
Ta en prat med oss i Alna barneverntjeneste

Kontakt oss!

avdelingsleder Ingrid Richter Jordfald
mobil 90 68 47 95
e-post ingrid.jordfald@bal.oslo.kommune.no

spesialkonsulent Mathilde Sanne
mobil 46 94 95 26
e-post mathilde.sanne@bal.oslo.kommune.no

Ulike barn trenger ulike foreldre.
Man trenger ikke å være A4-familie for å bli foster-
foreldre. Så lenge du kan åpne hjemmet ditt og gi et
barn gode og trygge rammer, betyr det ikke noe om
du er singel, streit eller skeiv.

Det viktigste for oss er at du har et stort hjerte og
kan gi et barn omsorg.

Du kan bli en utmerket fostermor eller fosterfar,
for et barn som trenger et hjem.

Oslo kommune
Bydel Alna
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Tone Kalheims bønn 
og over 500 under-
skrifter til tross – Nøt-
terøy-politikerne sto 
fast ved tidligere 
vedtak og avslo time 
out for Grindløkken 
skole.
Tone Finsrud 
tone.finsrud@tb.no

Politikerne har tidligere vedtatt 
at gamle Grindløkken skole 
skal selges og at området skal 
bygges ut med boliger. Men ho-
vedbygningen skal få stå, og 
kommunen er nå i prosess med 
frivillige organisasjoner om 
bruk og vedlikehold av hoved-
bygningen.

Felleslistas Tone Kalheim 
hadde en interpellasjon i kom-
munestyret denne uken, der 
hun ba om at kommunen tar en 
time out og vurderer om ikke 
også sidefløyene kan spares. I 
sin interpellasjon sa Kalheim at 
kommunen kan redusere antal-
let boenheter fra 100 til 80-60, 
og dermed også bevare side-
bygningene, i tillegg til hoved-
bygningen. I 2011 ba Kulturarv 
om at hele anlegget ble bevart. I 
2015 avgjorde imidlertid mo-
derniseringsminister Jan Tore 
Sanner at vedtaket til Nøtterøy-
politikerne skulle bli stående.

Underskrifter
De siste ukene har aksjonister 
samlet inn over 500 underskrif-
ter for å ta vare på gamle Grind-
løkken skole. Underskriftene 
ble overlevert ordfører Roar 
Jonstang før kommunestyret 
denne uken. 

Ordfører Roar Jonstang (H) 
svarte på Tone Kalheims inter-
pellasjon og på underskrifts-
kampanjen i kommunestyret. 
Han pekte på at saken er grun-
dig behandlet, og har sterk poli-
tisk forankring. 

Aps Jon Andersen minnet om 
at politikerne har stemt på ut-
bygging av skole og sykehjem, 
og at det har væt enighet om at 
dette skal finansieres med salg 
av kommunal eiendom, som 
Grindløkken. Kalheims ønske 
om time out fikk kun Fellesli-
stas to stemmer. 

– Forskrekkelig
Flere av aksjonistene var til ste-
de i kommunestyret. De kalte 
vedtaket forskrekkelig.

– Men vi er overhodet ikke 
overrasket. Vi så den samme 
holdningen til Oserød pleie-
hjem, sier Teie-aksjonist Tone 
Lind Jørgensen.

Hun mener nye momenter 
har kommet til, og at mange 
innbyggere er opptatt av kul-
turvern. 

– Å rive er ugjenkallelig, sier 
hun. 

– Demokrati er også å legge 
øret til bakken. Her er det et en-
gasjement i befolkningen, sa 
Richard Fossum etter møtet.

500 underskrifter hjalp ikke for Grindløkken skole

blir ingen time out

nedsTeMT: Richard Fossum og Connie Didriksen (til høyre) fulgte kommunestyret onsdag. De ønsker å bevare gamle Grindløkken, og synes 
politikerne burde lyttet til det de opplever som sterk folkevilje i denne saken. Felleslistas Tone Kalheim (i midten) forsøkte å få politikerne med 
seg på time out i saken, men ble nedstemt.  FoTo: Tone FinsrUd


