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Falkenbergs Sparbank delar ut över fyra miljoner kronor
I dag presenteras de 13 första mottagarna av bidrag från Falkenbergs Sparbanks
nybildade fond kallad Framtidsbanken. Totalt är det strax över fyra miljoner kronor
som når olika spännande projekt i kommunen. Största summan, två miljoner
kronor, går till Ätrans IF som nu kan förverkliga servicebyggnaden vid nya
skidskytteanläggningen och fotbollsplanerna i Ätran.
Genom Framtidsbanken vill Falkenbergs Sparbank ge stimulans till allmännyttiga ändamål
inom det område där bankens kunder verkar och bor. I förutsättningen för fonden anges att
organisationer, föreningar, företag och privatpersoner kan söka bidrag till projekt som
främjar utveckling och tillväxt.
- Som sparbank har vi en unik möjlighet att bidra på det här sättet vilket är en viktig del av
själva sparbanksidén. Vi är Sveriges enda bank med huvudkontor i Falkenberg och vi vill
självklart att det ska märkas lokalt att det går bra för Falkenbergs Sparbank. Av bankens
vinst 2012 har vi satt av 10 miljoner kronor till Framtidsbanken och det är riktigt kul att vi
nu kan presentera de första mottagarna, kommenterar Göran Bengtsson som är VD för
Falkenbergs Sparbank.
Falkenbergs Sparbank är en bank som verkar lokalt i Falkenbergs kommun och i Getinge
med totalt fem kontor och närmare 100 anställda. Banken har en gedigen bakgrund som
byggts upp under snart 150 år.
- I vårt verksamhetsområde finns många engagerade personer som brinner för en idé som
de önskar genomföra. Genom Framtidsbanken kan vi nu vara med och förverkliga dessa
idéer och tillsammans med engagerade människor göra skillnad i vårt område. Det är första
gången Falkenbergs Sparbank gör en så här omfattande satsning och intresset har varit
mycket stort med många ansökningar, berättar Göran Bengtsson.
Ätrans IF är de som fått största utdelningen vid första ansökningstillfället. De har stora planer
på gång med en ny kombinerad skidskytteanläggning och fotbollsplaner i Ätran men
pengarna från t ex Falkenbergs kommun, EU:s Leader-projekt och Hallands Idrottsförbund
har inte riktigt räckt till den viktiga servicebyggnad som ska bli knutpunkten i Ätrans
Idrottscentra. Nu blir den verklighet.
- Vi är oerhört tacksamma för det här stödet från Framtidsbanken. Det betyder mycket för
oss. Vi har kämpat i flera år med att få till vårt idrottscentra i Ätran men projektets akilleshäl
har varit att vi inte haft resurser till en bra servicebyggnad med toaletter, omklädningsrum
och samlingslokal vilket vi nu får möjlighet till, kommenterar Torbjörn Nilsson som är
projektledare för Ätrans Idrottscentra som drivs av Ätrans IF i samverkan med övriga
föreningslivet i Ätran.
Alla bidragstagarna kommer att uppmärksammas i samband med Sparbanksdagen i
Falkhallen på lördag den 7 september.
För mer information
Vid ev. frågor kan ni kontakta Göran Bengtsson på tel. 0346-55 085 eller 072-545 50 85
eller Torbjörn Nilsson från Ätrans Idrottscentra på tel. 0346-600 39 eller 070-303 48 37

Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid första utdelningstillfället:
Ätrans IF
Falkenbergs Roddklubb
Akta Huvudet
Slöinge Tennisklubb
Falkenbergs FF
Falkenbergs Fontänhus
Gurkbänken i Vessigebro
Eftra hembygdsförening
Handikappidrotten i Fbg
Morups Tånge Fyrsällskap

2 000 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
60 000 kr
21 000 kr
15 000 kr

Servicebyggnad vid idrottscenter
Tävlingsbåt för åtta roddare
Föreläsningar för unga om våldets
konsekvenser
Ekonomibyggnad
Säker kassahantering på IP
Kulturprojekt
Scen
Byggnad som dokumentarkiv
Tält
Starthjälp - fyrens framtid.

Dessutom får tre stycken fiberföreningar - Hässlås fiber ek. förening, Gränsfiber Fagered/
Älvsered ek. förening samt Källsjö Bygdeservice ek. förening bidrag. Föreningarna erhåller
2 000 kr/anslutet bidragsgrundande hushåll (enligt de principer som gäller för statliga medel),
beräknat belopp för dessa tre föreningar är 710 000 kr.
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