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Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, 
kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, 

byalag och utvecklingsgrupper. 

Det är idag svårt för små företag, organisationer inom den sociala ekonomin att få kapital att 
utveckla sina verksamheter. Behov, idéer och eldsjälar finns det gott om, men utan pengar är det svårt 
att starta eller driva vidare fungerande verksamheter.  

Mikrofonden Öst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala 
företag, stiftelser och utvecklingsgrupper. Vi hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier 
för lån i bank men också investera i till exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och 
mikrolån. Kapitalet i Mikrofonden Öst kan komma både från privat och offentligt håll.  

Mikrofonden Öst vill att viktig affärsverksamhet inom social ekonomi och lokal utveckling startar och 
växer. Vi som är engagerade i Mikrofonden Öst möter ofta lokala grupper och företag med intressanta 
idéer och projekt som har problem att komma vidare. De har svårt att hittar mer projektfinansiering och 
har dessutom svårt att få lån i bank för verksamheten. Problemet är ofta att det saknas tillräckliga med 
kontanter och säkerheter för banklån. Då kan Mikrofonden Öst vara en lösning.  

Mikrofonden Öst hette tidigare KGF Social Ekonomi Stockholms län och bildades 2007 av en rad 
organisationer inom den sociala ekonomin, däribland Hela Sverige ska leva Länsbygderådet 
Stockholms län, Coompanion Stockholm och Roslagen, Spånga BlåBand, Verdandi, Ekobanken med 
flera. KGF Stockholm har under åren varit operativ och ställt ett flertal garantier för mindre sociala 
företag på mellan 25 000 – 35 000 kronor. Vi ingår i den nationella Mikrofonden tillsammans med 
Mikrofonden Väst i Västra Götaland och Mikrofonden Z i Jämtland.  
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Vill du eller din organisation stödja utvecklingen av 
den sociala ekonomin? 

 

Bli då precis som över 20 andra organisationer medlem i Mikrofonden Öst! 
 

Medlemsansökan 
Härmed ansöks om medlemskap i Mikrofonden Öst (769616-2903) 
Medlemsinsats tecknas:                        st á 1000kr=                        kr 
 
Härmed tecknas förlagsinsatser i Mikrofonden Öst (769616-2903) 
Förlagsinsats poster:                        st á 1000kr=                        kr 
 

Org.-/företagsnamn  

Organisationsnummer  

Kontaktperson  

Adress  

Postnummer och ort  

Telefonnummer  

E-post  

Ort och datum  

Underskrift  

Namnförtydligande  

 
Medlems- och förlagsinsatserna betalas in på Plusgiro (307642-9) Mikrofonden Öst 
Insändes till 
Mikrofonden Öst  
c/o Impact Hub, Coompanion Stockholm 
Riddargatan 17D 
114 57 Stockholm 


