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HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Se flere produktdetaljer på plantasjen. no. Tilbudene gjelder t.o.m. 9/7
eller så langt beholdningen rekker. Utvalget kan variere. Med forbehold

om trykkfeil. Les mer på plantasjen.no.

OPPTIL 50% RABATT. SJEKK PLANTASJEN.NO
FOR ENDA FLERE TILBUD!

SOMMERSALGET ER I GANG!

Hagemøbler kan bestilles i alle våre butikker.
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Spisegruppe Nina
4 stoler og bord.

Hjørnesofa m/bord. Puter inkl.

Spisegruppe Lotus
4 stoler og bord. Puter inkl.

4 posisjonsstoler og bord.

Spisegruppe
Ammi/Lyon

Hjørnesofa m/bord. Puter inkl.
Sofagruppe Nina

Sofagruppe Genova

2 stoler, sofa og bord. Puter inkl.
Sofagruppe Sabina

SPAR
1500,-

SPAR
2000,-

SPAR
2000,-

SPAR
2000,-

SPAR
3000,-

Alle flerårige uteplanter

30-50%
KUNTORSDAG
OG FREDAG

5995,-
8995,-
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Sendte fotballjenter ut på gresset
NÅ ER PARKEN  
ENDELIG I MÅL

Fotballjenteneer god 
på gress.

Bare få dager gjenstår før Trom-
sø har fått en splitter ny kirke-
park med grøntareal, benker og 
beplantning midt i sentrum. I 
innspurten er det mye som skal 
dribles på plass, og derfor kan 
det være godt å ha en 12. spiller 
på laget.

Mandag ettermiddag og 
kveld fikk nemlig fagfolkene i 

Braathen Landskapsentrepre-
nør solid lokal hjelp da TILs da-
melag og jenter stilte opp på det 
feltet de kan best - nemlig 
gressmatta.

Kort varsel
- De var ferdig med grunnarbei-
dene, men fikk litt mye å gjøre 
med å legge ut gresset. Så fikk 
vi spørsmål om vi kunne stille 
på kort varsel, sier trener for 
TIL jenter, Per Wilhelmsen.

Mot et bidrag til laget stilte 
15-20 spillere opp for å rulle fer-
diggresset ut i kirkeparken. Til 
sammen seks felt på totalt 1800 
kvadratmeter i parken ble dek-
ket av myk gressplen.

- Ja, nå er det ikke bare Alf-
heim-matta som har gress, men 
også kirkeparken. Men jentene 
er jo vant med gress, så det gikk 

bra, fastslår Wilhelmsen.

Hyggelige reaksjoner
Jentene holdt på i flere timer 
utover kvelden, og dermed 
gikk de også glipp av to VM-
kamper innenfor sin egen 
idrett.

- Vi må jo gjøre litt innsats, og 
det er bare hyggelig når vi får så 
mange fine kommentarer.

Mens enkelte reagerte nega-
tivt da gangveiene i kirkepar-
ken ble asfaltert tidligere i som-
mer, var det nemlig bare positi-
ve reaksjoner da det grønne 
gresset kom på plass.

- Parken framstår jo som et 
smykke, mener Wilhelmsen.

- Hvordan vil du som fotball-
trener bedømme den nye matta?

- Jeg vil nok si at den passer 
best til å ligge og sole seg på.
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JOBBET 
KNALL-
HARDT: 
TIL-Jentene holdt 
på i flere timer 
utover kvelden, 
og dermed gikk 
de også glipp av 
to VM-kamper 
innenfor sin egen 
idrett.  Foto: SiSSel 
 WeSSel- HanSen
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FINT OG 
FLOTT:  Slik 
er domkirke-
parken blitt 
ettter over et år 
med bygging 
og forvandling. 
Parken er blitt 
et smykke i sen-
trum av byen.


