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”Grasrotpotensiale” nær 100.000 berre i Uskedalen 20.01.2009

Anne Jorunn Eikefjord frå Herøysund er ein av mange som kjøpar kupongar på SPAR, her av Kjersti Børve. (Foto: Ola Matti Mathisen)
 

Frå 1. mars vert ”Grasrotandelen” frå Norsk Tipping innført og berre i Uskedalen utgjer den eit
potensiale på nærare 100.000 kroner, som tipparane kan fordela på lag og organisasjonar i bygda.

 
Det opplyser dagleg leiar Bente Nilsen ved den lokale kommisjonæren SPAR til uskedalen.no. Som andre er ho
begeistra for dette nye tiltaket der tipparane sjølve kan øyremerka inntil fem prosent av innsatsen sin til gode
føremål. ”Grasrotandelen” omfattar ikkje Flax og Extra.

 
I heile kommunen kan ”Grasrotandelen” tilsvara over ein million i året ettersom kvinnheringane i 2008 spelte for
vel 22 millionar i Norsk Tipping. Ved SPAR i Uskedalen vart det spela for knappe to millionar av denne summen,
nærare bestemt 1.931 093 kroner.
Det var ein nedgang frå 2.049.574 året før. Nedgangen trur Bente har samanheng med at folk også her i bygda i
større grad enn før sit heime og tippar via pc-en.

 
Ho håpar at fleire lag og organisasjoner i bygda enn skulemusikken vil la seg registrera i Frivillighetsregisteret
innan 1. februar. Det er ein føresetnad for å bli tildelt midlar frå Grasrotandelen.   Grasrotmidlane gjer at ein kan
støtta laget i sitt hjarta utan at det kostar meir enn det ein elles ville brukt på tipping og utan at det går ut over
premien om ein vinner, påpeiker Grenda.

 
Men ellers har fleire gjeve uttrykk for at Norsk Tipping så langt ikkje har vore spesielt dyktig når det gjeld å
marknadsføra den nye ordninga. Også kommisjonærane har fått ein svært kortfatta og svært knapp orientering
om kva det gjeld, blir det påpeika også andre stader i landet.

 
Av Ola Matti Mathisen
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