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Glommabanen AS søker minst 4 bedrifter som kan bidra med kr. 33.333,33 hver til
finansiering av Mulighetsstudiet.



Indre Østfold Regionråd gjorde 27. september vedtak om å be kommunene i Indre om å
spleise på kr. 33 333,33.
Sarpsborg kommune og Fredrikstad skal den 9. oktober behandle søknad om bidrag på kr.
100.000,- fra hver gjennom Nedre Glomma Regionråd.

Går ovennevnte i orden vil kommunene samlet ha bidratt med 1/3 av totalbeløpet på 1 mill. kr.
(Hvaler, Rakkestad, Eidsberg, Indre med kr. 33.333,33 hver og Sarpsborg og Fredrikstad med kr
200.000,- til sammen.)


Glommabanen AS har nylig endret sine vedtekter til ideelt formål, slik at det skal være
lettere for kommunene å gi tilskudd til et privat aksjeselskap.

Glommabanen ønsker å synliggjøre overfor Sarpsborg og Fredrikstad kommune og fylket, at
næringslivet stiller opp. Derfor denne oppfordring nå i innspurten.


Glommabanen trenger minst 4 næringslivsbedrifter til som sier ja til kr. 33 333,33 hver.
Fredriksborg Eiendom AS, Værste AS, Eidsberg Sparebank, Østfold Energi, Askim
Sparebank og Mjørud AS har alle sagt ja.



Den planlagte fylkeskommunale andel på kr. 333 333,33, er direkte avhengig av positivt
vedtak i Nedre Glomma regionråd den 9. oktober. Bidragene fra Sarpsborg og Fredrikstad
kommune behandles da. Evt. søknad fra Regionrådet i Nedre Glomma, til Nedre Glomma
Partnerskapsfond om kr. 333 333,33 (fylkets andel) kan behandles i fondet den 7.
november.
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Mulighetsstudien skulle etter planen i gang 1. oktober, og være ferdig våren 2014. Denne studien
skal gi svar på grunnleggende spørsmål om markedsgrunnlaget, muligheter for tettstedsutvikling,
faktorer som vil påvirke løsningen, kostnader, samfunnsøkonomisk effekt og alternative løsninger.

På grunn av at kommunene Fredrikstad og Sarpsborg ikke får behandlet saken før 9. oktober, og
fylket ikke før 7. november, ser Glommabanen for seg en utsatt oppstart på 4 -5uker.

For nærmere informasjon, se vår hjemmeside: www.glommabanen.no
Vår styreleder Osmund Ueland kan også kontaktes på telefon 416 56 001

Med vennlig hilsen
GLOMMABANEN AS

Per Dalevold
Daglig leder

Osmund Ueland
Styrets leder
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