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Framtidsbanken bidrar till snabbväxande sporten Pickleball
En bana för uppstickaren Pickleball. Det är en av alla spännande satsningar i
vårens utdelning av projektbidrag från Framtidsbanken. Hela 1 531 000 kr delas
ut till projekt, med tyngdpunkt inom sport samt närodlad mat.
Falkenbergs Tennisklubb bygger Pickleballbana
Sporten Pickleball växer i raketfart. En kombo av tennis, pingis och badminton som spelas på en plan
av samma mått som badminton. Det är USA:s snabbast växande sport just nu. Enligt uppgifter från
Svenska Pickleballförbundet® finns idag ca 1 000 spelare i 25 klubbar men redan nästa år räknar man
med det tiodubbla och man ser 100 000 spelare som nåbart inom några år.

-

Det här var ett projekt som vi i Framtidsbankskommittén fastnade för direkt. Mig veterligen är
det en sport som ännu inte etablerats i Falkenberg. Det känns roligt att stödja Falkenbergs
Tennisklubb med en bana som dessutom ska vara öppen för alla att spela på, säger Göran
Bengtsson, ordförande i Framtidsbankskommittén och VD Falkenberg Sparbank.

Spelplanen kommer placeras intill tennisklubbens utomhusbanor vid Skrea strand och blir en
kombinerad bana för pickleball och minitennis.
- Kul att kunna bidra till något nytt och hälsofrämjande, för såväl Falkenbergare som turister,
fortsätter Göran.
Ett annat intressant projekt är Framtidens mat som vill etablera testbäddar. Resurser från
näringslivet, akademien och offentliga organ slås samman, med fokus på att ta fram nya, skalbara
och hållbara livsmedel. Halland har ett gynnsamt klimat för testbäddar.

-

Genom satsningen vill vi ytterligare stärka Falkenbergs positionering inom mat. Vi vill skapa
ytor där innovativa idéer kan utvecklas till nya företag eller produkter, säger Jan Melkersson,
VD Falkenbergs Näringsliv.

I vår delar Framtidsbanken ut bidrag till totalt 14 projekt. - På grund av den rådande situationen med
Covid-19, väljer vi att inte samla våra bidragsmottagare till en gemensam utdelningsceremoni denna
gång, säger Göran.

Fördelningen av Framtidsbankens bidrag våren 2020:
Bidragsmottagare
Falkenbergs Kommun/
Falkenbergs Näringsliv
Näringslivet Falkenberg
Destination Falkenberg
Vinbergs IF
Skrea IF
Falkenbergs Tennisklubb
Ätrans IF
Ginstens Idrottsplatsförening
Falkenbergs Cykelklubb
IM:s lokalförening Falkenberg
Ullareds Samfällighetsförening
Vessigebro BK
Falkenbergs Teater
Hertingskolan

Framtidens Mat
Digital plattform
- för skola och näringsliv
Rullande Skafferi
Avbytarbås
Utegym för alla
Pickleball/Minitennisbana
Elkompressor för
snötillverkning
Nya fotbollsmål
MTB barn och ungdom
Utbilda volontärer
Furets boulebana
Fotbollsmål, 5-manna
Säker stege
Gagaboll-rink

400 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
130 000 kr
114 750 kr
90 000 kr
85 000 kr
82 500 kr
30 000 kr
30 000 kr
26 000 kr
18 750 kr
14 000 kr
10 000 kr

Utöver ovan förteckning, har Framtidsbanken i samband med Alla hjärtans dag 14 februari, delat ut
hjärtstartare till fem föreningar i verksamhetsområdet.
För mer information:
Vänligen kontakta Göran Bengtsson tfn: 072-545 50 85, 0346-550 85

Om Framtidsbanken
Genom Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank vill vi stimulera tillväxt, livskvalitet,
bra utbildning och fler arbetstillfällen. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för
ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen.
Sammanlagt har nu 36 miljoner kronor beviljats till 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.
Läs mer på falkenbergssparbank.se/framtidsbanken om vilka fått projektbidrag.
Nästa ansökningsperiod pågår fram till 30 juni 2020.

