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Falkenbergs Sparbank firar 150 år och presenterar
mottagarna ur Framtidsbanken

Går det bra för Falkenberg
- går det bra för Falkenbergs Sparbank
I samband med dagens Sparbanksstämma inleder Falkenbergs Sparbank sitt jubileumsfirande
på allvar. Ikväll samlas över 200 personer på Falkenberg Strandbad för att fira kommunens
piggaste 150-åring. Även bidragsmottagarna från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank
kommer att presenteras under kvällen. Denna gång får 20 olika projekt ta del av drygt 2,4
miljoner kronor med Sjöräddningssällskapet som största mottagare på strax över miljonen.
Falkenbergs Sparbank har en lång historia. Redan den 7 september 1865 tog kaptenen och
tullförvaltaren Philip Kuylenstjerna initiativet till att starta en lokal sparbank. En bank för alla som
dessutom skulle verka för bygdens positiva utveckling och just samhällsengagemanget har varit en
viktig del genom alla år. Redan 1875 donerades pengar till ett bibliotek och 1915 bidrog banken till
byggandet av ett varmbadhus.
- Vårt syfte är fortfarande tydligt och enkelt. I första hand vill vi möjliggöra långsiktig ekonomisk
trygghet och tillväxt för våra kunder. Genom goda resultat vill vi vara en viktig samhällsaktör i vår
del av Halland. Ska jag sia om framtiden är jag övertygad om att vårt engagemang för Falkenberg
med omnejd kommer vara fortsatt mycket stort, kommentarer Göran Bengtsson som gör sitt tredje
bokslut som VD för Falkenbergs Sparbank.
I dag är mer än varannan privatperson och vartannat företag i kommunen kunder hos Falkenberg
Sparbank. Och under de senaste tio åren har affärsvolymen ökat från 10 mdr till 21,5 mdr kronor.
- Allt fler människor väljer att flytta hit och under 2014 startades 280 nya företag i Falkenberg. Att vi
verkar i en bygd som växer bidrar till vår framgång och det är också det som är det häftiga med att
driva en Sparbank. Går det bra för kunderna i vårt verksamhetsområde går det också bra för banken.
Därför är det viktigt för oss att vara med och stimulera och driva på den utvecklingen, säger Göran
Bengtsson.
En viktig del i Sparbanksidén är att vinsten ska stanna lokalt. Först och främst för att bygga en
stabil bank men också för att en del av vinsten delas ut till allmännyttiga ändamål. Sedan starten 2013
har Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank nu delat ut drygt 14 miljoner kronor till totalt 62 mottagare.
Mest bidrag vid dagens utdelning får Sjöräddningssällskapet till en ny räddningsbåt för att kunna
fortsätta sitt fantastiska arbete med att rädda liv utmed kusten. Båten kommer för övrigt att döpas
till Falkenbergs Sparbank
För att lyfta fram Falkenbergs Sparbanks historia och betydelse för kommunen har en jubileumsbok
tagits fram. Boken är skriven av tidigare museichefen Claes Hederstierna och journalisten Torsten
Andersson och speglar bankens historia från 1865 med ett särskilt fokus på tiden efter 1940.
Boken innehåller många fina historier och bilder från 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.
Detta blir fjärde utdelningstillfället och sammanlagt har nu drygt 14 miljoner kronor beviljats till 66 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 2015.
Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid fjärde utdelningstillfället:
Falkenbergs Sjöräddningssällskap
Falkenbergs IK
Falkenbergs Blåsorkester
Olof von Dalinsällskapet
Ullareds IK
Ridklubben Styringe Stall
Köinge Bygdegårdsförening
Falkenbergs Konsertförening
Falkenbergs Scoutkår
Fegens GK Myrorna
Älvsereds Byalag
Vessigebroskolan
OK Gläntan
Falkenbergs Riksteaterförening
Falkenbergs Tennisklubb
Falkenbergs Hemvärnsgård
BK Viljan
Handikappidrotten i Falkenberg
Autism & Aspergerföreningen i Halland
Kvibille Hembygdsförening

Räddningsbåt
Friidrottsutrustning
Uniformer
Utveckling av Dalinminnet
i Vinberg
Säkerhet
Mera ljus på ridsporten
Draperi
Stipendium för högre musikstudier
(10 000 kr/ år i 5 år)
Återställande av skadad fastighet
Gymutrustning
Östdanmark vandringsled
Äventyrsskog
Handdator och sportidenheter
Teaterföreställning
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Hjärtstartare
Stolar
Ljuskanon, filmduk och filmer
Handikapparkering

1 050 000 kr
500 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
80 000 kr
70 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
45 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
36 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
5 000 kr

