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Pressmeddelande från Thordénstiftelsen
4 milj kr till 60 föreningar; ”från segelbåt till ridhus”
Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 28 april beslutat om vårens ansökningar.
Sammanlagt har det inkommit 98 ansökningar på ca 16 milj kr. Besluten fördelade sig till 60
föreningar som delar på ca 4 milj kr.
Vårens beviljade bidrag har som vanligt en stor bredd och sträcker sig över kultur,
bygdeutveckling och idrott. ”- Det är en ambition, att försöka ge så många som möjligt ett
bidrag, säger Leif Berndtsson. -Det medför att de flesta får lite mindre än vad de ansöker om
men då kan våra pengar räcka till några fler föreningar. Det finns en fantastisk förmåga ute i
föreningarna att klara av planerade insatser. Allt ideellt engagemang som jag får exempel på
varje vecka är imponerande och borde få större uppmärksamhet.”
30 föreningar får bidrag på belopp runt 60 000 kr med en stor spännvidd på ändamål, från
förbättrat ridhus på Tjörn, via bevattningsanläggning till fotbollsplan i Bovallstrand och festival
på Koster till ökad tillgänglighet på hembygdsgårdar i Kode och på Bohus-Malmön.
Vårens bidrag innehåller en hel del hav och segel. En särskild satsning görs för segelfartygen
genom ett projekt från Bohusläns Museum och Hembygdsförbundet. Det handlar om en
förstudie för att stimulera kunskap om kulturarvet omkring Bohusläns segelfartyg och ev öka
intresset för skolseglingar. Kvartsita får stöd för fortsatta renoveringar. Segelklubbar på Tjörn
och Stenungsund får bidrag till bryggor och Ljungskile Segelsällskap får ett stort stöd till ny
båt för deltagande i Allsvenskan Segling som de kvalificerat sig till.
De stora föreningarna Ljungskile SK och Hälle IF får de högsta bidragen för sin bredd med
ungdoms- och elitidrott. Se i övrigt bifogad förteckning.
Kontakt:
Leif Berndtsson, sekreterare, 076-1051090, leif.berndtsson@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
www.thordenstiftelsen.se
e-post sekreterare leif.berndtsson@thordenstiftelsen.se, 076 1051090
Thordénstiftelsen, Museigatan 2, 451 50 Uddevalla

