beboer): – Hvor
skal Sørumsand ligge etter
2040? Stasjonen ligger der,
ingen flytter Glomma. Flytt
sentrum til andre siden av
jernbanen.
Kjell Romsås (beboer): –
Kommunesletta må tas vare
på. Skaukrullen ved ungdoms-
skolen, hadde ikke dét blitt
flotte tomter?
Pål Brenne (beboer):– Å ha
selvinteresse er ikke det
samme som å være egoist.
Berit Leikhammer (beboer):
– Vi kan ikke ta vare på alt,
men velge hva vi skal ta vare
på.

Sagt på møtet
MANGE: Møtet med visning av filmen «Sørlandsfrelseren» hadde
godt frammøte. FOTO: JØRGEN KIRSEBOM

SAKENS GANG

SKREMMEBILDE: Romerikes
Blad 4. september 2013.


