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GAVE' Kjell sandli (t'h') er glad for milliongavenfra sparebanken
More. Bankenhar iflere ir gitt litt av overskudd til lag, organisasjonerog prosjekt, itilge banks;ef
Jan olav Brudevoll.
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Sparebanken
Moregir6n
millionkronertil Hamnsundsambandet.
JULEGAVE.- Banken snsker i
bidra til i uwikle lokalsamfunnet
her vi hsrer til, sier banksjef Jan
OlavBrudevoll.
- Hamnsundsambandet vil gi
bedre kommunikasjon mellom
Ilaram, Alesund og Giske kommunet og vil bidra til en stsrre
og mer robust bo- og arbeidsregion, sier Brudevoll.
Glad. Daglig leder i Hamnsundsambandet AS, Kjell Sandli, er
glad for den sjenerosegaven.
- Gaven fra Sparebanken
Msre sikrer fremdrift og grr
Hamnsundsambandet AS en god
skonomisk start, sier Sandli.
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Samarbeid. Hamnsundsambandet AS er et samarbeidsprosjekt
mellom lokalt neringsliv og de
tre kommunene Haram, Giske og
Alesund.
KJELLSANDTI
Selskapet har som formil i
planlegge, bygge og drifte veg,
bru og tunnelanlegg mellom
En hovedplan for HamnsundHaram, Alesund og Giske kom- sambandet ble utarbeidet allermuner.
ede i 1988, og det var denne
planen sammen med en utredSelskapet er etablert ut fra et ning fra 2008 som ble tatt opp pi
sterkt onske fra lokalt neringsliv
nytt i oktober 2008 da selskapet
om bedre kommunikasjoner til Hamnsundsambandet AS ble
regionsenter og fl1plass,og om i
stiftet.
knyne den maritime klyngen i
regionen tettere sammen.
Oppvekstvilk6r. - Hvorfor kan
SparebankenMsre dele ut gaveValgmuligheter. - Hamnsund- midler og stipend?
- Sparebankenhar lang tradisambandet styrker folks valgmuligheter i forhold til hvor man sjon for i stotte opp om unges
snsker i bo, og hvor man har oppvekstkar gjennom i vere en
mulighet for arbeidsplass, sier aktiv bidragsyter til lag, organi'i 't '
bartksjbfBrudeVoll"
sasjoner og aktiviteter i Mrire og

'.Gavemgiren
god
dronomiskstart

Romsdal, sier banksjefen i en
pressemelding.
Overskudd.For ivere en god og
konkurransedyktig bank for lokalsamfunnet, mi banken ha et
solid okonomisk fundament.
- Vir kapital er bygget opp
gjennom mange ir sammen med
lokalbefolkningen i More og
Romsdal. Som sparebank har vi
anledning til i benytte en del av
v6.rtoverskudd til allmenny'ttige
tiltak, sier han.
Den muligheten har Sparebanken More benyttet. Siden 2OO3
har banken delt overskuddet
med flere tusen lag, organisasjoner og prosjekt.
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