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snart klare med «aladdin»

løRenskog: «Jeg skal bli
rik. Få flust med penger. Jeg
går over lik for det jeg
trenger. Snart er all makt i
mine hender».

trine kjus
Leder for kultur og magasin
trkj@rb.no
917 63 330

Dag EnDal
kultur@rb.no
63 80 50 50

del diN Video:

TLF: 63 80 50 50
SMS/MMS: RBKULTUR til 2005

Har du en video som du vil
dele med våre lesere. Last opp
her: rb.no/vis/videotips/

kultur@rb.no
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Fullt tRøkk: Lara Mreihil (i midten) synger «Snart er
lampen min» sammen med Ingri Arthur (til høyre) og søster
Foto: dag endal
Sara.

Det synges for fullt i gymsalen på
Solheim skole. Skogblomsten

Juba har øvingshelg, og nesten
30 barn og ungdommer i full konsentrasjon gjennom to lange dager. Skogblomsten Juba har gjennom en årrekke satt opp store
musikaler på Lørenskog hus og
Triaden, og nå er de snart premiereklare med «Aladdin».
– Vi er spente på hvordan det
går denne gangen, sier Grethe
Wiik, leder for Skogblomsten.
Aladdin er en forestilling som
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har alt, mener Wiik. Det er en historie som inneholder spenning
og mystikk, kjærlighet og fortvilelse, humor, glede og skuffelser.
Forestillingen har premiere i
Storstua i Lørenskog hus på fredag, og spilles fire ganger i løpet
av førstkommende helg.
– Det blir en bra forestilling!
Full av energi. Magisk. En litt sår
historie. Spenning. Drømmer.
Glitter og stas!

Vi følger
kulturlivet på
Romerike.
Se hva som
skjer på rb.no!

Fakta
■ «Doktorgården», Kirkegata 2 i Lillestrøm, ble oppført i 1884.

I 1922 ble stallen i uthuset utvidet for å gi plass til doktorens
bil. Tilbygget ble benevnt som «Vorta» på folkemunne.

■ Eiendommen er regulert til offentlig bebyggelse/

spesialområde bevaring. I kommunens kulturminnevernplan
er uthuset vurdert i verneklasse 1S som er den høyeste
verneklassen etter fredning.
■ Trehusbebyggelsen i Kirkegata er tatt med i Riksantikvarens
NB!-register over kulturmiljøer som er av nasjonal interesse.
■ Uthuset er falleferdig på grunn av manglende vedlikehold og
setninger i grunnen.
■ Eiendommen forvaltes av Stiftelsen Gamle Lillestrøm.

inne i 2018-Budsjettet: Innvendig restaurering av
Kirkegata 10 vil koste rundt 6 millioner kroner.

kRitisk: Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen mener byen

framsto som en parodi på bevaringstanker da de ville rive uthuset.

Vil bruke 6 mill.
på kirkegata 10
skedsmo: Det gjenstår
mye arbeid før Kirkegata
10 kan åpne dørene som
Kulturfabrikk for ungdom.
ElisabEth JohnsEn
eljo@rb.no
911 86 515

– en peRle: Museumsdirektør Cecilie Øien og Margret Lie Wessel i
Akershus bygningsvernsenter mener bygget bør bevares.

må tåle eN ViNteR til: Uthuset i Kirkegata 2 har vært oppe til politisk behandling flere ganger de siste årene. Selv om det er definert som bevaringsverdig, vedtok
politikerne å rive det fordi de syntes det kostet for mye å sette det falleferdige bygget i Kulturkvartalet i stand.

■ Ingen penger til uthuset i Kirkegata i 2018-budsjettet

legger restaureringen av uthuset på is
skedsmo: Uthuset i
Kirkegata i Lillestrøm
blir ikke tatt inn i
varmen når budsjettpengene for neste år
skal fordeles.
ElisabEth JohnsEn
eljo@rb.no
911 86 515

Nå tyder alt på at det gamle uthuset må forberede seg på nok
en vinter uten at noe blir gjort
for å redde det fra forfall, og
signalene fra administrasjonen
i kommunen er at vinter kan bli
til vår, sommer og høst uten at
noe skjer.
Det skyldes ifølge rådmann
Trine Myrvold Wikstrøm at det
ikke er noe politisk vedtak på at
prosjektet skal innarbeides i

budsjettet for 2018.
– Vi har ikke funnet rom for
det i 2018, men vil søke å få innarbeidet saken i neste års budsjett, sier hun.
Saken skal opp som en orienteringssak i formannskapet 29.
november. Der foreslår rådmannen at uthuset bevares, og
at arbeidene gjennomføres i
samarbeid med Museene i
Akershus (Mia) ved Akershus

bygningsvernsenter.

Politikerne ville rive
I september vedtok kommunestyret i Skedsmo å se på et nytt
forslag om å bevare det omdiskuterte uthuset, etter at det politiske flertallet har stemt for riving, til tross for at bygningen
er definert som et verneverdig
kulturminne i Skedsmos kulturminnevernplan.
Årsaken

var at Mia kom på banen og
mente restaureringen kunne
gjøres rimeligere enn den tidligere prislappen på 2,5 millioner. Rådmannen peker i sin orienteringssak også på at det er
grunn til å anta at Fylkesmannen vil motsette seg at det gis
rivetillatelse dersom politikerne på nytt skulle vedta riving
når saken kommer til politisk
behandling neste år.

presenterer nytt tilbud
Nå har Mia og Akershus bygningsvernsenter i samarbeid
med Skedsmo videregående
skole utarbeidet et kostnadsoverslag på 900.000 kroner. Det
inkluderer ikke grunnarbeider,
men bygningsvernsenteret mener fundamenteringskostnadene kan reduseres i forhold til
kommunens opprinnelige budsjett ved å velge enklere løsnin-

ger.
– Legges tilbudet fra Mia til
grunn vil det antatt la seg gjøre
å gjennomføre en antikvarisk
fullverdig rehabilitering innenfor rammen som ligger noe under det opprinnelige estimatet
fra 2014, skriver rådmannen i
saksframlegget til politikerne.
Det betyr at kostnadene trolig
kan ende på under 2 millioner
kroner.

Blir støttet opp
Ifølge Hans Tokvam, eiendomssjef i Skedsmo, blir det
ikke gjort noe med uthuset før
prosjektet har fått penger.
– Vil det tåle en vinter til uten
at noe blir gjort?
– Det kan vel knappest bli
verre enn det er, men vi holder
det sammen ved hjelp av provisoriske støtteløsninger, sier Tokvam.

I budsjettforslaget for 2018
foreslår derfor rådmann Trine
Myrvold Wikstrøm å sette av
seks millioner til rehabilitering av bygget i Lillestrøm
sentrum. Huset har stått tomt
siden 2006, og var ferdig rehabilitert utvendig i 2010. Da
hadde kommunen brukt til
sammen 14 millioner kroner
på kjøp og oppussing.
Nå skal Kirkegata 10 bli et
sted der ungdommen samles
for kulturaktiviteter og sosialt
samvær i «Kulturfabrikken».
Visjonen er at det skal bli et
kreativt kraftsentrum for ungdom i Lillestrøm og kommunen generelt.

skal være ferdig i 2019
Før huset kan åpne dørene er
det imidlertid behov for innvendig rehabilitering, herunder elektrisitet og ventilasjon. I tillegg må huset innredes. Målet er at prosjektet kan
ferdigstilles i 2019. Da skal
også bygging av et nytt Akershus kunstsenter og parkmessig opparbeiding av Kirkegata
10 og 12 ferdigstilles. Parken i
Kirkegata 10–12 vil koste 14,4
millioner.
Neste års budsjett for kultursektoren i Skedsmo er i hovedsak en videreføring fra
2017, og det ligger ifølge kom-

muneadministrasjonen
få
muligheter til omdisponeringer innenfor rammen. Det er
budsjettert med eiendomskattemidler på drift med
17,989 mill. kroner.
I forbindelse med budsjettbehandlingen hadde Lillestrøm Kultursenter meldt inn
et behov for en million kroner
i økte overføringer, men i budsjettforslaget vil de fortsette å
motta 2,589 millioner kroner
som tidligere.
Et annet prosjekt rådmannen ikke har funnet penger til,
er bibliotek i Lillestrøm, som
har vært utredet i Kvartal 1 i
kulturkvartalet. Den samlede
årlige driftskostnaden for etablering av bibliotek og musikk- og kulturskole i Kvartal 1
er stipulert til rundt 14,0 mill.
kroner. Bibliotekfilialen på
Skedsmokorset
planlegges
som en integrert del av aktivitetshuset på Husebylåven, et
prosjekt som skal igangsettes i
løpet av 2018. Det første
driftsåret budsjetterer med
driftskostnader på 1, 7 millioner kroner. og finansieres av
inntekter fra eiendomsskatt.

store investeringer
Av større investeringer er det
blant annet satt av 800.000 til
Elveparken kunstpark neste
år, det samme beløpet i 2019
og 600.000 i 2020.
Det er også satt av to millioner årlig til «Kunstnerisk utsmykningsordning», som ledes av et utvalg med representanter fra Akershus kunstsenter, Norske arkitekters
landsforbund og Skedsmo
kommune.

