GODA EXEMPEL FRÅN HELA LANDET
VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

HANTVERKSHUSET I ASKERSUND

Ekonomisk Förening
Vägen ut! är Sveriges största sociala franchisekedja bestående av 13 sociala företag.
Kooperativen har fått stöd ett tiotal gånger
med mellan 100 000 - 425 000 SEK per
tillfälle.
Hemsida: www.vagenut.coop

Ekonomisk Förening
Hantverkshuset i Askersund fick förlagsinsats
på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möjliggjorde inköp av fastigheten, tillsammans med
lån från Almi och en privat bank.
Hemsida: https://hantverkshusetiaskersund.se/

YALLA ÖSTERSUND Ekonomisk Förening
EGNAHEMSFABRIKEN
Ekonomisk Förening
Detta ASF på Tjörn erhöll 300 000 kr varav
200 000 är ett lån och 100 000 är en kontokredit.
4 styrelsemedlemmar gick i personlig borgen på 72 000 kr. Medlen gick till projektbyggarytor.
Hemsida: www.egnahemsfabriken.se

CO-GROW Ideell Förening
Co-Grow beviljades kreditgaranti om
200 000 kr. Kreditgarantin användes till ett
lån som säkrade föreningens likviditet i samband med en projektansökan till EIP-Agri.
Hemsida: www.co-grow.se

KOOPUS Ekonomisk Förening
Detta ASF i Hedemora erhöll checkkredit
på 225 000 kr via garanti från Mikrofonden,
samt egen borgen om 25 000 kr. Krediten
utjämnar likviditeten vid löneutbetalningar.
Hemsida: www.koopus.se

Vid uppstarten tog detta ASF ett lån hos Mikrofonden på 30.000 kr. Pengarna gick till investeringar för att komma igång med verksamheten
och testa sin idé.
Hemsida: Verksamheten har övergått i annan
regi

HOGSLÄTTS VÄNBOENDE
Kooperativ Hyresrättsförening
Denna byggemenskap i Gerlesborg fick tidigt
rådgivning vid sin uppstart. Mikrofonden hjälpte
till i diskussioner med banken kring finansiering.
Stödet stannade vid detta.
Hemsida: hogslättsvänbo.se

Liz Balettskola DANSBASEN ekonomisk
förening i Västerås
Liz Balettskola DANSBASEN fick förlagsinsats
på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möjliggjorde inköp av ny musikanläggning och viss
renovering av lokalerna.
Hemsida: https://www.balettskolan.com/
BOGGSJÖ BYFÖRENING

FEEL4GÖTAÄLV Ekonomiska förening
Erhöll garanti på 100 000 kr för att täcka de
sista 20% av Jordbruksverkets stöd för att
balansera likviditeten i väntan på betalning
efter slutredovisning av ett LEADER-projekt.
Hemsida: Under utveckling.

Denna ideella förening i Bräcke kommun erhöll
en kredit på 50 000 kronor från Mikrofonden
för att delfinansiera tillgänglighetsanpassning
av bygdegården.
Hemsida: www.norlbygda.com

Fler goda exempel hittas på www.mikrofonden.se. I skrivande stund har
Mikrofonden genomfört strax under 100 sociala investeringar nationellt.
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Foto: Vägen ut! Koopeativen, Hantverkshuset i Askersund, Egnahemsfabriken, Yalla Östersund (numera en del av ABF
Jämtland-Härjedalen), Hogslätts vänboende (Per Pixel), CO-GROW, Liz Balettskola Dansbasen, Koopus, Feel4götaälv och
Boggsjö byförening.

bilder från de goda exemplen
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