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GJØR ALL HANDEL PÅ ETT STED!

53,2 millioner kroner er fordelt i Troms:

Disse anleggene får
spillemidler
Nå kommer pengene til rehabilitering av hoppbakken
i Kveldteigen.

TINER: Kveldteigen i Skaret. 24. mai 2010. Foto: Tore Skadal
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....er med tanke på en lav
strømregning i morgen

Fylkesrådet i Troms fordelte
tirsdag 53,2 millioner kroner
i spillemidler for 2016.
Turnhall, flerbrukshall,
kunstgressbaner og
rulleskibaner er bare noe av
det som tildeles tippemidler i fylket i denne runden. Tildelinga er ei en økning på
11,7 millioner kroner fra fjoråret. 23,1 prosent av de godkjente søknadene får tildelt
midler, noe som er en mindre prosentvis nedgang sammenlignet med tidligere år.

Nye anlegg
På fylkesplan er det svømmebasseng på Finnsnes, Bardufoss storhall,
studentidrettshallen i Tromsø og turnhall i Tromsø som stikker av med den største
andelen av totalpotten. Øverst på prioriteringslista er den siste restbevilgningen på
1.000.000 kroner til Seljestad flerbrukshall, som fra før har fått 10.500.000.
I bevilgningspotten for nye anlegg, er tre aktører i Harstad inne. Rehabiliteringen av
den store hoppbakken i Kveldteigen får tidelt 112.000 kroner. Det utbetales 675.000
kroner for MX-bane i Harstad Motorsportsenter og 708.000 kroner til toalett og
servicebygg i Folkeparken. Åsesletta skianlegg på Sandstrand er tildelt 143.000
kroner.
- Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være fysisk aktive, i godt
tilrettelagte områder. I alt 61 av totalt 118 søknader har fått tilsagn om hele eller
deler av søknadsbeløpet. Dette viser at behovet for anlegg til idrett og fysisk
aktivitet er langt større enn det vi årlig har midler til, sier fylkesråd for helse, kultur
og næring, Willy Ørnebakk (Ap).
Bevilgninger til store kostnadskrevende anlegg fører til svingninger i hvordan de
ulike regionene kommer ut i de årlige tildelingene. På grunn av etterslepet av midler
vil det fortsatt være slik at mange søkere fortsatt må vente på spillemidler til senere
års fordelinger, opplyser fylkeskommunen.

Nærmiljøanlegg
Lokale lag og foreninger får midler til nærmiljøanlegg.
Lokalt tildeles Harstad Orienteringslag 71.000 kroner til orienteringskart for
Medkila
og Breivika
66.000 kroner for orienteringskart for Kanebogen.
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Marka Ballklubb i Skånland får 250.000 kroner til balløkka på Lavangseidet i
Trøsemark, mens IL Idun Årstein i Gratangen får 140.000 kroner til turløypa
Årstein-Hammarn.
- Årets fordeling innebærer en økt satsing på nærmiljøanlegg. Nesten 85 prosent av
alle søknader imøtekommes, mot 50 prosent tidligere år. Alle kommuner med
godkjente nærmiljøanleggsøknader bevilges midler til en eller flere anlegg, forteller
fylkesråd Ørnebakk.
Totalt bevilges 3.405.000 kroner til nærmiljøanlegg i Troms.

Må vente
Av ordinære anlegg i regionen, som fortsatt står på ventelist for tideling med
godkjent søknadssum, er kunstgressbanen på Harstad stadion (1.145.000 kroner),
klatreveggen i Hålogalandshallen (455.000 kroner), kunstgressbanen på Borkenes
stadion (665.000 kroner), kunstgressbanen på Evenskjer (903.000 kroner),
grusbanen ved Sandstrand skole (674.000 kroner) og kunstgressbanen i Grovfjord
(633.000 kroner).
På venteliste for nærmiljøanlegg finnes ballbingen i Nedre Holtet (53.000 kroner),
Breivika løkkebane (29.000 kroner), Langsletta småanlegg (195.000 kroner) og
Kilbotn nord friluftsområde (57.000 kroner).

SPORT

Tøff cupmotstand
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Har du et nyhetstips?
Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips
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