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Framtidsbanken delar med sig på
Sparbanksdagen 3 september!
På Sparbanksdagen den 3 september delar Framtidsbanken ut medel för
sjunde gången. Totalt är det 12 olika projekt som får ta del av nära en miljon.
”Köingetorget” är ett projekt som drivs vid Köinge Lantmannaförening. Torghandeln
varje torsdag, där många lokala entreprenörer saluför sina produkter, har blivit en
succé. Köingetorget erhåller 90 000 kr till bodar och för att göra området mer torglikt.
Vidare utgår bidrag till ”Sjukvårdsväskor till idrottsföreningar med
ungdomsverksamhet”. Detta är en fortsättning på den ansökan kom från Apel 99
under förra året då alla fotbollsföreningar fick väskor. Vi tyckte det var en bra idé som
vi vill vidareutveckla, säger Göran Bengtsson VD för Falkenbergs Sparbank.
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 över
19,5 miljoner kronor av bankens överskott till sammanlagt 115 olika projekt. Genom
Framtidsbanken vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling inom det område där
bankens kunder verkar och bor.
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, lördag 3 september
kl 11.00, 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, företag och
privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i
bankens verksamhetsområde.
Sammanlagt har nu 19,5 miljoner kronor beviljats till 115 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 2016.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid sjunde utdelningstillfället:
Fibergruppen*
Köinge Lantmanna ek för
Idrottsföreningar med
ungdomsverksamhet
Brottarklubben Falkenberg
Söderskolan
Ullareds förskola
Asige Bygdegårdsförening
Slöinge GOIF
Vessigebro-Ljungby
Röda Korskrets
Klara öppenvård
BUP mottagningen i Falkenberg
Bryggan

Fibernät
Bodar Köingetorget

600 000 kr
90 000 kr

Sjukvårdsväskor
Nytt låssystem
Scenmoduler
Sagoäventyret kan börja
Hjärtstartare
Hjärtstartare

60 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
25 000 kr

Hjärtstartare
Självhjälpslitteratur
Utbildningspärmar
Litteratur

25 000 kr
25 000 kr
17 250 kr
8 000 kr

*Fibergruppen erhåller 2 000 kr bidragsgrundande anslutning enligt de principer som gäller för statliga
medel. Fibergruppen omfattar Oktorp, Perstorp, Hanarp, Sällora, Särestad, Årstad, Allberg,
Gödastorp, Blixtorp och delar av Skrea.

