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Framtidsbanken satsar på barn och
ungdomar!
I samband med Sparbanksstämman den 29 mars delade Framtidsbanken
ut medel för åttonde gången. Totalt är det 23 olika projekt som får ta del
av nära två miljoner kronor.
Barnakademien, Falkenbergs kulturskola, Ätranskolan och Tångaskolans IF är
några av de barn- och ungdomsverksamheter som i vår får bidrag ur Framtidsbanken.
Även Falkenbergs gymnasieskolas Introduktionsprogram får bidrag.
- Tack vare pengarna från Framtidsbanken kan vi nu skapa ett experimentellt
upplevelsecenter kopplat till läroplanens mål för matematik och naturorienterade
ämnen. Vi kommer kunna driva utbildningarna i mer skapande form och dessutom
jobba för ett utökat intresse för teknik och naturvetenskap hos eleverna, säger
Fredrik Ogell rektor för introduktionsprogrammen på Falkenbergs gymnasieskola.
- Barn och ungdomar är vår framtid så var kan Framtidsbankens bidrag passa
bättre, säger Göran Bengtsson VD för Falkenbergs Sparbank. Det är också roligt
att bidragen fördelar sig över hela vårt verksamhetsområde, från Ätran i norr till
Harplinge i söder.
En viktig del av Sparbanksidén är att bankens vinst ska stanna lokalt. Först och
främst för att bygga en stabil bank men också för att kunna dela ut en del av vinsten
till allmännyttiga ändamål. Sedan Framtidsbankens start 2013 har det delats ut nära
22,5 miljoner kronor av bankens överskott till sammanlagt 141 olika projekt.
Falkenbergs Sparbank är Sveriges enda bank med huvudkontor i Falkenberg och
vi är stolta över att ha verkat i området i över 150 år.

För mer information
Vid ev. frågor kan ni kontakta Göran Bengtsson på tel. 0346-55 085 eller 072-545 50 85.

Fakta om Framtidsbanken
Genom Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank vill vi ge stimulans för att skapa tillväxt, livskvalitet,
bra utbildning och fler arbetstillfällen. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för
ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens
verksamhetsområde.
Sammanlagt har nu 22,5 miljoner kronor beviljats till 141 olika projekt fördelade i Falkenbergs
Sparbanks verksamhetsområde - Falkenbergs kommun och norra delen av Halmstad. Näringsliv,
skola, kultur och idrott har alla fått ta del av miljonerna från Framtidsbanken.
Nästa ansökningsperiod pågår fram till 30 juni 2017.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid åttonde utdelningstillfället:
Fbg gymnasieskola
Introduktionsprogram
Asige Hembygdsförening
NyföretagarCentrum Halland
Stift Olofsbo Hembygdsgård
Falkenbergs kulturskola
Tångaskolans IF
Ätranskolan
Barnakademien
Kooperativet Fågel Fenix
Askome Hembygdsförening
Falkenbergs Teater
Ätrafors Bollklubb
Ullareds IK
Fagereds Bygdegårdsförening
Falkenbergs Båtsällskap
Falkenbergs Armsport
Harplinge Biodlarförening/
Harplinge Bivänner
KRIS Falkenberg
Fbg kommun
Gruppverksamhet barn/tonår
Harplinge IK

Asige fiber ek för*
Abild Västra Fiber ek för*
Norra Långås VA och fiberfören*

Makerspace
Yrkesintroduktion
Hagbard & Signe
Speed Mentoring
Stengärdsgård m. m.
Pianostudio
Hinderbana
Hälsofrämjande aktiviteter
Konstskola för barn
Stadsodling
Döda Fallet Yngeredsforsen
Säkra publikplatser
Passagesystem
Sittplatser Hedevi
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Armbrytningsbord
Biodling för hälsosam
avel och pollinering
Datorer för utbildning
Studiematerial
Äta och dricka rätt
innan match och träning
Fibernät
Fibernät
Fibernät

220 000 kr
100 000 kr
82 000 kr
56 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
46 000 kr
45 000 kr
40 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
ca 600 000 kr
ca 240 000 kr
ca 126 000 kr

*Föreningarna erhåller 2 000 kr/ bidragsgrundande anslutning, enligt de principer som gäller för
statliga medel.

