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Framtidsbanken satsar på ett nätverkande näringsliv
Framtidsbanken väljer vid höstens bidragsgivning för lokal samhällsutveckling att särskilt
stötta näringslivet. Ett av uppdragen för Framtidsbanken är att skapa tillväxt och genom att
stötta utvecklingsprojektet Broa vidare med 1,7 miljoner kronor når stödet ett brett näringsliv
där hundratals företagare kommer att engageras. Det blir även bidrag till föreningslivet i
Slöinge, Getinge, Ljungby med flera ställen runt om i Falkenberg med omnejd.
Genom Framtidsbanken vill Falkenbergs Sparbank ge stimulans till allmännyttiga ändamål för
organisationer, företag och privatpersoner inom bankens verksamhetsområde. I dag presenterades
den tredje utdelningen sedan starten förra hösten och därmed har totalt drygt 11,5 miljoner kronor
av bankens överskott fördelats till 45 olika mottagare.
Den lokala organisationen Näringslivet Falkenberg med runt 450 medlemsföretag är den mottagare
som får störst utdelning vid detta ansökningstillfälle och bidraget går till utvecklings- och utbildningsprojektet Broa vidare. Under en längre tid har styrelsen för Näringslivet Falkenberg haft ambitionen
ett genomföra ett nytt attitydprojekt med hundratals företagare inblandade men har saknat
finansiering. Nu blir det möjligt.
- Det är mycket som händer i Falkenberg idag och det är viktigt att fortsätta denna utveckling. Vi vill
därför stimulera engagerade företagare att bygga nya nätverk som ytterligare kan lyfta Falkenberg
och göra oss till en kommun i framkant. Framgång är inget självspelande piano och det är mycket
viktigt att vi nu får möjlighet att mobilisera nya nyckelpersoner i Falkenbergs utveckling, kommenterar
Per Svensson som är vice ordförande i Näringslivet Falkenberg och den som ansvarat för ansökan.
Göran Bengtsson som är VD i Falkenbergs Sparbank kommenterar stödet till Broa vidare-projektet.
- Från Framtidsbankens sida vill vi stötta näringslivet och bidra till ökad tillväxt men av konkurrensskäl
har vi svårt att ge bidrag till enskilda företag. Här kan vi nu bidra till ett projekt som når hundratals
företagare och det känns mycket bra och angeläget.
Vid dagens presenterade utdelning fördelas runt 3,2 miljoner kronor till totalt tio olika mottagare.
Utöver Näringslivet Falkenberg är de stora mottagarna Slöinge GOIF som får 400 000 kronor för
att bygga omklädningsrum, Getinge Bowlingklubb som får 180 000 kronor till utrustning samt två
fiberföreningar.
Kommittén som fördelar Framtidsbankens medel har också beslutat att inför nästa år öka beloppet
på Olof von Dalin-stipendiet. Syftet med Olof von Dalin-stipendiet är att ge uppmuntran och sprida
uppmärksamhet kring yngre, lovande forskare och kulturarbetare, verksamma i Halland eller med
anknytning till Halland.
- Det känns mycket bra att vi genom Framtidsbanken kan vara med och förverkliga bra idéer och
tillsammans utveckla vårt närområde, avslutar Göran Bengtsson.
Alla bidragstagarna kommer att uppmärksammas i samband med Sparbanksdagen i Falkhallen nu
på lördag den 6 september.
För mer information
Vid ev. frågor kan ni kontakta Göran Bengtsson på tel. 0346-55 085 eller 072-545 50 85 eller Per
Svensson från Näringslivet Falkenberg på tel. 070-945 70 00.

Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid tredje utdelningstillfället:
Följande får bidrag:
Näringslivet Falkenberg

Broa vidare

1 731 000 kr

Slöinge GOIF

Omklädningsrum

400 000 kr

Getinge Bowlingklubb

Bumpers/ Gotlandsränna

180 000 kr

Falkenbergs BTK

Golvprojekt

100 000 kr

Falkenbergsortens Ryttarförening

Knattehoppet

100 000 kr

Ätrafors Bollklubb

Styrke/ Motionsredskap

30 000 kr

Ljungby Skytteförening

Kompressor

28 000 kr

Falkenbergs Tennisklubb

Förvaringsskåp

25 000 kr

Dessutom får fiberföreningarna Gunnarp-Fegens Fiberförening ek för och Svartnet fiber ek för
bidrag. Föreningarna erhåller 2 000 kr/anslutet bidragsgrundande hushåll (enligt de principer som
gäller för statliga medel) och beräknat belopp för dessa föreningar är 600 000 kronor.
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