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NYTTAN
Nyttodeklaration från Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn;

Ger miljoner
tillbaka!
Badplatsen i Kyrkhult
fick 250.000 kr till en
upprustning som barnen
i skolan planerade.
Badplatsen är nu uppskattad träffpunkt i byn!
Läs mer på sid 11.
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De senaste sex åren har Sparbanken i Karlshamn
delat ut mer än 35 miljoner till föreningar och
verksamheter som skapar trivsel och utveckling
i Karlshamns och Olofströms kommuner!
Här kan du läsa mer om Sparbanken i Karlshamn; hur vi arbetar,
hur vi bidrar till utveckling och trivsel och vilka vi är.
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Detta ger
Sparbanken
i Karlshamn

1

Sparbanken i Karlshamn har inga aktieägare som ska ha utdelning på sitt kapital. I stället går allt
som skapas här tillbaka till bygden. Så har Sparbanken i Karlshamn fungerat allt sedan starten 1829.

Bankservice
där det
efterfrågas

Sparbanken i Karlshamn har kontor runt om i bygden. Ingen annan bank
har så många kontor här. Det kostar att driva små kontor, men Sparbanken
har valt att ge bankservice där det efterfrågas av kunderna. Det innefattar
även kontanthantering på kontoren så länge kunderna efterfrågar det.
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Kontanter i Olofström
-Vi har infört kontanthantering
eftersom kunderna vill ha det.
Svårare än så är det inte, säger
Henrik Kördel, VD på Sparbanken i Karlshamn.
Kontoret i Olofström öppnades
som ett rådgivningskontor,
utan kontanthantering.
-Det här är ett bra exempel på
innebörden av NÄRA - hur vi
som självständig bank, enkelt
och obyråkratiskt snabbt kan
ta beslut.

-Kontanthanteringen i samhället minskar generellt och
kommer säkert att fortsätta
att minska.
-Men utvecklingen ska gå i takt
med kundernas önskemål. Vi
är till för att ge våra kunder
den bankservice de vill ha.
Tillgång till kontanthantering
på banken, när andra banker
slutar med det, är också en
samhällsnytta vi tillför, säger
Henrik Kördel.
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Har styrka,
stabilitet
och trygghet

Sparbanken i Karlshamn uppfyller betydligt högre
krav på Eget kapital än de som nu ställs. Ju högre
Eget kapital banken har, desto mer kan man låna ut.
Det innebär att Sparbanken i Karlshamn har resurser
att låna ut de pengar som behövs här i bygden, både
i goda och dåliga tider.
Bankkriser runt om i världen har satt fokus på hur
viktigt bankernas egna kapital är. Storleken på det
egna kapitalet är måttet på en banks styrka, stabilitet och trygghet.
Det är en tillgång för utvecklingen i bygden att ha en
stark lokal bank.
Affärsbankerna kan flytta och centralisera sin
verksamhet till de mest lönsamma marknaderna.
Sparbanken i Karlshamn har hela sin verksamhet
här och är helt beroende av utvecklingen här. Därför
arbetar Sparbanken i Karlshamn långsiktigt – allt
sedan starten 1829.
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=	Bankens utveckling
de senaste 6 åren.

i eget kapital
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Bidrar till
trivsel och
utveckling
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Sparbanken i Karlshamn satsar på kultur, idrott,
föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande. Det gör det bättre och trivsammare att
växa upp, bo och verka i Karlshamns och Olofströms kommuner. Det görs i form av bidrag från
banken eller via bankens stiftelser.
Hela vinsten med Sparbanken i Karlshamn är
att bidra till och utveckla Karlshamns och
Olofströms kommuner.
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16 941

Uppfyller
kundernas
behov

Sparbanken i Karlshamn har stark tillväxt.
De senaste sex åren har bankens totala
verksamhet utvecklats väsentligt och
blivit mer än ”en halv bank” större,
en ökning på 55 procent! Det är
ett tecken på att banken fyller
de behov som kunderna har.

5,8
3miljoner

BIDRAG från Sparbanken i Karlshamn
Ekonomiuppslag; alla siffror är miljoner kronor
Bankens Årsredovisning finns på www.sparbankenikarlshamn.se eller kan beställas från Kundtjänst.
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Samuel Henningsson VD på
NetPort Karlshamn om
Sparbanken i Karlshamn;

”
Tillför inte bara
ekonomiska värden
”

Detta ger
Sparbanken
i Karlshamn
också!

Här är några viktiga exempel på nytta som Sparbanken
i Karlshamn tillför enligt Samuel Henningsson;

VIKTIG BROBYGGARE SOM
HJÄLPER FRAM IDÉER
-Genom mitt jobb, och på andra sätt, har jag rätt bra koll på utvecklingen
här inom nyföretagande, innovation, utbildning och utvecklingsprojekt
under åtminstone de senaste tio åren.
-Jag har svårt att hitta någonting, som det blivit något av, där Sparbanken
i Karlshamn inte varit inblandad på något sätt. Banken betyder oerhört
mycket som ”brobyggare” och ”smörjmedel” i processen där man går från
idé till förverkligande.
-Att vi har en lokal stark bank som Sparbanken i Karlshamn, är en stor
fördel för utvecklingen här.
-Företag som Storegate, Tarsier Studios och NODA finns i Karlshamn tack
vare Sparbanken i Karlshamn.

-Sparbanken i Karlshamn tillför
mycket som man ser, men också
väldigt mycket som inte syns så
mycket, men som är helt avgörande
för utvecklingen här. När jag träffar
kollegor från andra orter i Sverige så
ser jag den stora skillnaden. Att ha en
lokal, stark sparbank med en engagerad ledning är oerhört värdefullt för
bygden.
-Man kan verkligen påstå att Sparbanken i Karlshamn gör det bättre att
växa upp, bo och verka här! Banken
betyder mycket mer än man tror!

LIVSVIKTIG LJUDSTUDIO ETT EXEMPEL
-Ljudstudion på BTH i Karlshamn är en hörnsten i verksamheten och något som starkt bidragit både till framgången och till att högskolan är kvar
här i Karlshamn.
-Sparbanken i Karlshamn hade en helt avgörande betydelse för att ljudstudion blev verklighet för sju år sedan. Banken var garant och engagerad
pådrivare och tog halva kostnaden för den avancerande studion, som var
unik 2006.
-I all produktion som görs här på BTH är ljud viktigt. Ljudstudions höga
klass är också en kvalitetsstämpel på hela verksamheten här.
-Ljudstudion är som en gruva - den går inte att flytta. Byggnaden med
dess speciella konstruktion är fast här. Att studion dessutom har fönster
mot havet innebär en helt unik kombination för kreativitet. Vi har haft
ljudfolk här från t ex London som blivit oerhört imponerade.

Så här säger Samuel Henningsson, VD för
NetPort Karlshamn. Genom sitt jobb och övriga
samhällsengagemang har han stor insyn i vad
som händer här vad gäller utveckling, utbildning,
nyföretagande och andra kreativa processer.

GENERÖS MEN STÄLLER BRA KRAV
-Sparbanken i Karlshamn och dess stiftelser bidrar varje år med stora
summor till föreningar, projekt och utveckling och trivsel här. Och banken
upplevs säkert som väldigt generös. Banken har en positiv attityd oavsett om det är en student som behöver stöd för ett examensarbete, eller
riskpengar till ett företagsembryo.
-Men banken har också förmågan att ställa bra krav när man bidrar med
pengar. Man ställer också krav på att pengarna verkligen används på ett
bra sätt. Banken bidrar också med råd och stöd.
-Jag brukar säga att Sparbanken i Karlshamn ÅTERINVESTERAR här.
Pengarna som banken tjänar återinvesteras här i form av stöd till utveckling och trivsel. Med bankens vinst ”växer” bygden!

SKAPAR TILLIT I BYGDEN
-Som lokal, stark och nära bank med lokal engagerad ledning bidrar Sparbanken i Karlshamn till att det skapas TILLIT – förtroende, stabilitet och
trygghet - här i bygden. Vi är inte i händerna på storbanker med huvudkontor i Stockholm, vi har ”vår egen bank”.
-Till skillnad från andra banker har Sparbanken i Karlshamn hela sin verksamhet här. Andra banker kan flytta dit möjligheten att tjäna pengar för
tillfället är bäst.
-Utvecklingen här påverkar också banken och bankens egen fortlevnad och
utveckling. Går det dåligt för bygden, så går det dåligt för banken.
-Sparbanken i Karlshamn och bygden lever i en symbios, som är mycket
väsentlig för utvecklingen här.

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Sparbanken i Karlshamn ger stora bidrag som gynnar alla invånare, oavsett om man
är kund i banken eller i andra banker. Är det rättvist mot mig som kund i banken?
Borde inte jag få mer än kunder i andra banker?

Ett grundläggande syfte för Sparbanken i
Karlshamn är att vara NYTTIG genom att bidra
till bygdens utveckling. Det gynnar alla som
bor och verkar här. Bankens bidrag gynnar alla

och alla har tillgång till NÄRA och BRA bankservice runt om i bygden genom Sparbanken
i Karlshamns kontor.

Men Nyckelkunder, trogna kunder som samlar
sina bankaffärer i Sparbanken i Karlshamn,
har tillgång till ytterligare förmåner, service
och erbjudanden.
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Detta ger
Sparbanken
i Karlshamn
också!

-Östersjön är NÄRA för oss. Blekinge och Karlshamn är väldigt
beroende av Östersjön på många sätt; skärgården, fisket, sjöfarten
etc – därför är miljöfrågor som rör Östersjön också väldigt angelägna
för vår bygd. Därför är det naturligt att Sparbanken i Karlshamn
stödjer olika miljöprojekt som har koppling till Östersjön. Samtidigt
som vi jobbar aktivt med bankens egna miljöfrågor, säger Henrik
Kördel, VD Sparbanken i Karlshamn.

Bidrar också till miljöprojekt kring Östersjön
FÅGEL- OCH FISKDÖD
Ett forskningsprojekt som får stöd från Sparbanken i Karlshamn drivs av forskaren
Lennart Balk vid Stockholms Universitet. Det handlar om rubbat beteende hos vilda
djur, försämrat immunförsvar och oförmåga att para sig. Och slutligen döden. Brist på
vitamin B1, även kallat tiamin, har kopplats till flera allvarliga miljöstörningar, bland annat den omfattande fågeldöden i Blekinge.
Mycket av arbetet utförs i Blekinge eftersom det ser ut att vara en av de mest drabbade
regionerna med tydlig tiaminbrist i många fågel- och fiskarter. T ex har laxen i Mörrumsån visat sig ha brist på tiamin.
Trots att många olika hypoteser har lagts fram har forskarna ännu inte något svar på
varför sjukdomen uppkommer. Enligt Lennart Balk är det den stora utmaningen, att
hitta en lösning.
-Det är väldigt allvarligt. Många av miljömålen kommer inte nås om vi inte löser det här,
säger han.

HÅLLBARA HAV
Ett annat miljöprojekt som Sparbanken i Karlshamn stödjer med pengar är initiativet
Hållbara Hav som verkar för ett friskare Östersjön. Initiativets viktigaste ambassadör
för Östersjöregionen är briggen Tre Kronor af Stockholm, ett unikt 46 meter långt
fartyg från 2008 byggt enligt förlaga från 1850-talet. Briggen Tre Kronor har bl a
besökt Karlshamn.

BANKEN MILJÖCERTIFIERAD
Sparbanken i Karlshamn är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 och arbetar aktivt
med att använda och stimulera till miljöförbättrande åtgärder även inom bankområdet;
övergång till e-faktura, minskad kontanthantering, användning av nya smarta och
miljövänliga mobila tjänster med mera.

Sydostlänken
betyder mycket
för jobb och
tillväxt i sydost!

-En utbyggnad av i
första hand Sydostlänken mellan Älmhult
och Karlshamn är nödvändig
och skulle väsentligt underlätta den
fortsatta tillväxten och öka
möjligheterna att få fler jobb i
sydöstra Sverige.
-Vi vill se en liknande satsning
som Regeringen redan gjort för gruvnäringen i norra Sverige. En sådan

satsning kommer inte bara regionen
till nytta utan den skulle också vara
till nytta för hela landet.
Så här skriver de tre VD:arna Håkan Samuelsson, Volvo Personvagnar AB, Thomas Carlzon,
IKEA AB och Mats Olsson, Karlshamns Hamn AB
i ett brev till infrastrukturministern Catharina
Elmsäter-Svärd.
Brevet är ett led i arbete med att få till stånd en
utbyggnad av Sydostlänken – en järnväg mellan
Älmhult och Karlshamn via Olofström.
Sparbanken i Karlshamn stödjer, som enda bank,
Sydostlänks-projektet.

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Varför kommer man in på
Swedbanks internetbank när
Sparbanken i Karlshamn inte
ingår i Swedbank?

Sparbanken i Karlshamn och flertalet andra fristående sparbanker har ett samarbete och köper vissa
tjänster från Swedbank. T ex tillgång till internetbank, specialisttjänster och viss administration.
Därmed delas kostnaderna på flera. Det ger kunderna
i Sparbanken i Karlshamn tillgång även till ”den stora

bakens resurser” och stordriftens kostnadsfördelar.
Den gemensamma symbolen eken visar att sparbankerna och Swedbank har ett nära samarbete och ett
gemensamt ursprung.
Fortfarande äger Sparbanken i Karlshamn och de
andra sparbankerna en del av Swedbank.

Fråga:

Svar:

Varför behåller banken så mycket i
eget kapital i stället för att betala ut
mer som bidrag?

Det finns krav på att alla banker måste ha ett
visst eget kapital som en säkerhet. Ju mer eget
kapital, desto mer får man låna ut, kan man
säga. Utan ett bra eget kapital kan alltså Sparbanken i Karlshamn inte leva vidare.

Sparbanken i Karlshamn har mer eget kapital
än vad som formellt krävs.
Det är en säkerhet för bygden att banken kan
låna ut pengar även i mindre goda tider.
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Avstå från alkohol och droger!
Spara!

Startar
livsstilsprojekt
för bygdens
alla ungdomar!

Sophie Weidemyr, Sparbanken i Karlshamns projektledare för Livsstilsprojektet.

SKILLNAD
MELLAN
BANKER

Ditt val gör skillnad!

Sparbanken i Karlshamn har
tre grundläggande ord som
styr hela verksamheten. Den
ska vara NÄRA, BRA och
NYTTIG för kunderna och för
bygden.
I Karlshamns och Olofströms kommuner är Sparbanken i Karlshamn
den LOKALA banken. Alla andra
banker är regionala eller rikstäckande och styrs på distans. Vinsten
som Sparbanken i Karlshamn
skapar går tillbaka till kunderna
och bygden.

Sparbanken i Karlshamn:
Vinsten skapar utveckling
och trivsel i Karlshamns och
Olofströms kommuner.

De stora affärsbankerna:
Vinsten går till aktieägarna.

”Livsstil” är ett projekt som Sparbanken i
Karlshamn startade hösten 2012. Projektet riktar sig till alla ungdomar som börjar
sjunde klass i högstadiet i Karlshamns och
Olofströms kommuner.
Syftet med projektet är att förhindra en tidig
start av användningen av alkohol, tobak och
droger. Samt att lära ungdomarna ta eget
ansvar för sin ekonomi.

Många morötter

-Det här är ett viktigt långsiktigt engagemang för
bygdens ungdomar. Här tar Sparbanken i Karlshamn
ett socialt ansvar. Varje enskild ungdom som tar
avstånd från alkohol, tobak och droger är en vinst för
individen och för samhället.

Av totalt drygt 400 sjundeklassare har mer än 150 förbundit sig att avstå från alkohol och droger. Nästan alla
har dessutom börjat spara.
-Vi är mycket glada över det stora intresset redan första

-Om man dessutom lär sig spara och betydelsen av en
god ekonomisk grund så är det en bra bonus, säger Sophie Weidemyr, Sparbanken i Karlshamns projektledare
för Livsstilsprojektet.

Banken är initiativtagare och ställer också upp med extra
”morötter” för ungdomarna.

10.000 kr till körkort, mini-iPads, gratis
evenemang samt särskilda rabatter i affärer
är extra fördelar ungdomarna kan få.

året, säger Sophie Weidemyr. För varje år som går kommer fler och fler att ingå.
-Det finns också stort engagemang bland ungdomarna
om vilka evenemang vi ska ordna. Detta är ett riktigt
roligt projekt att få jobba med och vara delaktig i!

Skriver avtal
Eleverna erbjuds individuellt och frivilligt att skriva på
ett antidrogkontrakt. I kontraktet förbinder man sig att
avstå från tobak, alkoholhaltiga drycker samt dopingmedel och narkotiska preparat. Kontraktet varar från
sjundeklass till slutet av niondeklass. Eleverna får välja
mellan två olika kontrakt. I det ena ingår sparande på
minst 100 kr per månad. För dem som sparar och fullföljer avtalet ingår också möjligheten att vinna ett presentkort på 10.000 kr till ett körkort.

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Varför kan inte Sparbanken
i Karlshamn ha bättre räntor
än de andra bankerna?

Sparbanken i Karlshamn konkurrerar med de andra
bankerna på alla sätt. Som kund i Sparbanken i
Karlshamn ska man veta att bankens villkor alltid är
BRA i en helhetsjämförelse med andra banker.
För att överleva i både bra och sämre tider måste

Sparbanken i Karlshamn vara konkurrenskraftig,
lönsam och stabil.
En avgörande skillnad är vad bankerna gör med sina
vinster. I Sparbanken i Karlshamn stannar vinsten
här och ger nya möjligheter här. I de stora bankerna
går vinsten till aktieägarna.

Fråga:

Svar:

Varför kan inte Sparbanken i Karlshamn
vara lite ”snällare” än andra banker när
det gäller att bevilja lån - skulle inte det
gynna oss som bor och driver företag här?

Pengarna som banken lånar ut är ju pengar
som andra kunder har satt in. Att vara
”snällare” vid utlåning skulle innebära att vi
tog större risker med insättarnas pengar.
Via Sparbankens stiftelser finns möjlig-

het att få hjälp med ”snäll” finansiering
till nystartade företag eller utveckling av
företagsidéer.
En förutsättning för den här typen av starthjälp är att banken är lönsam.
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Hjälper många!

Även Kungaparet
är imponerad över
Kyrkults-barnens
utvecklingsprojekt.
Matilda Zeberg, Simon
Olsson och Kajsa Saar
informerade Kungaparet vid deras besök i
Olofström i april.

Sparbanken i Karlshamn är sponsor till en mängd aktiviteter i Karlshamns och Olofströms
kommuner. Det är inte bara föreningar som får bidrag. Många initiativ och aktiviteter blir
möjliga att genomföra tack vare stöd från Sparbanken i Karlshamn.

Här är några exempel på en del
aktiviteter som fått stöd under året
• Träff för kvinnliga företagare både i Olofström och Karlshamn
• Kvinnor & Ekonomi med gästen Ernst Kirschsteiger drog 400 kvinnor
till Bellevue Parken i Karlshamn. Alla intäkterna gick till nyttiga ändamål,
som t ex Önskeambulansen
• IFK Karlshamns Tjejcup
• Bodag i Karlshamn och i Olofström
• Allsångskvällar, totalt 7 tillfällen under sommaren
• Blueskonsert på torget, Östersjöfestivalen
• Seglingen med 45 Karlshamns-Kort-innehavare med Briggen
Tre Kronor för hållbara hav och en hållbar utveckling av Östersjön
• Grillkväll med musikunderhållning och tipspromenad vid Ebbemåla
Bruk med Kyrkhults hembygdsförening och Kyrkhults LRF
• Metalldagen i Olofström
• Jämshögsdagen
• Boule-turnering med pensionärsorganisationer i Olofström och Karlshamn
• Miljöaktivitet – Ett kontantfritt september – 300 kunder deltog och
använde enbart kort under september
• Skogsdag i Brännarebygden med Södra, ca 400 personer
• Ringamåladagen
• LO-dagen
• Julmarknad med Lucia i Kyrkhult

Två stiftelser med
Sparbankspengar
Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse
och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse
är två stiftelser som årligen delar ut pengar här
i våra kommuner. Stiftelserna har egna styrelser med folk från bygden som bestämmer vad
pengarna ska gå till. Varje år får stiftelserna nya
pengar från Sparbanken i Karlshamn i förhållande till vinsten i banken. Näringslivsstiftelsen fick
under 2012 ytterligare 1.760.000 kr i stiftelsekapital. Utvecklingsstiftelsen betalade ut 450.000
kr under året.
Förra året gladdes vi över att utmärkelserna formligen haglat
över företaget Tarsier Studios, och dess grundare, Mattias Nygren. Det är ett exempel på företag, som bankens Näringslivsstiftelse både stöttat från start, och har en betydande ägarandel i. Företaget utsågs till årets Gasellföretag i Blekinge,
Årets Studio, Årets Företagare i Blekinge och
dessutom Årets Företagare i Sverige! Vi gläds med Mattias och
Tariser Studios!

Kyrkhult

Olofström
Svängsta

Asarum
Mörrum
Karlshamn

Allt som skapas här,
stannar här!

Elevprojekt blev badplatssucce i Kyrkhult
-Det blev fantastiskt bra på alla sätt! Det som började som ett elevprojekt i klass 2/3 för ett
par år sedan, är nu en jättefin badplats som blivit lite allmän samlingsplats sommartid i byn.
Ett jättebra exempel på hur barn kan vara med och forma och påverka sin miljö, säger Camilla
Stridh, lärare på Kyrkhults Skola.
-Det här är det trevligaste projektet som jag någonsin
varit inblandad i, säger Per Hansson, Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse.
Upprustningen av badplatsen kostade cirka en halv miljon kronor totalt. Hälften av pengarna bidrog Olofströms

Önskeambulansen
fick ett stort bidrag från
Sparbanken i Karlshamns
arrangemang Kvinnor & Ekonomi.
Sparbanken bekostar arrangemanget
med föredragshållare etc och hela
entréavgiften går till ”välgörande ändamål”.

Kommun med. Andra halvan kom från Sparbanken i
Karlshamn via Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse.
Projektet fick sin början när man i klass 2/3 arbetade
med sin närmiljö. Då blev upprustning av den nedgångna
badplatsen ett projekt man valde att jobba vidare med.

Man mätte, gjorde skisser och skissade olika förslag på
hur man ville utforma en badplats för alla; barn, vuxna,
handikappade etc. Efter omröstning på hela skolan
utformades ett ”önskealternativ”. Det arbetet innefattade också att titta på kostnaderna och hitta alternativ
som rymdes inom en budget. Även olika kontakter med
kommunen ingick.
Elever har också gjort presentationsmaterial och presenterat projektet både för Utvecklingsstiftelsens styrelse
när man sökte pengar och vid Landsbygdsriksdagen, som
exempel på bra projekt.

Dessa föreningar och organisationer har Sparbanken i Karlshamn sponsrat under 2012;

Här har Sparbankens stiftelser hjälpt till under 2012;
• Blekinge Business Incubator,
Game Concept Challenge
• Nyföretagarcentrum, verksamhetsutveckling
• NODA Intelligent Systems, nyemission
• NetPort.Karlshamn, projekt Industri+
• Exotisk Värld, etablering av tropicarium
i Strömma
• Ringamåla Fiber, stöd till snabbare Internet 		
på landsbygden
• Centrum för Livsmedelsutveckling i
Karlshamn, Smakfestival 2012
• NetPort.Karlshamn, stöd till utveckling av 		
innovationsmiljö på NetPort Science Park
• Badplatsen vid Södersjön

• Kyrkhults Folkets Hus, hjärtstartare
• IUC Expansiva företag, utvecklingsprogram 		
för kvinnliga företagare
• Civilförsvarsförbundet, uniform till
insatsgrupp
• Alltidhults Intresseförening, renovering
av kulturmärkta skolan
• Kyrkhults PRO, boulebana
• UF Contact, jubiléumsbok
• Kyrkhults SK, höjdhoppsmatta
• Centrum för Livsmedelsutveckling i
Karlshamn, utveckling av lokalproducerade matvaror

Asarums IF ungdomscuper
Asarums Hembygdsförening
Asarums Bangolf
Asarums Motorsällskap
BK Union
Bodekull Gospel o Jazz jubileum
Blekinge slöjd
Blekinge Classic Car Club
Blekinge Fotbollsförbund
BFF ”Vi tar bollen” funktionshindr.
Boa Olofströms GK
Blekinge Idrottsförbund
Bodekull Bowlingklubb
BK Union, OIF, JIF Damfotboll
BK Union Spik Cup ungdomar
Cocker Sydost
Carlshamns Badmintonförening
Carlshamns Oakleaves
Carlshamns Bordtennisklubb
Carlshamns Innebandy
Föreningen Grunden
Folkets Hus Mörrum ungd.teater

Fokets Hus Olofström Talang 2012
Friluftsfrämjandet
Fornebodastiftelsen Olofström
Friskis & Svettis
Gränums IF
Holje Lan
Hällaryds IF
Hällaryds IF, Spik Cup ungdomar
Högadals IS
Hemsjö AIK
Holje Musikklasser 20 års jubileum
Jämshögsdagen
Jämshögs IF
Jazzföreningen Munthe
IF Udd
IFK Karlshamn
IFK Karlshamn Spik tjejcup
Karlshamns Teaterförening
Karlshamns Brottarklubb Spik cup
Karlshamns Gymnastikförening
KSK Triathlon
Karlshamns Ridklubb

Kreativum Unga Forskare 2012
Karlshamns Bågskytteklubb
Karlshamns Musikforum
Karlshamns Filmer
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Modellflygsällskap
Karlshamns Kammarkör
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Boulehall
Kyrkhults Sportklubb
Karlshamns Sjöscoutkår
Karlshamns Handboll
Kyrkhults Hembygdsförening
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Segelsällskap
Kyrkhults Bordtennisklubb
Kulturnatten Karlshamn
Fria Sällskapet Länkarna
Holje Marknad
Kontakten Lo facken
Föreningen Musik i Karlshamn

Lionståget Östersjöfestivalen
MGoIS Motionsklubb
Mörrumsåns Kultur o Industrim
Mörrum Hockey
Musikskolans jubileumsvecka
Mörrums Badminton
Mörrums Konståkningsklubb
Märserums IBK
MGoIS Fotbollsklubb
Märserums IF
NyföretagaCentrum Olofström
NyföretagaCentrum Karlshamn
Olofströms Judoklubb
Olofströms Brukshundsklubb
Olofströms Ishockeyklubb
Olofströms Innebandyklubb
Olofströms Körfestival Finska före
Olofströms Ridklubb
Olofströms Motorklubb
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms IF
OK Skogsfalken

Olofströms Bowlingsällskap
Pro Musica
Pingstförsamlingen 5 stolar
Ringamåla Hembygdsförening
Ringamåla Skytteförening
Röda Korset
Resonans Musikskola
CLUK Smakfestival
SKPF
Svängsta IF
Tonsättarna Olofström
Teatersmedjan
Trensums IF
Travfestival
Unga Örnar Östersjöfestivalen
UF Contact
Veteranvetarna PRO
Vilshultsortens Skytteförening
Västra Blek Fotbolldomarklubb
Vilshults IF
Östersjöfestivalen

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Varför kan inte Sparbanken i
Karlshamn ha billigare lån och betala
högre inlåningsränta i stället för att
ge bidrag till en massa föreningar?

Den grundläggande tanken med sparbankerna
är att driva en bra bankrörelse och att bidra till
samhällets utveckling.
Sparbanken i Karlshamn är ett konkurrenskraftigt bankalternativ med bra villkor och hög
service. Och en bank som dessutom bidrar till

trivsel och utveckling i Karlshamns och Olofströms kommuner.
Som bankkund kan man alltid göra ett val.
Vill man att bankens vinst ska gå till aktieägare, eller till trivsel och utveckling här…

Fråga:

Svar:

Vad är Private Banking?
Behövs det här?

Private Banking innebär utökad rådgivning och service
genom att kunden får en egen licensierad rådgivare
med särskild utbildning. Tjänsten Private Banking är
avsett för kunder som vill ha aktiv förmögenhetsförvaltning, där Nyckelkunds-konceptet, som täcker alla
”vanliga” bankbehov, inte är tillräckligt.

Sparbanken Karlshamn har öppnat en avdelning för
Private Banking som sysselsätter tre medarbetare. Vi
är angelägna om att kunna erbjuda service som uppfyller alla kunders behov – även inom Private Banking.
Våra kunder ska inte behöva söka dessa tjänster i
storstäder eller av andra aktörer.
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Hela banken finns här
Sparbanken i Karlshamn är ingen anonym bank med beslutsfattarna sittande i Stockholm. Hela banken,
även specialister inom juridik, värdepappershandel och företag, finns här i Karlshamns och Olofströms
kommuner. Alla som jobbar på Sparbanken i Karlshamn finns här i bygden - arbetar här, bor och lever här.
Andreas Grönqvist
Kassa/Kundtjänst
Johanna Sandström Rådgivare
Åke Jeppsson Kontorschef
Bujar Zeka Rådgivare
Pernilla Holgersson
Privatrådgivare
Kristina Noreman
Privatrådgivare

Du träffar oss varje dag;
vi har barn i samma skola,
handlar i samma butiker,
är med i samma föreningar,
kanske är vi grannar. Vi är
aldrig anonyma för våra
kunder. Det skapar närhet,
förtroende och trivsel!

Fabian Nilsson Kassa
Birgitta Friberg Privatrådgivare

Hanna Svanberg Kassa
Julia Andersson Kundtjänst telefoni
Sofia Holmström Kundtjänst telefoni
Cerold Johansson
Värdepappersmäkl.
Daniel Månsson
Chef Börsgruppen
Chef Private Banking

Agneta Svenningsson Privatrådgivare
Per Tigerman Privatrådgivare

Leif Stexå Företagsrådgivare
Martin Celion Private Banking
Sabine Strömberg Private Banking
Lotta Johansson Administration
Roger Johansson Rörelsechef/Vice VD

Sohie Weidemyr Marknadskoordinator
Ulf Ohlson Marknadschef
Daniel Johansson Miljöansvarig
Lotta Hansson Marknadskoordinator

Göran Alfredsson Kontorschef
Johanna Magnusson Rådgivare

Yvonne Hårdh Juridiska avd.
Lars Carnheimer Bankjurist
Camilla Andersson Juridiska avd.

Jennifer Sörensson
Kundtjänst telefoni
Jörgen Lindh
Företagsrådgivare
Elisabeth Ullman
Olofsson
Chef företagsavd.
Ingela Svensson
Kundtjänst telefoni
Annelie Lindqvist
Försäkringsrådgivare

Emma Svensson Rådgivare
Eva Svensson Kassa
Else-Maj Andersson Back Office

Nina Agnesson Back Office Företag
Helena Bejmar Back Office Företag
Birgitta Carlsson Företagsrådgivare

frågor och svar
Fråga:

Svar:

De verkar bli flera anställda på Sparbanken i Karlshamn för varje år, samtidigt
som andra banker drar ner på personal – hur kan det vara så?

Eftersom Sparbanken i Karlshamn är en lokal
stor bank som växer, så sysselsätts ganska
många anställda. Sparbanken i Karlshamn har
också bestämt att banken ska ge sina kunder
personlig service med hög kvalitet och bra

tillgänglighet. Då krävs personal. Att banken
nyanställer beror dels på ökad service, som
t ex Private Banking. Men också givetvis för
att ersätta medarbetare som går i pension.
Sparbanken i Karlshamn satsar även på att

ha egna specialister här i Karlshamn inom
t ex juridik, försäkringar, börsaffärer och nu
senast Private Banking. Andra banker har sina
specialister centralt i t ex Stockholm.
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Marita Ohlson Administration
Agneta Ringdahl Nilsson Ekonomichef
Agneta Svensson Administration
Anita Svensson Administration

Ebbe Toresson Företagsrådgivare
Eva Elmteg Privatrådgivare
Camilla Lönquist Företagsrådgivare

Kim Olsson Privatrådgivare
Niklas Ek Privatådgivare

Carina Ohlson Privatrådgivare
Susanne Sandberg Kontorschef
Anette Leitner Privatrådgivare
Malin Käller Rådgivare
Martina Berglund Privatrådgivare

Helt beroende av
utvecklingen här
Staffan Andersson Företagsrådgivare
Christer Kragh Företagsrådgivare

Sparbanken har hela sin
verksamhet här i Karlshamns
och Olofströms kommuner.
Banken är därmed helt beroende
av utvecklingen här. Går det bra
för bygden så är det bra för
banken. Går det dåligt för bygden så drabbar det även banken.
Det skapar engagemang,
ödmjukhet och förståelse hos
oss som jobbar på banken!

Marita Broberg Johansson
Kassa/Kundtjänst
Sofie Holmström Kassa/Kundtjänst

Thomas Larsson Värdepappersmäklare
Mats Clarin Administrativ chef
Lotta Abrahamson Privatrådgivare
Henrik Kördel VD

Karin Johansson Kassa
Marianne Mattsson Kassa
Malin Karlsson
Privatrådgivare
Helen Winberg
Privatrådgivare
Annette Gunnarsson
Privatrådgivare

Martin Falkborn
Riskcontroller
Frida Lindblad
Affärscontroller

Bo Johnsson
Privatrådgivare
Åse Hansson
Försäkringsrådgivare

Maria Fröberg Privatrådgivare
Britt-Marie Johansson Privatrådgivare
Mona Petersson Privatrådgivare

Fråga:

Svar:

Vem bestämmer
på Sparbanken i
Karlshamn?

Banken har 50 Huvudmän – ”vanliga
människor från Karlshamn och Olofström. 25 Huvudmän utses av Karlshamns och Olofströms kommuner
och övriga 25 utses av Huvudmännen
själva. Huvudmännen utser bankens

styrelse. Styrelsen utser VD.
Detta är bankens styrelse: Ordförande Per-Anders Johansson, Anita
Jönsson, Lars Berggren, Per Ola Clemedtson, Jan Åkesson, Ulrika Nordén
Johansson, Per-Ola Johansson

Ingmo Berg Privatrådgivare
Lars-Ove Nilsson Kontorschef
Sandie Wickman Privatrådgivare

I egenskap av verkställande
direktör; Henrik Kördel. Utsedda
av fackklubben i Sparbanken i
Karlshamn; Thomas Larsson,
Charlotte Abrahamson

Olle Svensson Privatrådgivare
Anna Alexis Privatrådgivare
Gunnel Månsson Privatrådgivare

Producerad av Incitamentet Mats Håkansson och Rabadang i Karlshamn.
Tryckt på miljöanpassat papper av Svanen-certifierade MIXI Print i Olofström.
Bilderna är tagna av HP Bloom och Jonke Höglund i Karlshamn samt Lena Ehring/BLT och Kristian Pedersen/BLT.

Sparbanken i Karlshamn
är inte som andra banker
Det är stor skillnad mellan Sparbanken i Karlshamn och de andra bankerna
här. Sparbanken i Karlshamn är en lokal bank som ägs av kunderna här och
som leds härifrån. Det finns inga aktieägare som ska ha vinst på sitt ägande
och inget huvudkontor i Stockholm som styr och ställer.
Allt som skapas här, stannar här och hela verksamheten styrs härifrån!

Vi sammanfattar det i NYTTIG. En del av den nytta som banken tillför Karlshamns
och Olofströms kommuner redovisar vi här i Nyttan.
Men att välja bank handlar också om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla
dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara ett klart konkurrenskraftigt alternativ
jämfört med de andra bankena här i Karlshamn och Olofström.
När det gäller närhet kan ingen bank konkurrera med oss, ingen har så många kontor som
vi. Vi finns där bankservice efterfrågas.
Och när det gäller service ska vi också vara bäst eftersom vi bl a satsar på en större
personalstyrka än andra banker.

Vi sammanfattar detta i NÄRA och BRA.
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Att Sparbanken i Karlshamn är NYTTIG innebär att banken satsar en stor del av överskottet på ungdomar, idrott, kultur, föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande.
Sådant som gör det bättre och trivsammare att växa upp, bo och verka i Karlshamns och
Olofströms kommuner. En del av överskottet används till att stärka banken så att den
lokala förankringen ska kunna bestå även i framtiden och att banken kan ställa upp med
pengar i både bra och dåliga tider.

Hela vinsten med den lokala Sparbanken i Karlshamn är att bidra till att
utveckla Karlshamns och Olofströms Kommuner!

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se

! hela banken: 0454- 30 44 00 -Enkelt och snabbt!
på Facebooktill
• öl
Samma
j oss telefonnummer
-F

