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KUNSTGRESSBANE PROSJEKT FOLLEBU STADION. 
 
Viser til søknad om mellomfinansiering av kunstgressbane på Follebu stadion 
behandlet på Formannskapsmøte 14.05 og Kommunestyret 23.05. 
 
Da søknaden vår om en kommunal mellomfinansiering av prosjektet ble avslått, 
har vi i ettertid hatt dialog med Sparebank1 Østlandet og KLP bank om 
mulighetene for mellomfinansiering hos disse. 
 
I vår finansieringsplan har vi fått innvilget lån av Sparebank1 Østlandet på 
850.000,- til MVA og 600.000,- i langsiktig lån. Vi har også et lån fra før på 1mill 
på bygdahuset. Dette betyr at vi gjennom Sparebank1 har lånt mye i forhold til 
hva vi kan stille med i garanti. Med en evt mellomfinansiering gjennom 
Sparebank1 vil vi ha et totalt lån på 4.850.000. Da sier de at fotballaget har lite 
sikkerhet som banken kan ta pant i. Sikkerhetsbildet til banken blir for svakt og 
eksponeringen mht risiko for høy. Banken sier seg villig til å ta 
mellomfinansiering på 2.300.000,- hvis kommunen kan stille med en type 
kommunal garanti for dette lånet. Det samme svaret har vi fått fra KLP bank. 
 
Vi i fotballaget begynner å bli litt i villrede for hvordan vi skal komme i havn 
med prosjektet hvis vi ikke får til en eller annen form for mellomfinansiering. Vi 
har lagt ned en enorm arbeidsinnsats med å komme i havn med 
spillemiddelsøknaden. Vi har til nå skaffet tilveie 1,2 mill i 
sponsorer/egenkapital/gaver, pluss at det ligger inne dugnadsarbeid i 
prosjektet tilsvarende 1.250.000. Skal vi greie å skaffe tilveie de 2,3 mill som 
mangler utenom mellomfinansiering, vil dette prosjektet ta flere år å få 
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gjennomført. Spillemidlene vil heller ikke bli utbetalt før ferdigattest for 
anlegget foreligger.  
 
Vi håper at Gausdal Kommune vil være behjelpelig med å stille garanti ovenfor 
banken slik at vi får mellomfinansiert prosjektet og startet byggingsarbeidet til 
høsten. Vi har hørt litt rundt på tilsvarende prosjekt i andre kommuner, og på 
så å si samtlige anlegg har kommunen vært inne med mellomfinansiering eller 
stilt en eller annen form for kommunal garanti for anleggene.  
Dette vil ha stor betydning for den største idretten i kommunen, samt at det vil 
være positivt for hele bygda. Det gir barn og unge en god og trygg arena for lek 
og egenaktivitet samtidig som det gjør Follebu og Gausdal til en mer attraktivt 
sted å flytte til.  
 
 
Mvh 
 
Morten Strangstad 
Leder Follebu Fotballag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


