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Framtidsbanken satsar på kulturlivet
Teatergläntan ökar sin tillgänglighet
Framtidsbanken väljer vid vårens utdelning att stötta kulturlivet genom en storsatsning på
nya Teatergläntan i Falkenberg. Bidraget, 1,8 miljoner kronor för att öka tillgängligheten vid
teaterområdet i Hertingskogen, är en av Framtidsbankens största satsningar sedan starten
2013. Totalt delas det denna gång ut 3,6 miljoner kronor till 20 olika projekt.
Teaterledaren Kålle Gunnarsson skapade scenen Teatergläntan i Arvidstorp 2010 och har sedan dess
utvecklat den i samarbete med Falkenbergs kommun. Efter förra årets säsong bestämdes det att flytta
scenen på grund av omfattande bostadsbyggnation i närområdet. Ny spelplats från och med i sommar
blir istället gamla järnvägsbanken i Hertingskogen vid Falkenbergs IP. Kultur och Fritid hade möjlighet
att investera två miljoner i projektet men insåg att det skulle behövas mer och gjorde därför en
ansökan till Framtidsbanken på 1,8 miljoner kronor för att kunna genomföra allt man önskade. Målet
var att skapa en tillgänglig plats för familjeteater, möten, lek och naturupplevelser samt säkra
framtiden för Kålles teaterskola och sommarteater.
- Att få Framtidsbanken som en aktiv partner i arbetet med att forma nya Teatergläntan är mycket
positivt och visar på ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv, kommenterar Per Johansson
som är ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden och den som står som formell mottagare av stödet
från Falkenbergs Sparbank.
Göran Bengtsson, VD för Falkenbergs Sparbank, har under de fem år som Framtidsbanken funnits
varit med om att dela ut 27,5 miljoner kronor till 180 olika mottagare. Han är mycket glad över den
insats Falkenbergs Sparbank nu gör tillsammans med Falkenbergs kommun.
- Det är kul att vi kan vara med och utveckla förutsättningarna för Kålle Gunnarssons teaterskola och
familjeteater i Falkenberg. Genom vår satsning blir platsen även tillgänglig och användbar för personer
med nedsatt rörelseförmåga. Vårt bidrag gör det möjligt att skapa en plats som är attraktiv året om.
Kålle Gunnarsson är självklart oerhört glad och nöjd över den gedigna satsning som görs på
Teatergläntan där han i sommar ska spela Ronja Rövardotter med totalt 74 aktörer på scen.
- Jag har i flera år varit engagerad för att hjälpa till vid Framtidsbankens prisutdelningar och sett alla
stora belopp som getts till lokal utveckling. Att nu få vara med om att själv indirekt stå som mottagare
känns helt fantastiskt. Jag var beredd på att det skulle ta några år innan vi skulle få upp nivån på
området och att det nu blir bra direkt är rena drömmen för mig och vårt teaterfolk. Det här är viktigt för
Falkenberg och jag lovar att göra vad jag kan för att det här ska bli riktigt bra. Teatergläntan blir nu
minst lika mycket ett rekreationsområde som en teaterarena och det är fint att den blir tillgänglig för så
många, säger Kålle Gunnarsson som fortsätter:
- Jag har genom åren kämpat mycket med min Teaterglänta och detta blir faktiskt min femte spelplats i
Falkenberg sedan starten 2001. Vi gör numera Sveriges största Astrid Lindgren-föreställning både när
det gäller ensemblestorlek och publik vilken senast var 13 000 personer. Jag är riktigt stolt över det vi
har skapat och att vår verksamhet är sedd av både kommunen och Framtidsbanken.
Ett annat stort projekt som får bidrag denna gång är stråket Staden-Stranden som är en viktig
pusselbit för att skapa en attraktiv stad. Framtidsbanken växlar där upp de åtgärder som kommunen
planerat så att stråket kan bli mer attraktivt och kännas säkert.
- Vi satsar motsvarande 50 % av kommunens egen satsning vilket i nuläget blir 500 000 kronor och
hoppas genom detta att vi lockar ännu fler till vår vackra stad, avslutar Göran Bengtsson.

För mer information
Vid ev. frågor kontakta Göran Bengtsson tel. 072-545 50 85, Per Johansson tel. 070-211 25 41 eller
Kålle Gunnarsson tel. 073-384 44 87.

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 27,5 miljoner kronor beviljats till 180 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 2018.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid tionde utdelningstillfället:
Projekt i samarbete med Falkenbergs kommun
Nya Teatergläntan
Stråket Staden-Stranden
Övriga bidragsmottagare
Fbgsortens Ryttarförening
Underlagsrenovering
Ullareds IK
Belysning Hedevi IP
UF Halland
It´s my future
Kamratföreningen Länken Fbg Qvinnor i fokus
Ekomuseum nedre Ätradalen
Skyltning besöksmål
Hermanstorps Kör- och Ridklubb SM 2018, nytt hinder
Morups Friskola Ek förening
Klätterställning
Älvsereds Bygdegårdsförening Nya stolar
Ry Huvhult VA samfällighetsför. Fiberanslutning
Fegens GK Myrorna
Löpband
Fegens samhällsförening
Pumptrack
Vessige Alfhögs hembygdsför. Åkgräsklippare
Falkenbergs Cykelklubb
Förbättringar MTB-bana
Pingstförsamlingen Falkenberg Hjärtstartare
Slöinge GOIF
Resultattavla
Falkenbergs Konståkningsklubb Hyrskridskor till medlemmar
OK Gläntan
Popup-tält
Vinbergs Gymnastikförening
Redskap

1 800 000 kr
500 000 kr

300 000 kr
250 000 kr
130 000 kr
100 000 kr
75 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
44 000 kr
44 000 kr
40 000 kr
39 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
24 000 kr
18 000 kr
15 000 kr
9 500 kr

