
NYTT LIV TIL  
LEKEPLASSEN  
PÅ HORDNES



NÆRMILJØANLEGG PÅ HORDNES 
- TULL OG TØYS ELLER ET SNEV AV REALISME

Ønsker vi å ruste opp lekeplassen til et samlingspunkt for barn finnes det mange muligheter. Felles for dem 

alle er at det er kostbart dersom det skal tilfredstille offentlige krav. Skal det finansieres av egne midler er jeg 

redd det ikke lar seg gjøre.  

Vi trenger ikke fortvile av den grunn. Ønsker vi å oppgradere lekeplassen skikkelig må vi tenke stort. Da finns 

det også gode finansieringsmuligheter. Det er en liten jungel av muligheter for å få stønad til etablering av 

nærmiljøanlegg.  

Kunsten er å søke på de rette midlene. Stat, kommune og en del private institusjoner har øremerket midler til 

utbygging av aktivitetsområder/nærmiljøanlegg. 

En ballbinge koster i størrelse 13mx21m ca 430.000. En klatrepyramide i størrelse 9mx9m ca. 90.000. 

Summene er i seg selv svimlende høy dersom en velforening skal ta hele kostnaden. Det finnes imidlertid 

gode finansieringsordninger for å få det på plass. En mix av spillemidler, dugnad, sponsorer og gode hjelpere 

gjør at regnestykkene kanskje ikke blir så veldig avskrekkende.

Dersom det er interesse for ideen om oppgradering av lekeplassen til et nærmiljøanlegg må det skje i regi av  

velforeningen. Den vil være godkjent som part i ev fordeling av spillemidler fra (Norsk Tipping). 

Er det enighet i velforeningen vil neste steg være å få anlegget inn på kommunedelplanen. Er kommunen 

positiv er det fult mulig å få det til. Spørsmålet er om vi vil?

Forslag til plassering av nærmiljøanlegg
på lekeplassen, Hordnes. Størrelse 13x21  
tilsvarende størrelse som er på  
Kirkevollen Skole



AKTIVITET SØKNADSVERDI MATERIALKOSTNAD DUGNADSVERDI

Grunnarbeider :

  - Arbeidskostnader, maskinleie 20.000,- 10.000,- 10.000,-

  - Pukk / grus, drensrør, kabel-
rør

20.000,- 10.000,- 10.000,-

Fundamenter:

Forskaling, armering, støping av 
ringmur

46.000,- 12.000,- 34.000,-

Fylling av masser i ringmur 45.000,- 11.000,- 34.000,-

Levering ballbinge (13 X 21 m) 110.000,- 110.000,- 0,-

Frakt av binge 10.000,- 10.000,-

Montering ballbinge 25.000,- 0,- 25.000,-

Kunstgress,  
levering og instalasjon

75.000,- 67.000,- 8.000,-

Levering av lys og lysmaster 14.000,- 14.000,-

Montering av lysmaster 5.000,- 1.000,- 4.000,-

Mva 60.000,-

Totalt 430.000,- 245.000,- 125.000,-

KOSTNAD BALLBINGE STØRRELSE 13X21M

FINANSIERING

Her er det mange muligheter med tanke på å kunne søke støtte i fra ulike foreninger, bedrifter og kommune.
Mange større bedrifter og banker utlyser egne søknadsfrister i lokal media. Erfaringen viser at ballbinger/
nærmiljøanlegg er tilgodesett med midler i slike tilfelle.
I tillegg er det muligheter for økonomisk støtte fra lokale sponsorer, idrettslag, velforeninger og stiftelser.
Dersom kommunen står som utbygger av anlegget, vil det medføre at man får kompensert for mva.
 
Finansieringsbehov:   kr. 430.000,- pr. binge

Spillemidler:   kr. 200.000.-
Dugnad:   kr. 125.000,-
Sponsor/EK   kr.   45.000,-
Kommune (*)   kr.   65.000,-
Totalt:    kr. 430.000,-

(*) Dersom kommunen står som utbygger, vil de få igjen momsen og netto sum blir som følger:
Kommune   kr. 65.000,-
25 % mva    kr. 60.000,-
Netto kommunal sum   kr.   5.000

eller at momsrefusjonen går som en del av finansieringen og kommunen likevel gir en økonomisk støtte 



FAKSIMILE FRA EIENDOMSMEGLER VEST


