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PRESSMEDDELANDE 
från Thordénstiftelsens vårmöte 

Sjöräddning och cirkus fick mest av Thordénstiftelsen 

Vid sammanträdet den 23 april beslutade Thordénstiftelsen om bidrag med 4,5 miljoner 

kronor till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Ett 50-tal föreningar och andra får dela 

på pengarna. Till vårens möte fanns drygt 100 ansökningar på totalt 16,6 miljoner kronor. 

Hela listan med bidrag bifogas (egen fil). 

Sjöräddningssällskapet får 500 000 kronor till nytt stationshus vid sjöräddningsstationen i 

Fjällbacka. Satsningen blir möjlig genom donationer, bidrag från lokala näringslivet, Tanums 

kommun och lokal insamling. Thordénstiftelsen har tidigare gett betydande stöd till 

Sjöräddningssällskapet genom bidragen till sjöräddningskryssaren Gustaf B Thordén på 1990-

talet och sjöräddningsbåten Thordénstiftelsen som nu finns i Uddevalla. 

 

Föreningen Reinos Vänner/Bohusläns cirkussällskap får 500 000 kronor till den planerade 

cirkuskvarnen i Grohed. Syftet med cirkuskvarnen är att ta vara på och utveckla det intresse 

för cirkuskonsten som finns bland barn och ungdomar i bygden. Målet är att inviga 

Cirkuskvarnen senast 2021 då Reino skulle ha fyllt 100 år. 

 

Bland större bidrag i övrigt finns 350 000 kronor till Ljungskile Segelsällskap för 

anläggningar som behövs för sommarens VM-tävlingar i Tera-klassen. Det gäller bl.a. 

flytbrygga och sjösättningsramp, som kan användas av klubben även efter VM-tävlingarna. 

 

Vitlycke museum får 150 000 kronor för att utveckla Bronsåldersgården med utställningar 

och aktiviteter för barn och unga. Lika mycket får Bohusläns Motorklubb och Uddevalla 

Karting för nytt reningsverk på Glimmingen. Friluftsfrämjandet i Uddevalla får 100 000 

kronor för upprustning och utbyggnad av Hällerstugan på Herrestadsfjället. Till Skee IF går  

100 000 kr för ”Multiarena Skee” med utbyggnad bl.a. av löparbanor, hopp- och 

kastanläggning och boulebanor.  

 

Kontakt: 

Yngve Johansson, sekreterare, 0735-512 127, yngve.johansson@thordenstiftelsen.se 

Anders Danielsson, ordförande, 010-2241000 

Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina 

fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det 

nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag till 

”det allmännas fromma” i Bohuslän.  Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. 

Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare. 
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