Pressmeddelande
Sölvesborg den 8 april 2019

Allsång med hjärtat i bygden
Med anledning av att Sölvesborg-Mjällby Sparbank fyller 180 år i år firas detta lite extra på
Stortorget i Sölvesborg kl.18, under Killebom torsdagen. Då blir det Allsångskväll som leds av
Peje Johansson och gästartister är bland annat Lotta Engberg och Robin Bengtsson.
-

Allsången är ett sätt att ge tillbaka till bygden genom att sprida glädje och gemenskap.
Allsången är en del av vårt 180-års firande där vi försöker fira hela året med våra befintliga
men också potentiella kunder, säger Stefan Ohlson, VD Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är en egen lokal bank utan aktieägare som verkar för ”med hjärtat i
bygden”. Det innebär att banken avsätter delar av årsvinsten till sponsring och samhällsnytta,
varje år.
-

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är och har varit en trogen huvudsponsor av Killebom och det
betyder väldigt mycket för kommunen. Det innebär att vi kan erbjuda ett riktigt bra
gratisprogram, säger Sanna Persson, Besöksnäringsutvecklare, Sölvesborgs kommun.

Förutom gästartisterna Lotta Engberg och Robin Bengtsson så kommer Allsången gästas av
lokala förmågor. Vilka det blir är hemligt.
-

Vi vill överraska vår publik på Allsången och då måste vissa delar vara lite hemlighetsfulla.
Men jag lovar att det kommer att vara en fantastiskt trevlig stund, fortsätter Stefan Ohlson.

Innan Allsångens start kl. 18.00 så kommer Cirkusfabriken framföra ett hissnande framträdande
kl. 17.30.
För mer information kontakta gärna:
Susann Hammad, Marknadschef, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 05.
Sanna Persson, Besöksnäringsutvecklare, Sölvesborgs kommun, 0456-81 61 65.
Kort om Robin Bengtsson
Robin Bengtsson slog som 18-åring igenom i TV4:s IDOL 2008, där han slutade på en tredje plats.
Men det stora genombrottet kom i Melodifestivalen 2016 där han tog sig till final med låten
”Constellation price”. Året därefter var han tillbaka i Melodifestivalen och vann tävlingen med
låten ”I can´t go on”, som blev 2017 års svenska bidrag i Eurovision Song Contest och slutade där

på en mycket hedrande femteplats. Han har sedan fortsatt att turnera och skriva nya låtar, och
har dessutom under våren 2019 medverkat i danstävlingen ”Let´s dance”.
Kort om Lotta Engberg
Lotta Engberg som är en av vårt lands mest populära och älskvärda artist och programledare,
med en meritlista som överträffar de flesta i branschen. Programledare i TV för Melodifestivalen,
Kär och galen, Bingolotto och inte minst allsångsprogrammet Lotta på Liseberg. Dessutom har
hon ju förutom en lång och gedigen karriär som dansbandssångerska, varit med som soloartist i
Melodifestivalen flera gånger, och 1987 vann hon med klassikern ”Fyra bugg och en Coca Cola”
Kort om Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank har en affärsvolym på 8,8 miljarder kronor, 30 anställda och två
kontor i Blekinge. Vi är en egen bank som äger en liten del av Swedbank – inte tvärtom. Vi har i
180 år verkat för ett bättre liv i vår närhet tillsammans med våra kunder. Det är det vi kallar för
att ha hjärtat i bygden och det vill vi fortsätta med i minst 180 år till.

Kort om Sölvesborgs kommun
Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till
Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en
medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd
från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra
utmed Hanöbukten. Här hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

