Pressmeddelande
Falkenberg 2017-08-31

Framtidsbanken delade ut 1,3 miljoner
på Sparbanksdagen!
På Sparbanksdagen i Falkhallen den 2 september delade Framtidsbanken ut
nära 1,3 miljoner till 14 olika projekt.
Falkenbergs Fontänhus och En trappa upp är de som får mest pengar vid detta
tillfälle. - De driver många bra projekt inom sin verksamhet och får vardera 150 000 kr
per år i tre år, säger Göran Bengtsson VD för Falkenbergs Sparbank.
Falkenbergs Scoutkår får bidrag till ett nytt tält. Bidraget är redan utbetalt då tältet
invigdes vi det stora jamboreelägret på Rinkebyfältet utanför Kristianstad i augusti.
Fyra föreningar får bidrag till hjärtstartare i och med detta har Framtidsbanken
bidragit med 20 st hjärtstartare i och kring Falkenberg.
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
24 miljoner kronor av bankens överskott till sammanlagt 159 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.
Bidragen kommer ”symboliskt” att delas ut på Sparbanksdagen, lördagen den
2 september kl.13.00, i Falkhallen.
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 24 miljoner kronor beviljats till 159 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 december 2017.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid nionde utdelningstillfället:
Falkenbergs Fontänhus
En trappa upp
Falkenbergs Golfklubb
Falkenbergs Volleybollklubb
Köinge Bygdegårdsförening
Vinbergs IF
HjärtLung Falkenberg
Glommens Bygdegård
IOGT-NTO Framtiden
Skrea IF
Ålens Stugägarförening
Ria Falkenberg
Falkenbergs Scoutkår
Kris Falkenberg
Stafsinge förskola

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
Handigolf
Utvecklad träning
Scenbelysning
Staket runt träningsplan
Uppfräschning av lokal
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Kodlås
Tält
Datorer till utbildning
Kapprumsbibliotek

450 000 kr
450 000 kr
75 000 kr
68 000 kr
30 000 kr
29 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
23 300 kr
16 000 kr
15 000 kr
10 000 kr

