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Av Cecilie Lind Hånes

67 07 35 12
cecilie@varingen.no

I seks år har det vært snakk om
kunstgress på Elvetangen. Ba-
nen som nå kommer har vært
planlagt siden 2011. Leder i
kunstgressgruppa til HIL Fot-
ball, Hans Warholm, er glad for
at byggingen endelig kommer i
gang.
   – Andre klubber sier kunst-
gressanlegg gir et oppsving i
medlemstallene. Det har vi tro
på vil skje hos oss også, sier
Warholm.
   Per dags dato har HIL ca 700
medlemmer. Warholm anslår
at ca 300 av dem er medlem i
fotballgruppa.

Billigst i bygda
– Dette blir den billigste kunst-
gressbanen i Nittedal, sier dag-
lig leder Per Ulseth i Saltex,
som legger kunstgresset for
HIL.
   Den totale kostnadsrammen
for anlegget er på ca 4,5 millio-
ner kroner. Banen skal ikke ha
undervarme.
   Anleggsentreprenøren anty-
der at grunnarbeidet vil ta ca
tre uker. Etter planen kan der-
med kunstgresset rulles ut før-
ste uka i juli. 10. august er fore-
løpig satt som åpningshelg for
banen.

1 mill fra Sparebanken
Hakadal IL får finansiell støtte
fra Sparebankstiftelsen Jevna-
ker Lunner Nittedal på én mil-
lion kroner. Det tilsvarer litt
under én tredjedel av beløpet
klubben selv må skaffe til veie

for å få tildelt spillemidler.
Resten er oppspart egenkapital
i klubben.
   Spillemidlene er én tredjedel,
og så finansieres den siste tre-
djedelen av kommunen. Spille-
middelsøknaden er godkjent,
men banen nådde ikke opp ved
tildelingen i år. En del av belø-
pet blir refundert gjennom
momskompensasjon.

Frykter ikke smell
– I hvor stor grad frykter
dere at vedlikeholds- og
driftsutgiftene skal skyte i
været?
   – Det frykter vi ikke. Vi føler
vi har gjort en veldig nøye vur-
dering. Hvis den er riktig, skal
dette gå bra, sier Warholm.
   Han legger til at banen ikke
vil ha undervarme fordi det vil
koste for mye, og inntekts-
grunnlaget er for lite.
   – Markedet for å leie bort
kunstgresstid er sakte, men
sikkert forvitret, da både GIF,
NIL og Varpe har fått egne
kunstgress de siste årene, sier

nestleder Andreas Juell i fot-
ballgruppa i HIL.
   Når HIL-banen kommer på
plass vil alle de store fotball-
klubbene i bygda (NIL, GIF,
Varpe og HIL) ha egne kunst-
gressbaner.

– Nå må kommunen ta til
vettet. Ikke alle her i
bygda bor nær en 
busstopp langs riksvei 4.
Vi har ikke annet valg,
men må kjøre bil til
Mosenteret.

Av Jan Fossen

67 07 35 10
jafo@varingen.no

Det sier en av Varingens lesere,
Bjørg Bergseth som bor i Sørli-
veien. Hun reagerer på oppsla-
get i lokalavisen på onsdag der
kommunen opplyser at de har
som mål å redusere antall par-
keringsplasser ved Mosenteret
til et absolutt minimum. Hen-
sikten er å få folk flest i Nitte-
dal til å ta bussen og ikke bilen
til butikken.

   – Skal vi få ned privatbilbru-
ken, må det kraftig lut til. Ett
av virkemidlene er å knipe ned
på antall p-plasser i Nittedal
sentrum, uttalte kommunens
sjef for miljø- og samfunnsut-
vikling, Kristin Hurthi, i Va-
ringen.

Tenke seg til
– I teorien høres dette kanskje
fint ut. Men i den praktiske
hverdagen rister vi oppgitt på
hodet av slike uttalelser. Ikke
alle nittedøler bor langs riksvei
4 og tett ved en av de mange
bussholdeplassene der. Selv bor
jeg i Sørliveien.
   Inntil 9. desember i fjor had-
de lokalbussen vår holdeplass i
Ringveien. Da ble stoppestedet
nedlagt og flyttet til Kruttver-
ket fordi nyinnflytterne der
trengte lokalbussen mer enn vi
som har bodd her i hele vårt liv,
forteller Bergseth.

Tungt å gå
Hun kjenner selv til naboer
som har sluttet å ta lokalbus-
sen etter at holdeplassen i
Ringveien ble sløyfet. Er du litt
skrøpelig til beins er det rett og
slett for langt å gå til neste hol-
deplass.
   – Hvordan skal vi få handlet
nå når kommunen har tatt fra
oss lokalbussen og i tillegg vil
nekte oss parkeringsplass
utenfor butikken? Nei, nå hå-
per jeg virkelig at politikerne
kommer på banen og sørger for
at det blir rikelig med parke-
ringsplasser på Mo, sier Bjørg
Bergseth.

Buss for bil blir håpløst i Nittedal
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OFF. GODKJENT OPTIKER

Stort sommersalg!
Ved kjøp av komplett brille får du en 
brille på kjøpet. Du kan velge mellom: 
Solbrille med styrke, Lese/pc brille 

eller en ekstra avstandsbrille.
Tilbudet varer ut juni.

LITE GJENNOMTENKT. Kommunens forslag om å kutte i antall 
p-plasser på Mo får kritikk. (Arkivfoto)

Nå kommer kunstgresset i Hakadal

FRA GRUS TIL GRESS. – Banen vil være et fint tilskudd med den store boligetableringen vi nå ser i bygda, 
mener denne gjengen. F.v. nestleder Andreas Juell i HIL Fotball, Magnus Magnussen i Sparebankstiftelsen 
Jevnaker Lunner Nittedal, daglig leder Robert Eriksen i Sparebank 1 Nittedal, leder for kunstgressgruppa til HIL,
Hans Warholm, og daglig leder Per Ulseth i Saltex.

MÅLTE OPP.
Mandag denne
uka var det aller
første fysiske 
arbeidet med
kunstgressbanen
på Elvetangen i
gang. Banen er
en 11’erbane,
og får et totalt
areal på 106 x
68 m og en total
spilleflate på
100 x 64 m.

Denne uka startet oppmålingen til kunstgressbanen 
som kommer på Elvetangen. Håpet er at ny bane fører
til oppsving i medlemstallet i Hakadal IL.

Budsjett
Slik finansieres banen:
Søknad spillemidler 1.439.392
Kommunalt tilskudd 919.549
Privat tilskudd 1.000.000*
Lån 739.172
Dugnad 221.156
Gaver/rabatter 115.000
Mva.refusjon 819.623

Totalt 4.434.269
*Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Dette koster det:
Grunnarbeid 1.067.675
Kunstgressdekke 2.143.085
Annet 1.223.509

Totalt 4.434.269


