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Ungdomar i fokus när Falkenbergs Sparbanks
Framtidsbank delar ut miljoner!
I dag presenteras nya mottagare av bidrag från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank.
Många intressanta ansökningar har inkommit och av dessa har kommittén valt ut 17
mottagare, vilka tillsammans får dela på fyra miljoner kr. Ungdomar i fokus – så kan
man sammanfatta vårens utdelning. De tre största bidragsmottagarna har alla en bred
och omfattande verksamhet för barn och ungdomar.
I höstas delade Falkenbergs Sparbanks ut de första fyra miljonerna ur Framtidsbanken.
Genom Framtidsbanken vill Falkenbergs Sparbank bidra till en positiv samhällsutveckling
inom det område där bankens kunder verkar och bor. I förutsättningen för Framtidsbanken
anges att organisationer, föreningar, företag och privatpersoner kan söka bidrag till projekt
som främjar utveckling och tillväxt.
- Av bankens vinst 2012 avsattes 10 miljoner kronor till allmännyttiga ändamål. I höstas fick
13 bidragsmottagare ta emot strax över fyra miljoner kronor och nu delar vi ut ytterligare fyra
4 miljoner. Att på detta sätt ge tillbaks till bygden är en del av själva sparbanksidén. Som
lokal sparbank är vi helt beroende av den lokala utvecklingen och därför lägger vi all vår kraft
här – lokalt, säger Göran Bengtsson bankens VD.
KomTek är en av de större mottagarna. De får ett startbelopp för att komma igång med en
kommunal teknik- och entreprenörskola där barn, unga och vuxna kan delta i
fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med inriktning på teknik och
entreprenörskap.
- Nu får vi möjlighet att få igång verksamheten vilket är mycket glädjande utifrån den positiva
respons vi har fått från vår testverksamhet hösten 2013, säger Karin Delin på Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Falkenbergs Innebandyklubb är en annan bidragsmottagare. De vill satsa på skolsarger
och så här kommenterar Staffan Sjöberg, föreningens ordförande, beskedet om bidrag:
- Vi är mycket glada och stolta över att Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank gett oss denna
möjlighet. Konkret innebär det att tillfälle till spontanidrott ökar, vilket ger både bättre
välbefinnande och bättre studieresultat.
Falkenbergs Sparbank är Sveriges enda bank med huvudkontor i Falkenberg och vi är stolta
över att ha verkat i området i snart 150 år. Vi finns i Falkenbergs kommun och Getinge med
totalt fem kontor och närmare 100 anställda.
För mer information
Vid ev frågor kontakta Göran Bengtsson på tel. 0346- 550 85 eller 072-545 50 85.
Kontaktperson för KomTek är Karin Delin tel. 0346-88 64 02 och Falkenbergs
Innebandyklubb, Staffan Sjöberg 0727-66 05 16.

Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid andra utdelningstillfället:

Vessigebro Idrottsplatsförening
KomTek
Falkenbergs Innebandyklubb

500 000 kr
490 000 kr
275 000 kr

Falkenbergs Volleybollklubb
Ullareds Slalomklubb
Hermanstorp Kör & Ridklubb
Susedalens Kör & Ridklubb
Fbg Ätradalens Biodlarförening
Falkenbergs Gymnasieskola
Ullared Flädje Golfklubb
Långaveka Byallmänning
Mötesplats Mölle

200 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

Föreningslokal VBK
Teknik- och entreprenörskola
Skolsarger – Fajans, Skogstorp och
Söderskolan
Testcenter
Snökanon
Terrängbana
Ridbana
Informationsbyggnad biodling
Entreprenörsdag
Hjärtstartare
Bevarande av smedja
Redskap för egenvård

Dessutom får fem fiberföreningar - Ullaredsbygdens Fiber ek för, KosFiber ek för,
Krogsereds Fiber ek för, Södra Kinds ek för samt Björkängs Fiber ek för bidrag.
Föreningarna erhåller 2 000 kr/anslutet bidragsgrundande hushåll (enligt de principer som
gäller för statliga medel), beräknat belopp för dessa föreningar är 2 004 000 kr.

