
ENEBAKK AVIS  SPAREBANKSTIFTELSEN DNB  AMEDIA

Trym har fått penger to ganger - nå skal
Enebakk Avis dele ut nye 80.000 kroner

Av Gunnleik Seierstad
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Vi inviterer lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.
Søknadsfristen er 1. mars.

Trym Bergtatt lager informasjonstavler i Ytre Enebakk. Det har han holdt på med siden sommeren 2018.

– Hobbyen tar veldig mye tid og det koster å lage tavler og skrive ut plakater med laminering. Det ble fort veldig dyrt
for meg. Da Enebakk Avis kom med informasjon om at man kunne søke om midler til prosjekter til allmenn
utnyttelse, fant jeg ut at jeg kanskje også burde søke, forteller han.

Trym Bergtatt lager historiske informasjonstavler, som også inkluderer populære Pokestops, og henger de ut rundt om i Ytre
Enebakk. Foto: Arkivfoto
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117 tavler har han satt ut så langt.

Har fått 25.000 kroner

Bergtatt er en av dem som har fått penger fra Enebakk Avis og Sparebankstiftelsen DNB tidligere. Han �kk 15.000
kroner det første året han søkte, og 10.000 kroner i fjor.

– Uten denne støtten ville det bli veldig dyrt for meg da trelast og festemateriell har blitt veldig dyrt under
Covid-19 perioden. Før jeg �kk støtte, måtte jeg selv stå for alle kostnadene. Ved å øremerke midlene jeg
�kk i støtte kunne jeg disponere og planlegge både innkjøp av materiell, samt investere i bedre verktøy.
Siden pengene kommer fra lokalmiljøet valgte jeg også å handle inn bedre verktøy lokalt, for å støtte opp
lokalt, sier han.

Kjøpt utstyr

Bergtatt har gått til innkjøp av både slagbormaskin, søylebormaskin og bordsag etter å ha fått penger fra Enebakk
Avis og Sparebankstiftelsen DNB. Utstyret brukes til arbeidet med tavlene.

I 2022 satte han ut 15 nye tavler i Ytre Enebakk. Det kreves også en del vedlikehold av tavlene som allerede står ute.

– Normalt bytter jeg ut plakater som har blitt solbleket med friske, og samtidig får tavlene et nytt strøk
med beis. Jeg har brukt opp mot 30.000 kroner på prosjektet i 2022, forteller Bergtatt.



Flere saker

80.000 kroner

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB skal Enebakk Avis dele ut nye 80.000 kroner til foreninger og
organisasjoner i vårt område.

Pengestøtten fra Enebakk Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia.
Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell
virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Søknadsfristen er 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra Enebakk Avis og et eksternt medlem, bestemme
hvilke tiltak som skal tildeles midler. O�entliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad
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Se kommentarer (3)

Tar selvkritikk fordi Ahus aldri fikk vite om overgreps-
anmeldt sykepleier

Trym har lagt inn alle informasjonstavlene i et Google-kart som man �nner på nettsiden ytterbygda.no. Foto: Google
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