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Falkenbergs Sparbank firar 150 år med Sparbanksdag
och presenterar mottagarna ur Framtidsbanken

Framtidsbanken bidrar med miljoner till
modern uppkoppling på landsbygden
I samband med Sparbanksdagen i Falkhallen den 5 september presenteras
nya bidragsmottagare från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank. Denna gång
är det 14 olika projekt som får ta del av drygt 2,8 miljoner kronor. Mest pengar
går till utbyggnad av fibernät på landsbygden.
För andra gången i år och femte gången sedan Framtidsbankens start delar
Falkenbergs Sparbank ut bidrag till projekt som verkar för positiv utveckling i det
område där bankens kunder verkar och bor. I förutsättningen för Framtidsbanken
anges att organisationer, föreningar, företag och privatpersoner kan söka bidrag
som främjar utveckling och tillväxt.
Totalt har nästan 17 miljoner av bankens överskott fördelats till 83 olika projekt.
- Att på detta sätt ge tillbaka till bygden är en del av själva sparbanksidén. Som lokal
sparbank är vi helt beroende av den lokala utvecklingen och därför lägger vi vår kraft
här – lokalt, säger Göran Bengtsson bankens VD.
Alla bidragstagare kommer att uppmärksammas i samband med Sparbanksdagen i
Falkhallen lördagen den 5 september.

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.
Detta blir femte utdelningstillfället och sammanlagt har nu när 17 miljoner kronor beviljats till 83 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 2015.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid femte utdelningstillfället:
Boberg fiber ek för
Vinberg Södra Fiber ek för
Fiber i Ljungby
Byafiber till alla i Gällared
Handikappidrott i Falkenberg
Slissåns Fiber ek för
Falkenberg Fontänhus
Falkenbergs Orienteringsklubb
Brottarklubben Falkenberg
Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård
Falkenbergs Bågskytteklubb
Demensföreningen i Falkenberg
Friskis & Svettis
SPF- Vinberg Ljungby

Fibernät
Fibernät
Fibernät
Fibernät
Nystart Handikappidrott i Fbg
Fibernät
Grönskande Hälsa – Så för livet
Naturidrottens Hus
Brottarmatta
Staffens
Nytt målmaterial
Föreläsning om hjärnans sjukdomar
Hjärtstartare
Boulebana

700 000 kr*
500 000 kr*
380 000 kr*
370 000 kr*
194 000 kr
170 000 kr*
150 000 kr
93 000 kr
90 000 kr
64 000 kr
60 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
7 000 kr

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

