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Kunstgræsbane i Nr. Broby
Historie
Gennem en del år har der været et ønske om en kunstgræsbane i Nr. Broby. Lokale ildsjæle
nedsatte på et tidspunkt et kunstgræsudvalg, som skulle arbejde målrettet på realisering af
banen. Udvalget bestod af repræsentanter fra den lokale fodboldklub FC Broby, Broby
Sportsefterskole, Broby FritidsCenter og Nr. Broby Lokalråd. Der blev arbejdet intenst på at
tilvejebringe midlerne og med stor hjælp fra kommunen, Broby Sportsefterskole, lokale fonde og
private bidragsydere lykkedes det endelig i 2016.

Samarbejde
Der blev taget tilbud hjem fra to udbydere af kunstgræs og valget faldt hurtigt på NKI. Vi havde
gode erfaringer med firmaet i forvejen, idet de havde været med til anlæggelse af to multibaner i
Nr. Broby. Udvalget havde nogle konstruktive møder NKI, som er yderst professionelle i deres
tilgang, samtidig med at alt foregik i en god atmosfære med udgangspunkt i kunstgræsudvalgets
ønsker. Det kan være svært at samarbejde et udvalg, som består repræsentanter fra foreninger,
men dette mestrede NKI til fulde. NKI har hjulpet med, hvis kunstgræsudvalget har været i tvivl –
også spørgsmål vedrørende ting, som lå uden for selve projektet.

Det færdige projekt
Kunstgræsbanen er et meget stort aktiv for Nr. Broby. Det har givet mulighed for at dyrke
fodbold udendørs hele året. Der er altid aktivitet, både af lokale og klubber udefra. Banen
benyttes af de lokale skoler og den lokale Broby Sportsefterskole.
Kunstgræsbanen opfylder alt hvad vi har drømt om i lokalområdet. Kvaliteten er helt i top og alle
brugere har tilkendegivet, at underlaget ikke kunne være bedre.
Vi kan anbefale at tage kontakt til NKI for kvalificeret rådgivning om kunstgræs. De vil helt sikkert
også være vores samarbejdspartner i fremtiden.
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