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Pressemelding 
 

3,5 millioner til bygging av 7 nye kunstgressbaner i Tromsø. 
 

SpareBank 1 Nord-Norges gavefond gir tre og en halv millioner kroner til utbygging av 

7 nye kunstgressbaner i Tromsø - for å forbedre barn og ungdoms oppvekstvilkår i 

byen. 

 
Det er et stort behov for utbygging av flere kunstgressbaner i Tromsø. Banekapasiteten og 

antall brukstimer på dagens grus og gressbaner er mye lavere enn kapasiteten er på 

kunstgressbaner. Dette gjelder også vedlikeholdskostnadene for idrettslagene. 
_
En av 

årsakene til det økte kapasitetsbehovet er den store befolkningsveksten i de store byene i 

landsdelen som Tromsø, hvor man har anslått ca. 5 % årlig økning i antall lag i serie fra 

2007-2011, sier Jo Are Vik ved Troms Fotballkrets. 

 

SpareBank 1 Nord-Norge støtter utbygging av de 7 kunstgressbanene i Tromsø med kr. 

500.000,- pr. bane. 
_
Prosjektet vil gi et løft og forbedre oppvekstvilkårene til barn og 

ungdom, og det vil skape vekst, utvikling og trivsel i og for de 7 lokalsamfunnene i byen, sier 

Lars Nymo Trulsen, avdelingsleder ved SpareBank 1 Nord-Norges personmarkedsavedeling i 

Tromsø.  

 
_
Tromsø kommune skal stå som utbygger og prosjekteier og kommunestyret vedtok i 

desember 2007 å støtte dette viktige prosjektet, sier ordfører Arild Hausberg. 

De sju kunstgressbanene skal bygges på følgende steder: Ersfjordbotn, Skarpmarka, Sør-

Tromsøya, Storelva (2008), Tønsnes, Krokelvdalen (2009). 
_
Lokalisering av den siste og 

sjuende banen vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt., fortsetter Hausberg. 

 

 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond 
SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til 

lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Fondet har i dag en kapitalbase på 106 millioner 

kroner. Vi skal støtte prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, 

som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De samfunnsnyttige formål er 

definert til tiltak og prosjekter innenfor:  

 

• Kunnskap og forskning  

 

• Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse 

områder som er rettet mot barn og ungdom 

 
 

Om SpareBank 1 Nord-Norge 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og 

bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 

personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 

forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på 

Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland. 
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For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på mobil 90 85 26 

77, eller seniorrådgiver Reidun Lunndal på mobil 90 09 29 69. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For SpareBank 1 Nord-Norge 

 

 

 

Kjell Kolbeinsen 

informasjonsdirektør 

 

 


