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Sex nya miljoner
från Sparbanken
i Karlshamn!
2013 delade Sparbanken i Karlshamn ut
6 miljoner kronor till föreningar och verksamheter som skapar trivsel och utveckling
i Karlshamns och Olofströms kommuner!
Under de senaste sju åren har det blivit
drygt 41 miljoner!
Sparbanken i Karlshamn inte som andra banker.
Sparbanken i Karlshamn är den lokala banken med hela

verksamheten här i Karlshamns och Olofströms kommuner. Alla beslut fattas här och det finns inga aktie
ägare som ska ha utdelning på sitt kapital. I stället går
allt som skapas här tillbaka till bygden på olika sätt.
Så har det varit ända sedan starten 1829.
Här kan du läsa mer om Sparbanken i Karlshamn; hur
vi arbetar, hur banken bidrar till utveckling och trivsel,
vilka vi är som jobbar på banken. Och exempel på hur
Sparbanken i Karlshamns verksamhet bidrar till att
tillföra nytta och ge nya möjligheter här!

-Sparbanken i Karlshamns stöd är
jätteviktigt för många föreningar och
verksamheter här, säger fotbollsintresserade Karlshamnsfamiljen Persson. 14-årige
Elliot har också skrivet Livsstilskontrakt i
bankens projekt för ungdomar mot alkohol
och andra droger. Här är hela familjen
Persson, fr v pappa Thomas, Noah,
mamma Tina, Malva och Elliot.
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Detta tillför
Sparbanken
i Karlshamn
HÄR!

Satsar allt HÄR!

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

Sparbanken i Karlshamn satsar pengar och engagemang på kultur,
idrott, föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande.
Det är insatser som 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.

Kyrkhult

Ger bankservice
där det efterfrågas!

Olofström

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
alla kontor så länge kunderna efterfrågar det.

Svängsta

Asarum
Mörrum
Karlshamn

=NÄRA

Uppfyller
kundernas
behov

+67%
2013

16 941
Måttet på en banks styrka, stabilitet och trygghet är storleken på egna kapitalet. Det finns krav
på hur stort eget kapital banker måste ha. Ju högre eget kapital, desto mer får man låna ut.
Efter bankkriser runt om i världen har kraven höjts. Sparbanken i Karlshamn uppfyller betydligt
högre krav än de som nu ställs. Det egna kapitalet är pengar som banken tjänat genom åren
och kunnat spara. Bland annat eftersom det inte finns några aktieägare som ska ha
vinst på sitt ägande.
Det innebär att Sparbanken i Karlshamn har resurser att låna ut de pengar
som behövs här i bygden, både i goda och dåliga tider.
Det är en tillgång för utvecklingen i en bygd 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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10 922

2012

2011
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Alla siffror i diagrammen är miljoner kronor.
Bankens Årsredovisning finns på www.sparbankenikarlshamn.se
eller kan beställas från Kundtjänst.
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Ända sedan starten 1829
har allt som skapats i
Sparbanken i Karlshamn
gått tillbaka till bygden.
Det har blivit mycket
pengar genom åren.
Här redovisar vi bara
pengarna de senaste sju
åren, sedan fusionen med
Sparbanken i Kyrkhult.

926

15 823

14 710

2008

2013

2013

307
+miljoner

15 882

648
619

18 293

2012

2010

2008

Senaste
året!

i affärsvolym

Sparbanken i Karlshamn har stark tillväxt.
De senaste sju åren har bankens totala
verksamhet utvecklats väsentligt.
Från 10 922 miljoner till 18 293 miljoner - en
ökning på drygt 67 procent! Det är ett tecken
på att banken fyller de behov som kunderna
har på en bra och konkurrenskraftig bank.

Har styrka stabilitet och trygghet!
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Bankens livsstilsprojekt BRA för ungdomarna här!
-Sparbanken i Karlshamns Livsstilsprojekt är
mycket bra för ungdomarna här. Det uppmuntrar ungdomarna till ett gott beteende och är ett
viktigt förebyggande arbete.
-För varje årskull ökar antalet ungdomar som
går med i Livsstilsprojektet och det är mycket
positivt, säger Ulf Clang, som är Olofströms
drogförebyggande samordnare.
TOBAK INKÖRSPORT TILL ANDRA DROGER
-I det förebyggande arbetet här i Olofström har vi extra mycket
fokus på tobak – börjar man inte med tobak så minskar risken
att man börjar med andra droger. Tobak är ”inkörsporten” till
alkohol och andra droger som t ex cannabis. Det sambandet är
tydligt i all erfarenhet och forskning och därför är det så viktigt
att jobba förebyggande mot rökning.
LIVSSTILSKONTRAKTET FUNGERAR
-Kontraktet som ungdomarna skriver på i Sparbankens Livsstilprojekt innebär en positiv förstärkning av ett gott beteende.
Avtal och kontrakt med ungdomar fungerar. Det har man sett
på olika håll. Har man skrivit under ett kontrakt som ger fördelar, så minskar risken att man börjar röka.
-Det är positivt och viktigt med samhällsengagemang i det
drogförebyggande arbetet. Det här är frågor som berör alla och
som alla kan bidra i. Sparbanken i Karlshamns Livsstilsprojekt
är ett viktigt och långsiktet verktyg i det drogförebyggande
arbetet här, säger Ulf Clang.
FLER FÖRÄLDRAR SÄGER NEJ
-Alla vuxna måste stå enade och säga nej till våra ungdomar
under 18 år som vill röka och dricka alkohol.
-I Olofströms kommun har det vänt – fler föräldrar säger nej till
sina ungdomar. 2011 var det 48 procent av högstadieeleverna
som inte tilläts dricka alkohol av sina föräldrar. 2013 hade det
ökat till 62,5 procent. Det går åt rätt håll, men det gäller att alla
hjälps åt för att den utvecklingen ska fortsätta, säger Ulf Clang.

”Känns rätt”
14 årige Elliot Persson. 7;e klassare från Strömma, Karlshamn,
är en av ungdomarna som skrivit på Livsstils-kontraktet.

-Spontant kändes det helt rätt, säger Elliot.
Jag hade nog låtit bli tobak och alkohol även
utan kontrakt. Men jag gillade hela konceptet
med antidrog, sparande och aktiviteter.
-Chansen att vinna 10.000 kronor till ett körkort spelade
också stor roll. Det kändes dumt att inte ta den möjligheten.
-Jag hade inte så höga förväntningar på aktiviteterna som
banken ordnar för oss som är med i projektet. Men det har varit
mycket bättre än jag trodde – minigolf och en instruktion om
hjärt- lungräddning var bra. Jag tror att en del klasskompisar,
som inte gått med, har blivit lite intresserade och nästa år
kommer nog antalet kontrakt att öka.

-Chansen att vinna
10.000 kronor till ett
körkort spelade också
stor roll, säger 14 årige
Elliot Persson som
har skrivit Livsstilskontrakt.

”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 andra droger.
Samt att lära ungdomar hur viktigt
det är att spara.
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 sjunde
klass till slutet av nionde klass.
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 presentkort på
10.000 kr till ett körkort.
MÅNGA FÖRDELAR
Sparbanken i Karlshamn 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.

Företag ställer också upp på
Livsstilsprojektet. Detta är företagen
där ungdomar nu får rabatt om de
är med i Livsstilsprojektet. Flera
tillkommer efter hand. Kolla hemsidan.
Holjebadet, Citygallerian Kosmetik &
Hälsokost, Nailstudio 4 YOU, Mekka,
Bodekull trafikskola, Motiva, OIK,
Bio metropol, McDonald, Asarums
bangolf, Hårateljén, Frisörteam,
LaStrada, Asarums pizzeria, Kerstins
Hårvård, Blåklinten blomsterdesign,
Siesta pizza & restaurang, Konditori
Christin, Inreda i Karlshamn, Tidlösa
Blommor, WalkOn, Pastaco, OIBK,
Smidings, Intersport OFM, Salong Pia.

Allt fler ungdomar vill vara med i bankens Livsstilsprojekt! Här är några ungdomar i
Olofström som skrivit Livsstils-kontrakt. Ulf Clang är drogförebyggande samordnare
och Andrea Andrea är fritidsledare och kontaktperson med Sparbanken i Karlshamn.

Detta tillför
Sparbanken
i Karlshamn
HÄR!

”Bra målsättning”
Tomas Persson är Elliots pappa, även välkänd inom Blekingefotbollen både som ungdomstränare i Asarums IF och som
talangutvecklare inom Blekinge Fotbollsförbund.

-Jag ser det som en bra drivkraft och något att
kämpa för. Möjligheten att få 10.000 kronor till
körkort är en jättebra morot för tonåringar, tror
jag. Att lära sig spara och att låta bli droger är
givetvis sunda goda vanor för alla ungdomar.

-Det är bra att Sparbanken i Karlshamn har tagit det
här initiativet. Att lära sig spara och att låta bli droger
är givetvis sunda goda vanor för alla ungdomar, tycker
familjen Persson i Karlshamn. Fr v pappa Thomas, Noah,
mamma Tina, Malva och Elliot.

-Det är bra att Sparbanken i Karlshamn har tagit det här
initiativet. Bankens ”vanliga” bidrag är jätteviktiga för många
föreningar och verksamheter här. Att man nu även driver ett
sådant här projekt är lovvärt. Det finns ett behov och det här
stämmer väldigt väl med Sparbankens profil som bygdens
bank tycker jag.
-Det är en utmaning för banken att hålla igång projektet och
utmana ungdomarna med nya bra aktiviteter. Jag tror t ex att
man skulle kunna prata vardagsekonomi med ungdomarna.

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 räntor
och andra villkor alltid är BRA i en helhetsjämförelse med andra banker.
Ingen kan garantera att alltid vara bäst i varje enskilt fall.
För att överleva måste Sparbanken i Karlshamn vara konkurrenskraftig

och lönsam.
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. Som kund bestämmer du
genom valet av bank hur du tycker vinsten ska användas.
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Detta tillför
Sparbanken
i Karlshamn
HÄR!

Banken
ger bygden
självkänsla

Anita Jönsson har tidigare
varit ekonomi- och
kommunchef i Olofströms
kommun i sammanlagt 39
år, bor i Kyrkhult och känner
verkligen hela Olofströmsbygden. Anita satt i styrelsen
för Kyrkhults Sparbank vid
fusionen med Sparbanken
i Karlshamn 2008. Sedan
dess ingår hon i styrelsen för
Sparbanken i Karlshamn.
Här är hennes syn på bankens
betydelse och nyttan som
Sparbanken i Karlshamn
tillför som lokal bank.

-En lokal bank betyder oerhört mycket för självkänslan i bygden.
Vi är stolta och glada över att ha en egen sparbank som verkligen är lokal.
-Den nyttan som banken tillför kan inte överskattas!
-Hur mycket den stärkta självkänslan betyder för bygden
är givetvis svårt att mäta i pengar. Men jag är övertygad
om att den betyder mycket mer än man först kanske tror.
Det är tryggt och stabilt med den egna banken. Banken
är en del av ryggraden i bygden. Man är ingen främling
när man kommer dit som kund. På kontoret finns folk
man känner eller känner igen och som ofta själva har
vuxit upp eller bor här lokalt.
-Det ligger också en trygghet i att alla beslut fattas här.
Sparbanken i Karlshamns ledning och styrelse finns här
lokalt i Karlshamn och alla beslut tas här på lokal
nivå. Det är enkla beslutsvägar som ger snabba besked.
Ärenden måste inte ”till Stockholm” för beslut.
-Kunderna här är inte bara ett personnummer – här är
man själv eller ens familj för det mesta känd som individ
på ett helt annat sätt. Då känns det mycket enklare för
kunden att ta kontakt med banken om man behöver låna
till husköp eller starta rörelse eller annat man kan behöva
låna till.
LYCKAD OCH VIKTIG FUSION
-Fusionen 2008 mellan Kyrkhult Sparbank och Sparban-

ken i Karlshamn var mycket viktig. För Kyrkhult Sparbank
var det en överlevnadsfråga. Jag satt i styrelsen för
Kyrkhults Sparbank då. Vi hade inte möjlighet att på
egen hand långsiktigt uppfylla de krav som myndigheterna ställer.
-Jag tror att de flesta här förstod läget och förutsättningarna och såg positivt på fusionen. Men visst fanns det
även oro här i bygden kring förändringen och till och med
en del som trodde att fusionen ”var första steget mot en
nedläggning av kontoret.”
-I styrelsen var vi inte oroliga. Vi kände att vi hade
samma grundläggande syn och värderingar på bankverksamhet – ”Nära, Bra, Nyttig” stämde i högsta grad också
för Kyrkhults Sparbank.
POSITIV UTVECKLING I OLOFSTRÖMS KOMMUN
-Det är verkligen glädjande att se utvecklingen nu några
år efter fusionen! Förutom att kontoret i Kyrkhult har
behållit sin fina service har verksamheten där och i hela
Olofströms kommun utvecklats fantastiskt väl. Nu har
vi kontor i både Kyrkhult och Olofström vilket innebär
att många flera kunder kan få glädje av servicen.

-Bankens expansion innebär också nya värdefulla
arbetstillfällen.
-Som kund har man nu också tillgång både till fler bankprodukter och mer kvalificerade tjänster. Inom Sparbanken i Karlshamn finns egna specialister inom börs, juridik
och private banking – specialister som finns i Karlshamn
men som man kan träffa på sitt eget lokala kontor, om
man vill.
DEN ENDA RIKTIGT LOKALA BANKEN
-Sparbanken i Karlshamn har nu en tydlig profil som ”den
riktigt lokala sparbanken” i Olofströms och Karlshamns
kommuner. Det är bara Sparbanken i Karlshamn som har
hela sin verksamhet och sin ledning här lokalt.
-Att banken ställde upp med trygghetspaket och mötesplats här i Olofström när jobb och familjer hotades i
samband med bilkrisen 2009 uppskattades av många.
Att kontoret i Olofström också införde kontanthantering
är ett annat exempel på att banken agerar självständigt
och lyssnar på kunderna här.
-Det är också min uppfattning att Sparbanken i Karlshamn är tillräckligt stor för att fortsätta som självständig

Bankens
stiftelser
ger också
Det är inte bara direkt från
Sparbanken i Karlshamn som det
kommer pengar som bidrar till trivsel
och utveckling i Karlshamns och
Olofströms kommuner. Det kommer också
pengar via bankens stiftelser - Sparbanken i
Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults
Sparbanks Utvecklingsstiftelse - för att förstärka
näringslivet och bidra till utveckling.
Pengarna i stiftelserna kommer från bankverksamheten men
fördelas genom stiftelsernas egna styrelser.
I Karlshamn har stiftelsen under året bland annat gett stöd till Nyföretagarcentrum, projektet
”Industri+” via NetPort Science Park, NODA och BBI, samt Forgotten Key och Blekinge Exotiska Värld.
”Industri+” är ett samverkansprojekt med Olofström som går ut på att få industriföretag att
samverka vid upphandlingar kring de stora projekten Max IV och ESS i Lund. De båda stiftelserna
har också samverkat och gett förutsättningar för CLUK (Centrum för Livsmedelsutveckling) att
genomföra Smakfestivalen.
I Olofström har Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse under 2013 bidragit bl a till ungdomsarbetsprojektet ”I Praktiken 2.0” och Skateboardparken, samt till Fornebodastiftelsen, SaljeSällskapet,
Farabols Byalag, Susekullen, OK Vilse och Vilshults IF för olika projekt.

Alla beslut fattas här
lokal bank. Det finns andra sparbanker som uppenbarligen
gör andra bedömningar och satsar på att gå samman och
bli stora regionalt. Men då tappar man både den lokala
förankringen när det gäller beslut och de ”raka rören” att
vinsten stannar här lokalt, som jag ser det.
MÅNGA EXEMPEL PÅ NYTTA
-Jag tror de flesta vet att Sparbanken i Karlshamn ”inte är
som andra banker” – att det inte finns några aktieägare
som ska ha vinst och att vinsten i stället stannar här i
bygden. Det finns många exempel på föreningar och verksamheter som varje år får stöd från banken eller bankens
stiftelser. Nästan alla kommuninnevånare får del av det
på något sätt, antingen själva eller via barn och barnbarn.
Själv tycker jag att badplats-projektet här i Kyrkhult och
Livsstils-projektet, som banken nu stödjer, är väldigt bra
exempel på samhällsnytta som banken tillför.
-I samband med fusionen skapades ”Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse” som varje år bidrar med pengar till
viktiga utvecklings- och trivselprojekt här.

Sparbanken i Karlshamn är en lokal bank. Hela verksamheten och ledningen finns
här I Karlshamns och Olofströms kommuner och alla beslut fattas här lokalt.
Verksamheten styrs av bankens styrelse.
Detta är bankens styrelse: Ordförande Per-Anders
Johansson, Anita Jönsson, Ola Olsson, Lars Berggren,
Per Ola Clemedtson, Per Ola Johansson, Jan Åkesson. I
egenskap av verkställande direktör; Henrik Kördel. Utsedda av fackklubben i Sparbanken I Karlshamn; Thomas
Larsson, Lotta Abrahamson
Över styrelsen finns bankens huvudmän. Det är
ett 50-tal personer 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.

Johan Abrahamson, Svängsta, Mats Abrahamson,
Asarum, Ingvar Andersson, Karlshamn, Rune Andersson, Karlshamn, Mats Bondesson, Asarum, Andreas
Brovall, Kyrkhult, Christer Eliasson, Mörrum, Peter
Enckell, Karlshamn, Mikael Erdtman, Mörrum, Marianne
Eriksson, Kyrkhult, Christel Friskopp, Karlshamn, Håkan
Gunnarsson, Kyrkhult, Kerstin Gustafson, Karlshamn,
Marco Gustavsson, Mörrum, Magnus Gärdebring, Karls-

hamn, Anki Hansson, Karlshamn, Anders Henriksson,
Mörrum, Harald Henriksson, Asarum, Fredrik Hermansson, Asarum, Roger Holmström, Karlshamn, Jan-Anders
Håkansson, Kyrkhult, Claes Jansson, Karlshamn, Ingrid
Johansson, Mörrum, Marina Johansson, Kyrkhult, Eva
Jonasson, Trensum, Rickard Jönsson, Mörrum, Ingolf
Karlsson, Listerby, Anders Karlsson, Svängsta, Mats
Karlsson, Karlshamn, Tommy Larsson, Asarum, Åke
Larsson, Kyrkhult, Zofia Lindgren, Karlshamn, Jessica
Magnstedt, Kyrkhult, Peter Mattisson, Karlshamn, Karl
Müller, Karlshamn, Ulf Nilsson, Karlshamn, Thomas
Nilsson, Trensum, Héléne Nordin, Karlshamn, Roland
Ohlsson, Mörrum, Lars-Ivar Olofsson, Kyrkhult, Magnus Olsson, Karlshamn, Ola Olsson, Karlshamn, Bärthil
Ottosson, Karlshamn, Rolf Persson, Kyrkhult, Niclas
Petersson, Mörrum, Petronella Petersson, Mörrum, Sara
Rudolfsson, Kyrkhult, Rose-Marie Sandström, Kyrkhult,
Ann-Marie Strömberg, Kyrkhult, Rosmarie Strömblad,
Karlshamn, Fredrik Svensson, Vilshult, Joakim Svensson,
Mörrum, Johnny Svensson, Olofström, Yngve Svensson,
Karlshamn, Tyrone Svärdh, Mörrum, Annika Westerlund,
Karlshamn

FRÅGOR OCH SVAR
Fråga:

Svar:

Varför står det Swedbank på Internetbanken och på många papper
från Sparbanken i Karlshamn om banken 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, vissa 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.

Att sparbankerna och Swedbank har samma ek som symbol beror främst
på det gemensamma ursprunget. Det var sparbankerna som en gång i
tiden bildade det som kommit att bli Swedbank. Fortfarande äger
Sparbanken i Karlshamn och de andra sparbankerna en del av Swedbank.
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Detta tillför
Sparbanken
i Karlshamn
HÄR!

Jessica Holmström,
snabbväxande Techmedico;

”Banken har betytt mycket
för framgången”
-Den här fantastiska utvecklingen kunde
jag inte drömma om för tre-fyra år
sedan när jag började med hjärtstartare!
Och jag måste säga att Sparbanken i
Karlshamn har betytt mycket för framgången på olika sätt.
Så säger Jessica Holmström, intensivvårds- och
narkossjuksköterska, som nu driver företaget
Techmedico i Karlshamn tillsammans med kollegan
Sven Åsheden. Båda har tidigare jobbat med akutsjukvård inom Landstinget.
Från en blygsam start 2010 då företagandet var en
bisyssla, till nu våren 2014 då Jessica och Sven själva
jobbar heltid och har 6 timanställda instruktörer.
Techmedico är nu ett av 20 företag i landet som
har rätt att certifiera ”Hjärtsäka Zoner” åt HjärtLungfonden, och är distributör av marknadsledande
Laerdals hjärtstartare och andra akutsjukvårdsprodukter. Jessica räknar med att man ska anställa
ytterligare medarbetare efter hand och inom 2-4 år
kan arbetsstyrkan vara fördubblad. Nyligen var
Jessica också nominerad som ”Årets mest företagsamma människa” av svenskt Näringsliv.

Första hjärtsäkra
banken i Sverige!
Sparbanken i Karlshamn är landets första bank som fått Hjärt-Lungfondens
certifikat för Hjärtsäker Zon!
-Det är givetvis jätteroligt att vara första hjärtsäkra banken. Det är till stor del ett resultat av gott samarbete
med Techmedico här i Karlshamn, säger Henrik Kördel, VD på Sparbanken i Karlshamn.
-Det var självklart för oss att satsa på hjärtstartare och utbildning av vår personal när tanken presenterades för
oss av Jessica Holmström för några år sedan. Sparbanken i Karlshamn vill gärna bidra till att ”hjärtsäkerheten”
här blir så bra som möjligt – gärna bäst i landet! Den insatsen stämmer helt med vår banks ambition att vara
till nytta för bygden och de boende här.
Sparbanken i Karlshamn var då först ut att stödja initiativet att göra Karlshamn till ”hjärtsäkrast i landet” och
nu alltså även första bank i hela landet som blivit en Hjärtsäker Zon.

Många fler
kan överleva

JUBLADE NÄR BANKEN BESTÄLLDE
-När Sparbanken i Karlshamn hösten 2010 beställde
hjärtstartare till alla kontor och utbildning av hela
sin personal, så var det jättebetydelsefullt för oss.
Vi fick en stor kund och en kund som blev en mycket
bra referens för oss. Det har bidragit väsentligt till
framgången.
-Jag minns fortfarande hur jag jublade och hoppade
högt hemma i köket när samtalet med beställningen från Sparbanken kom, säger Jessica.

BRA STARTA I KARLSHAMN

-Jag minns fortfarande hur
jag jublade och hoppade högt
hemma i köket när samtalet med
beställningen från Sparbanken
kom, säger Jessica Holmström.

Hjärtstartare och andra livräddande produkter för akut omhändertagande, samt utbildning och certifiering arbetar
Techmedico med. Jessica Holmström driver företaget i Karlshamn tillsammans med Sven Åsheden.

-Vi har också haft stor nytta av banken i vårt företagande. Jag hade ingen sådan bakgrund alls, men
fått hjälp med mycket från banken.
-Jag tycker också att Karlshamn är en mycket bra
stad att starta företag i. Min erfarenhet är att
attityden här i Karlshamn är väldigt mycket ”öppna
armar” hos kommunen, banken, andra företagare,
olika nätverk etc. Ju mer man ser desto mer inser
man hur mycket Sparbanken betyder för utveckling och företagande här. Banken är med som
bidragsgivare, initiativtagare och stödjare i många
sammanhang – ”Gilla Karlshamn!” är ett aktuellt
exempel. Jag är också aktiv nätverkare, eftersom jag
är övertygad att man kan lära mycket av varandra
och ha mycket nytta av varandras erfarenheter och
kontaktnät i en liten stad som Karlshamn.

Sparbanken i Karlshamn är den första banken i
Sverige som fått Hjärt-Lungfondens Hjärtsäker
Zon-certifikat. Här är Henrik Kördel, VD på
Sparbanken i Karlshamn tillsammans med
projektledaren för ”Hjärtsäkra Sverige” Anna
Fredholm och Jessica Holmström från Techmedico,
i Hjärt-Lungfondens monter på Almedalen.

I Sverige drabbas årligen cirka 10.000 personer av
hjärtstopp utanför sjukhusen. Av dem överlever
bara 5 procent, cirka 500 personer.
Snabb tillgång till hjärtstartare är helt avgörande
för utgången. Omedelbar hjärt- lungräddning och
elektrisk chock med hjärtstartare kan göra att
betydligt fler, kanske 75 procent, får möjlighet att
överleva.
-Vi är givetvis mycket glada över att Sparbanken i
Karlshamn satsar på ökad hjärtsäkerhet på det är
sättet, säger Jessica Holmström. Det kommer givetvis
alla kunder till godo. Kunderna kan nu känna sig
trygga över att bankens personal har utrustning och
kunnande att agera på ett professionellt sätt, om
olyckan skulle vara framme.

180 SEKUNDER SOM KAN RÄDDA LIV
En hjärtsäker zon enligt Hjärt-Lungfonden betyder att:
det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den (årlig repetition krävs)
behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Gav idén
till ”Gilla
Karlshamn!”
Det var Sparbanken i Karlshamn som tog
initiativet och utmanade till det som nu blivit
”Gilla Karlshamn!”. Syftet är att skapa Sveriges bästa NÄRINGSLIVSKLIMAT, och på sikt,
Sveriges bästa LIVSKLIMAT.
-Det gillar vi – det är helt i linje med Sparbankens syfte och
intressen, säger Henrik Kördel.
Det är, förutom banken, Karlshamns Kommun, NetPort
Science Park och Näringslivet som samarbetar i projektet,
som på olika sätt satt igång samverkan, projektgrupper
och annat nätverkande för att målen på sikt ska uppnås.
KAN GILLADE OCKSÅ GILLA KARLSHAMN
Initiativet fick också uppskattning när tidernas första
KAN-Gala arrangerades. Bakom näringslivsgalan i Karlshamn står Företagarna, NetPort Science Park, Nyföretagarcentrum, Karlshamns Handelsförening, Fastighetsägarna och Karlshamns Kommun.
Bland många hedervärda vinnare gick ”Gilla Karlshamnpriset” till Henrik Kördel, Sparbanken i Karlshamn med
motiveringen:

”På ett inspirerande och handlingskraftigt sätt har
pristagaren utmanat näringslivet, kommunen och
NetPort till ett samarbete med utveckling i fokus.
Ett långsiktigt arbete präglat av osjälviskhet och
gediget intresse för delaktighet och nyskapande
ligger till grund för juryns val. Genom sina insatser
bidrar den värdige vinnaren i hög grad till framtidstro
och en positiv anda.”
-Fantastiskt roligt för mig och banken. Både utmärkelsen i
sig och att initiativet fått en så bra start – nu är vi många
som Gillar Karlshamn, säger Henrik Kördel.

FRÅGOR OCH SVAR
Fråga:

Svar:

Är inte alla sparbanker ”äkta” – vad skiljer äkta och oäkta?

Det finns två typer av sparbanker. De som ägs av kunderna = ”äkta
sparbanker” och de som ägs av aktiebolag och alltså har aktieägare.
Sparbanken i Karlshamn är en lokal bank som ägs av kunderna. Det
var den ursprungliga tanken när man bildade sparbanker runt om i
bygderna på 1800-talet.

De aktiebolagsägda sparbankerna har främst kommit till i samband
med sammanslagningar av sparbanker. I vissa fall sammanslagning
till större enheter för att kunna överleva, eller till stora regionala
banker. Delägare i de bankerna kan vara olika sparbanksstiftelser,
i vissa fall tillsammans med t ex Swedbank.
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Till nytta och glädje för många!

en förutsättning för att göra 		

Här är några exempel på verksamheter som visar bankens samhällsnytta. Säkert har du, eller någon i din familj, redan
haft nytta och glädje av någon eller flera av satsningarna som Sparbanken i Karlshamn gjort sedan många år tillbaka.

STOR NYTTA

Dessa föreningar och organisationer har Sparbanken i Karlshamn sponsrat under 2013;

Så här säger Henrik Kördel,
VD på Sparbanken i Karlshamn.
-Jag är kanske mest känd för allmänheten för att jag ofta är på bild i tidningen
med ett värdebevis i famnen, till något gott ändamål. Men den bilden är givetvis
inte fullständig. Huvuddelen av mitt jobb går ut på att se till att vår bank ger rätt
kundnytta - att säkerställa att vi har rätt produkter och tjänster och att våra medarbetare har rätt kompetens. Och att banken hela tiden är rätt rustad för att ge
kunderna trygghet när vi förvaltar deras pengar eller lånar ut pengar. Hela tiden ska
Sparbanken vara konkurrenskraftig på marknaden och lönsam! Det är så vi överlever långsiktigt.
LOKAL BANK BÄST I LÄNGDEN
-Till skillnad från andra banker har vi hela vår verksamhet här i Karlshamns och
Olofströms kommuner. Det är hela vår marknad. Går det bra för bygden så går det
bra för banken. Och omvänt. Det här är ett avgörande skäl för oss att investera allt
vi kan här i bygden. ”Vi står och faller” med vår bygd = vår marknad. Det är också
den ursprungliga tanken med lokala äkta sparbanker. Vi är övertygade om fördelarna med att verka så lokalt som möjligt. Det ger en överlägsen närhet i allt. Vi tror
också att det är en modell som är bestående i framtiden, säger Henrik Kördel.

Mycket till alla – ännu
mer till Nyckelkunder

-Väljer man att vara kund i Sparbanken i Karlshamn så är
man delaktig i samhällsnyttan. Väljer man en bank med
aktieägare så väljer man att bidra till deras vinst, säger
Henrik Kördel, VD på Sparbanken i Karlshamn.
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Sponsringen från banken har alla invånare glädje av på
något sätt. Många evenemang är möjliga att genomföra
tack vare stöd från Sparbanken i Karlshamn.
Banken var t ex huvudsponsor till årets Östersjöfestival
och sponsor till Fredagskonserten på festivalen
- två evenemang som därmed blev GRATIS FÖR ALLA.
Det finns flera andra evenemang som kunnat genomföras tack vare bankens sponsring, och där bankens
Nyckelkunder fått ytterligare förmåner!

Oakleaves Carlshamn
Olofströms Bowlingsällskap
Olofströms Ridklubb
Olofströms Brukshundsklubb
Pingstkyrkan
Pro Musica
PRO Sångkamp 2013
Karlshamns Rödakors
RPG
OK Skogsfalken
Resonans
Ringamåla Skytteförening
Olofströms Kommun Skateramper
Sandelius Pippi på Skottsbergska
Synskadades förening Khamn
SPRF
Svängsta Samhällsförening
Skrivareklubben i Blekinge
SKTF
Svängsta IF
Ungdomsarr Bellevueparken skolavsl
UF Contact Olofström
Trensums IF
Tonsättarna Olofström
Teatersmedjan
Vilshultsortens Skytteförening
Västra Blekinge Fotbolldomarklubb
Vilshults IF
Opera sing-a-long Östersjöfestivalen
Östersjöfestivalen
Susekullen Olofström
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Karlshamns Konstföreningen
Karlshamns Boulehall
Karlshamns Hundungdom
Kalshamns Kammarkör
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Segelsällskap
Kyrkhults Hembygdsförening
Karlshamns Travet
Kyrkhults Bordtennisklubb
Holje Marknad Lions Olofström
Mörrums Bordtennisklubb
Mörrums Friskvårdscenter
Märserums Innebandyklubb
Mörrums BTK ”Laxaträffen”
Mörrumsåns kultur o industri
Mörrums Badminton
Mörrums Konståkningsklubb
Mörrums Fotbollsklubb
Mörrum Hockey
Mörrums Folkets Hus ”11 maj”
Mörrums Skytteförening
NyföretagarCentrum Olofström
NyföretagarCentrum Karlshamn
Naturskyddsföreningen Khamn
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms IF
Olofströms Innebandyklubb
Olofströms Körfestival
OK Vilse Karlshamn
Olofströms Hockeyklubb
Olofströms Tyngdlyftning

n

-Som kund har man många val att göra när man väljer bank. Ett val är vilken typ av
bank man vill vara kund i. Väljer man att vara kund i Sparbanken i Karlshamn så är
man delaktig i samhällsnyttan. Väljer man en bank med aktieägare så väljer man
att bidra till deras vinst.

Högadals IS
Jämshögsdagen
IFK Karlshamn ”Spb i Khamn tjejcup”
Jazzföreningen Munthe i Khamn
IFK Karlshamn
IF Udd
Jämshögs IF
Karlshamns Brottarklubb
Kontakten LO Karlshamn
Kyrkhult Äger
Karlshamns Ridklubb
Khamn kommun EU-veckan 2013
Karlshamns Filmstudio ungdomsbio
Karlshamns Dragspelsklubb
KSK Triathlon
Trp
Karlshamns Musikforum
Karlshamns Bågskytteklubb
Kulturnatten
Karlshamns Bridgeklubb
Karlshamns Shotokan Klubb
Karlshamns Segelsällskap kundarr
Kristofferskyrkans Gitarrkonsert
Kontraster lokstallarna BTH
KMH Symfoniorkester 2013
Keskinens Varite
Kreativum Unga Forskare
Karlshamns Montessoriskola
KHF Östersjöfestival
Karlshamns Handboll
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Fightcenter
Kommunal Olofström Höstruset

so

Asarums Motorsällskap
Asarums IF Ungdomscup
Asarums IF
Asarums Bangolfklubb
Blek Studentkår Karlshamn
Blek Duvavelsförening
Blek Veteranbåtar Östersjöfestival
Bodekull Gospel & Jazz
Blek Classic Car Östersjöf
L Balk ”Tiaminanalyser i älg”
Boa Olofströms Golfklubb
Blekinge Sjöfartsmuseum
Blekinge Idrottsförbund
Bodekull Bowling
BK Union, OIF, JIF tjejfotboll
Blekinge Fotbollförbund
Det Gamla Revyg. Olofström
Cocker sydost
Carlshamns Bordtennisklubb
Carlshamns Ci85 innebandy
Carlshamns Badmintonförening
Friluftsfrämjandet i Karlshamn
Friskis & Svettis
Musik i Carlshamn
Föreningen Grunden i Karlshamn
Företagarna Karlshamn
Guldekengalan
Gränums IF
Hemsjö AIK
Nöjeskomp ”Hjärnvägen Blek”
Hällaryds IF Spb i Khamn Cup
Holje Musikklasser
Hällaryds IF

-En förutsättning för att banken ska ha pengar att dela ut, är att
den är lönsam och ger vinst. För att ge vinst måste vi driva en
BRA bank som kunderna uppskattar. En bank som ger bra service, har bra produkter och konkurrenskraftiga villkor – en bank
som kunderna tycker ger KUNDNYTTA.
-Sparbanken i Karlshamn har två grundläggande målsättningar;
att ge KUNDNYTTA och att ge SAMHÄLLSNYTTA här i Karlshamns och Olofströms kommuner. Det skiljer oss från de stora
bankerna, där vinsten i stället går till aktieägarna.
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Detta tillför
Sparbanken
i Karlshamn
HÄR!
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Hela banken finns HÄR!
Sparbanken i Karlshamn är ingen anonym bank med beslutsfattarna sittande på distans på andra håll i landet. Hela banken, även
specialister inom Juridik, Värdepappershandel, Private Banking och Företag, finns här i bygden – arbetar här, bor och lever här.

Åse Hansson
Försäkringsrådgivare

Anna Alexis
Privatrådgivare

Matilda Fristedt
Kassa/kundtjänst

Johanna Magnusson
Rådgivare

Susanne Sandberg
Kontorschef, Asarum/Svängsta

Malin Karlsson
Privatrådgivare

Rickard Davidsson
Kundtjänst

Ebbe Toresson
Företagsrådgivare

Annelie Lindqvist
Försäkringsrådgivare

Thomas Larsson
Börsgruppen

Elin Lidesjö
Kassa/kundtjänst

Agneta Svenningsson
Privatrådgivare

Malin Käller
Privatrådgivare

Bo Johnsson
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!

Staffan Andersson
Företagsrådgivare

Ulf Ohlson
Marknadschef

Emma Svensson dyker!
Kim Olsson
Privatrådgivare

Olle Svensson
Privatrådgivare

Sandie Wickman
Privatrådgivare

Yvonne Hårdh
Juridik

Agneta Ringdahl Nilsson
Ekonomi chef

Lotta Johansson
Administration

n TVGOIS1!

frå
Daniel Johansson sköter livesändningar

Göran Alfredsson
Kontorschef Olofström/Kyrkhult

Elisabeth Ullman Olofsson
Chef Företagsavd

Birgitta Friberg
Privatrådgivare

Birgitta Carlsson
Företagsrådgivare

Jesper Gustafsson
Back-office, företag

Hanna Svanberg
Kassa/kundtjänst

Anita Svensson
Administration

Daniel Månsson
Chef Börsgruppen/
Private Banking

Else-Maj Andersson
Back-office, privat

Frida Lindblad
Affärscontroller

Agneta Svensson
Administration

Gunnel Månsson
Kundtjänst

Andreas Grönqvist
Kassa/kundtjänst

Marcus Gustavsson
Kassa/kundtjänst

Daniel Johansson
Miljöansvarig

Camilla Lönqvist
Företagsrådgivare

Anette Leitner
Privatrådgivare

Leif Stexå
Företagsrådgivare

Emma Svensson
Privatrådgivare

FRÅGOR OCH SVAR
Fråga:

Svar:

För varje år verkar det bli fler och fler anställda på Sparbanken i Karlshamn
samtidigt som andra banker drar ner på personalen – hur kan det vara så?

Sparbanken i Karlshamn växer och då behövs personal. De senaste
åren har vi expanderat särskilt i Olofströms kommun med det nyöppnade kontoret i Olofström. Vi har också helt nya verksamheter
som Private Banking.

Sparbanken i Karlshamn har sedan gammalt bestämt att banken
ska kunna ge kunderna personlig service med hög kvalitet och bra
tillgänglighet. Då krävs personal.
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Vi är NÄRA!
Sparbanken i Karlshamn 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. Att alla som
bor här trivs, att nya företag startas, att många väljer att flytta hit, är viktigt både för bygden och banken.
Det skapar engagemang, ödmjukhet och förståelse hos oss som jobbar på banken!

Marie Fagberg
HR chef

Britt-Marie Johansson
Privatrådgivare

Christer Kragh
Företagsrådgivare

Martin Celion
Private Banking

Camilla Andersson
Juridik

Sofia Holmström
Kundtjänst Telefoni

Eva Elmteg
Juridik

Ingmo Berg
Privatrådgivare

Eva Svensson
Kassa/kundtjänst

Carina Ohlson
Privatrådgivare

Henrik Kördel
VD
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Cerold Johansson
Börsgruppen

Ingela Svensson
Kundtjänst Telefoni

Mats Clarin
Administrativ chef

Anette Gunnarsson
Privatrådgivare

rättare

Åke Jeppson är valför

Ebbe Toresson är elitkusk!

Bujar Zeka
Privatrådgivare

Helen Winberg
Privatrådgivare

Per Tigerman
Privatrådgivare

Charlotte André
Bankjurist

Pernilla Holgersson
Privatrådgivare

Johanna Sandström
Privatrådgivare

Jörgen Lindh
Företagsrådgivare

Lars Carnheimer
Compliance

Marianne Mattsson
Kassa/kundtjänst

Marita Broberg Johansson
Kassa/kundtjänst

Maria Fröberg
Privatrådgivare

Fråga:

Svar:

Sparbanken i Karlshamn
beskriver sig som en ”lokal”
bank – men det är väl alla
banker här?

Det är skillnad på en ”lokal bank” och ett ”lokalt kontor”. De andra bankernas lokala kontor
lyder under huvudkontor på distans där alla viktiga beslut fattas. Sparbanken i Karlshamn är
den lokala banken, som har hela sin verksamhet i Karlshamns och Olofströms kommuner och
sin högsta ledning här lokalt.

Lotta Hansson
Marknadsavdelningen

Lotta Abrahamson
Privatrådgivare

Åke Jeppsson
Kontorschef, Mörrum

Martin Falkborn
Riskcontroller

Nina Agnesson
Back-office, företag

Sophie Weidemyr
Marknadsavdelningen

Martina Berglund
Privatrådgivare

Jennifer Sörensson
Kundtjänst Telefoni

Lars-Ove Nilsson
Kontorschef, Karlshamn

Mona Petersson
Privatrådgivare

Kristina Noreman
Privatrådgivare

Sofie Holmström
Kassa/kundtjänst

Karin Johansson
Kundtjänst Telefoni

Niklas Ek
Privatrådgivare

Sabine Strömberg
Private Banking

Roger Johansson
Kredit/Rörelsechef
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Sparbanken i Karlshamn
är inte som andra banker
Andra banker gör tjusiga Årsredovisningar som visar hur mycket utdelning
som aktieägarna får på sitt kapital.
Sparbanken i Karlshamn är en välskött bank med god ekonomi. Men för
Sparbanken i Karlshamn visar årsredovisningen hur mycket pengar som går
tillbaka till bygden!
I stället för en tjusig ekonomisk årsredovisning gör vi den här årliga nyttoredovisningen där vi visar vilken nytta banken tillför här i Karlshamns och
Olofströms kommuner. Mycket roligare tycker vi!
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 på distans som styr och ställer.
Genom att vara en NÄRA och BRA bank vill vi ge optimal KUNDNYTTA.
Genom att allt som skapas här stannar här i bygden vill vi bidra till
SAMHÄLLSNYTTA.
Genom ditt val av bank väljer du om du vill vara delaktig i detta.

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se
• kundtjanst@sparbankenikarlshamn.se
-Följ
oss på Facebook!
Samma telefonnummer till hela banken: 0454- 30 44 00 -Enkelt och snabbt!

