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Banken fyller 19O år
och det vill vi fira tillsammans med er!
Det gör vi lördagen den24 augustivid Snäckan i Rosengården i Karlshamn, med hjälp av
Nöjeskompaniet och två icke ännu offentliggjorda artister och inte minst genom att dela

,t L9O 0OO:- extra

till föreningarna.

Lite utav idEn med hela kvälien är att tacka alla våra kunder för att de väljer Sparbanken Kar shamn trll
sin bank Att kunderna genom sitt val av bank, gör sklllnad och att de är en stor del i det r ka förenrngslrvet
som finns i Karlshamns kommun, Därför uppmanar vialla föreningar att komma k ädda i sina foren ngsstä
så att besökarna på plats själva kan se vad de är med och bidrartil
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190 O0O:- till föreningar verksamma i Karlshamns kommun
Under kvällen kommer banken att d.tu ut 190 000 kronor till Karlshamns föreningsliv Det är besökarna
under 190-års kalaset som sryr hur pengarna kommer att fördelas och nur mycket av pengarna som gärtill
er förenrng Det görs via ett röstningsförfarande

Därfor kan det vara en bra de att se tillatt mob lrsera så mårga :cl <rirg:r föi-er ig son mö1 lgt Desto
flerbesökaresomskrvererföreningsnamnpåsin rösisede,lesiostörrecela,idei3O0C0kronorna
kommer er förening tl I godo
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17:00-

Rösta på din förening 190 000 - ska fördelas

17:50-l-8:00 '

Banken hälsar

L8:00- ca 19:30

Nöjeskompaniet leder oss igenom en kväll fylld av allsång och
nationella stjänor,

välkommen ' rl
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Ett program som vi tror lockar ung som gammal och där det finns något för alla att tycka om
Banken bjuder på underhållning, popcorn och 190 000:- tillförenings ivet
Mat och dryck tar man med sjglv - och kanske en frlt att sitta på
Tillsammans med er gör vi en fantastisk kvåll möj ig och firar i90 år som fristående äkta Sparbank
Vid frågor kontakta marknad@gparbankenikarlshamn,se,

Varmt välkomna!
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nken iKarlshamn
Sparbanken i Karlshamn
Drottninggatan 55 7ox44 374 21 Karlshamn
Telefonbanken; O154-3A 44 00 eller telefonbanken6sparbankenrkarlshamn.se
www,sparbankenikar shamn se
Styre sens säte: Kar shamn 0rgan sationsnummer 536ZaO:918L, Bankgiro 981-1530
Karlshamn Asarum 1"4örrurn 5vängsta
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