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BYGDENS STOLTHET: Den nye ballbingen har blitt til takket være dugnad og lokal støtte. 
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Skaffet ballbinge på dugnad
HORDNES: Det startet med en

idé på et årsmøte i velforeningen. To år senere kan barn og
voksne slå seg selv på brystet:
Den nye ballbingen på Hordnes
har blitt til takket være imponerende dugnadsinnsats og
god hjelp fra lokalt næringsliv.
Av Terje Bringsvor Nilsen

terje@fanaposten.no

Du husker kanskje ungene på
Hordnes som opplevde at tyver
stjal flaskene de hadde samlet inn
til et godt formål?
Flaskene til en verdi av 4000
kroner var samlet inn for å skaffe
penger til den planlagte ballbingen på Hordnes. Historien om de
uheldige flaskesamlerne resulterte
imidlertid i at engasjerte givere
syntes så synd på ungene at de ga
dem hele 17.500 kroner tilbake.
Den triste historien hadde fått
en lykkelig slutt. Og forrige helg
kunne de samme ungene snøre på
seg fotballskoene og ta i bruk den
fiks ferdige ballbingen sammen
med resten av nabolaget.
To år etter at noen glupe hoder
i styret i velforeningen fikk ideen,
er nærmiljøets nye storstue en realitet.

Gaver og dugnad

Foruten innsamling av flasker er
det bossaksjoner, sankthansfest,
gaver fra lokale bidragsytere og en
stor porsjon dugnadsinnsats har

sørget for resultatet. I tillegg må
det sies at Bjarne Rieber har spyttet i en generøs gave til prosjektet.
– Det har vært lekeplass på
dette området helt siden 80-tallet,
men på et årsmøte i 2011 ble det
tatt initiativ til å få bygget en skikkelig ballbinge der det lå en grusbane, forteller leder i Hordnes Vel,
Finn Liland.
Ideen slo rot på Hordnes. Snart
var Ernst Nygaard, Sindre Heggebø, Joachim Schroeder og Tore
Hordnes i gang med å planlegge
prosjektet. En slik ballbinge har
i utgagnspunktet en anslått prislapp på en halv million kroner,
men ved hjelp av egeninnsats
klarte beboerne å få prisen ned.
Liland anslår at den endelige summen havnet mellom 200.000 og
250.000 kroner.
– Finansieringen har blitt til
takket være litt tippemidler, støtte fra lokale bedrifter, bidrag fra
Bjarne Rieber og penger vi har fått
inn på egen hånd. Det er mange
bidragsytere som fortjener en
takk, forteller Liland.

gingsgruppen var skeptisk, men
i dag er han glad for at de fulgte
rådet om å snu i siste liten.
– Jeg var skepisik til økte kostnader og det faktum at ny byggesøknad måtte sendes inn. Men vi
tok sjansen, og når vi til slutt klarte å gjøre denne endringen uten
nevneverdige ekstrakostnader, er
jeg veldig glad for at det ble gjort,
sier han.
Ballbingen ble levert i oktober,
og rett oppunder jul forelå nødvendig godkjenning til å gå i gang.

De ivrige beboerne var imidlertid
nødt til å vente på mildværet for å
kunne gå i gang. I midten av april
ble ballbingen montert og kunstgresset limt fast til bakken.
– Det har vært godt oppmøte på
de mange dugnadene. Dette prosjektet har vist hva vi på Hordnes
kan få til gjennom et unikt dugnadssamsspill, legger Schroeder
til.
Under åpningen var det både
fotball- og volleyballturnering
med barn og voksne involvert.

Finn Liland tror den nye ballbingen får stor betydning for nærmiljøet.
– Motivasjonen er å tilrettelegge for at ungene våre trives på
Hordnes. Vi er en fredelig utpost i
Fanabygden, og det er litt lange avstander for barn- og unge som vil
drive med idretter. Det å ha et slikt
anlegg her betyr mye, sier han.

Måtte snu nitti grader

Da banen skulle bygges stilte kyndige fagfolk fra nabolaget opp.
Graving med gravemaskin, skogrydding og elektrikerarbeid ble
gjort på dugnad. Midt oppi dette
arbeidet kom arbeidsfolkene frem
til at det ville være bedre utnyttelse av plassen om ballbingen ble
snudd 90 grader.
Joachim Schroeder i planleg-

JUBELÅPNING: Med ballonger festet til foten ble det festfotball på Hordnes forrige helg, da den nye ballbingen endelig kunne taes i bruk.
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