Pressmeddelande
Sölvesborg den 26 april 2019

Sponsringsfördelningen för 2019 är klar
I år får 76 föreningar dela på nästan 2,5 miljoner kronor. Sponsringen ska täcka de olika behov
som föreningarna har för att stödja den dagliga verksamheten och dess fortlevnad. Dessutom
fortsätter banken med det lyckade projektet ”100-lappen” som i och med bankens 180årsjubileum i år är ”180-lappen”.

Sölvesborg-Mjällby sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell
verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i
form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på
hemmaplan.
-

Vår sponsring är ett sätt för oss att ge tillbaka till bygden. Vi är en Sparbank och det
innebär att vi inte har några ägare utan delar av vår årsvinst går tillbaka till bygden
genom bland annat vår sponsring. Vi vill säkra våra föreningars fortlevnad och
utveckling och bidra till att det ska vara lite mer kul & spännande att bo och verka i
Sölvesborgs kommun, säger Stefan Ohlson, VD på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att föreningarna ska kunna ansöka om sponsring. De måste
exempelvis verka här, nå breda grupper i samhället och resultera i lokal nytta för bygden.
-

Vi har otroligt många eldsjälar i kommunen som verkligen brinner för föreningen de är
verksamma i och vill skapa förutsättningar för en levande bygd, säger Susann Hammad,
Marknadschef på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Samtliga föreningar som sökt sponsring ska ha fått ett besked via brev och ansökan inför nästa
år finns publicerad på bankens hemsida www. smsparbank.se/sponsring. Sista ansökningsdag är
30 november.
Även under 2019 blir det möjligt för föreningarna att erhålla ytterligare bidrag utöver den
ordinarie sponsringen. För varje rådgivning som våra rådgivare genomför får kunden välja vilken

förening i Sölvesborgs kommun som ska få ytterligare 180 kr. Vi gör många rådgivningar på ett
år och därmed är det en stor summa som kunderna kommer kunna fördela. Vårt mål är att på
detta sätt fördela ytterligare 1.800 stycken ”180-lappar”, vilket i så fall skulle bli 324 000 kr till
våra lokala föreningar.
-

En annan insats vi gör är att vi i samarbete med Ritz har tagit fram en jubileumsbakelse
där banken ger 18 kr för varje såld bakelse till Lions i Sölvesborg. Lions kommer att
använda pengarna till att hjälpa behövande individer i Sölvesborg. På så sätt bidrar hela
bygden tillsammans och verkar för en god sak, säger VD, Stefan Ohlson.

När banken fyllde 175 år genererade den dåvarande jubileumsbakelsen i 32 000 kr för
Kvinnojouren Embla. Pengarna har använts för att hjälpa utsatta kvinnor och barn i Sölvesborg.

För mer information kontakta gärna:
Susann Hammad, Marknadschef, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 05.
Stefan Ohlson, VD, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 04.

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.

Föreningar/aktörer som banken stödjer 2019
Aktiespararnas lokalförening i Sölvesborg
Barnfestivalen
Björkenäs/Pukavik
BK Revansch
Brosö Orienteringsklubb
Danskompaniet
Djupekås Åldermannaförening
Falkvikskyrkan
Furulundsskolan
Företagarna i Sölvesborg
H 78
Handelsföreningen i Sölvesborg
Hanö Bygdegårdsförening
Hanö Fyrförening
Hembygdsföreningen Facklan
Hällevikslägret
Hörselskadades förening i Sölvesborg
Hörvikens IF
Hörvik-Krokås Hembygdsförening
Istaby Historia
Jazz i Hällevik
Konstrundan i Blekinge
Korpen Sölvesborg
Kulturföreningen Borres vänner
Ljungbackastämman Ebbalycke
Lörby IF
Malin:Form
Mjällby AIF
Nattpuls - Upplevelser i Sölvesborg
Nogersunds Hembygdsförening
Novah Gospelkör
Nyföretagarcentrum
Odd fellow

Operapelago/Operapå Hanö
Optimistjolleklubben timan
PRO Mjällby
PRO Norje
PRO Sölvesborg
Puls i Sölvesborg
Reumatikerföreningen i Sölvesborg
SFK Regnbågen
SGIF
Siretorp-Mörby Bygdegårdsförening
Snapphanarnas Ryttarförening
Solstrålens Värksamhet
SPF Boken
Step by Step
Svenska Järnvägsmännens Semesterförening
Sånggruppen Crimond
Sölve BK
Sölvesborg Folketshusförening
Sölvesborg Kammarmusikförening
Sölvesborg-Lister Rotaryklubb
Sölvesborgs Basket
Sölvesborgs BTK
Sölvesborgs Cykel & Sportklubb
Sölvesborgs Golfklubb
Sölvesborgs IK
Sölvesborgs Kommun
Sölvesborgs Körsällskap
Sölvesborgs Musikkår
Sölvesborgs Ridklubb
Sölvesborgs Riksteaterförening
Sölvesborgs Scoutkår
Sölvesborgs Släktforskarförening
Sölvesborgs Softbollklubb
Sölvesborgs Trädgårdsförening

Sölvesborgsgymnasterna
Sölvesborgs Innebouleförening
Sölvevikens båtklubb
Torsö fiskehamnsförening
Uckefellow
Ung Företagssamhet (UF)
Visans vänner
Västra Näs Byalag o Hamnförening
Ysane Norje Hembygdsförening

