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Framtidsbankens hjärta klappar för
ungdomar och bygden
Framtidsbanken delar under våren ut medel för sjätte gången. I samband med
att fotbollssäsongen drar igång får 12 fotbollsföreningar med ungdomsverksamhet nya sjukvårdsväskor. Några andra projekt som får ta del av
Framtidsbankens bidrag är teaterläktare, fibernät och hjärtstartare.
Totalt är det 18 olika projekt som får ta del av 2 miljoner kronor.
- Ansökan om sjukvårdsväskor till ungdomslag kom från Apel 99. Vi tyckte det var en
bra idé som vi ville erbjuda alla fotbollsklubbar med ungdomslag i vårt
verksamhetsområde, säger Göran Bengtsson VD för Falkenbergs Sparbank.
Falkenbergs Föreningsråd erhåller 100 000 kr till verktyg och inredning för en
servicebil samt en åkgräsklippare. Föreningsrådet är en paraplyorganisation för över
300 föreningar och en länk mellan kommunen, arbetsförmedlingen och andra
myndigheter.
- Genom detta bidrag har vi nu möjlighet att ge fler personer som står långt från
arbetsmarknaden en dörr in till en fast anställning säger Staffan Sjöberg, som är
verksamhetsansvarig på Falkenbergs Föreningsråd.
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 miljoner kronor av bankens överskott till mer än 100 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 i samband med Sparbanksstämman,
onsdag 6 april i Sparbankshuset, Falkenberg.
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 över 19 miljoner kronor beviljats till 102 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 2016.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid femte utdelningstillfället:
Vessige fiberförening ek för*
Destination Falkenberg
Falkenbergs Föreningsråd
Falkenbergs Teater Smedjan
Falkenbergs Badmintonklubb
Krogsereds IK
Radio Wake Up
Falkenbergs Judoklubb
Glommens IF
Kvibille Bollklubb
Kvibille Hembygdsförening
Köinge Bygdegårdsförening
Stafsinge Strand Samfällighetsför
Ullareds IK
Ätrans Scoutkår
BK Viljan
Evy Olsson

Fibernät
Falkenbergs Matdagar
Växande verksamhet
Säkra publikplatser
Badminton överallt
Friskvård vid Lyngsjön
Förbättrad utrustning
Matchmatta
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Iordningställande av
byggnad
Regntåg
Barn behöver böcker

800 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
95 000 kr
75 000 kr
64 000 kr
50 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
18 000 kr
7 500 kr

Dessutom bidrar Framtidsbanken med sjukvårdsväskor till fotbollsföreningar med ungdomsverksamhet i vårt verksamhetsområde och som vi samarbetar med. Sammanlagt ca 130 st
sjukvårdsväskor till ett värde av 60 000 kr.

*Föreningen erhåller 2 000 kr/anslutet bidragsgrundande hushåll (enligt de principer som gäller för
statliga medel).

