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2014!

Alla fick mer
än någonsin från

Sparbanken i Karlshamn!

2014 firade Sparbanken i Karlshamn 185 år som bygdens bank!
Jubileumsåret innebar bl a de största aktiviteterna någonsin tillsammans med föreningslivet.
2014 innebar också att Sparbanken i Karlshamn slog rekord när det gäller hur mycket pengar
som banken varje år ger tillbaka till bygden och alla som bor här– 8 miljoner!
De senaste åtta åren har Sparbanken i Karlshamn satsat totalt nästan 50 miljoner på

utveckling och trivsel i Karlshamns och Olofströms kommuner!

Rekordutdelning
från Sparbanken i Karlshamn 2014; 8 miljoner
till trivsel och utveckling här!
Årets största aktiviteter var
Förenings- och Kulturdagarna
när 1000-tals människor var
engagerade i Sparbanken i
Karlshamns 185 års firande.
Mer information och bilder om
bankens samhällsnytta
här i NYTTAN!

Firade 185 år och sats
för kommande genera
Vi tror att idén
med en lokal bank
som ägs av kunderna
och som är till för att ge
kundnytta och samhällsnytta, håller även i
framtiden.

-För Sparbanken i
Karlshamn är inte nästa
kvartalsrapport i fokus.
Vi jobbar långsiktigt för
utvecklingen i vår bygd
och för att Sparbanken
i Karlshamn ska vara
Banken även för
kommande generationer,
säger VD Henrik Kördel.

2014 firade Sparbanken 185 år som bank!
Det är en imponerande lång tid som banken
varit en viktig del i Karlshamns utveckling.
Det är vi givetvis stolta över. De värderingar
som var grunden för banken i starten, är i
högsta grad fortfarande aktuella.
Banken ska vara en bra bank för kunderna
och för bygden. Allt som skapas här,
stannar här. Alla beslut fattas här av personer som bor här och lever här. Det var en bra
idé 1829 och en lika fantastisk idé 2014!

?

frågor får svar
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Men i vår verksamhet ser vi inte bakåt, på vad banken
har gjort. Vi ser framåt, på ”nästa 185 år”. Vi vill att
Sparbanken i Karlshamn ska vara Banken även för kommande generationer. Vi tror att idén med en lokal bank
som ägs av kunderna och som är till för att ge kundnytta
och samhällsnytta, håller även i framtiden. Vi tror också
att kunder uppskattar personlig service och närhet till
bemannade bankkontor. Givetvis ska en stor del av
”banktjänster” skötas enkelt med ny teknik och givetvis
ska vi hela tiden anpassa vårt arbetssätt till kundernas
och tidens behov. Men vi vill tro att även kommande
generationer har behov och nytta av personliga möten
och personlig service. Ibland vill man tala med och få råd
från en livs levande människa. Banken är på olika sätt

inblandad i nästan alla stora beslut man tar i livet; sätta
bo, köpa hus, starta företag, etc. Det behovet tror vi att
kunderna kommer att ha även i fortsättningen.
Vi tror också att bankens samhällsnytta kommer att få
allt större betydelse efter hand som allt fler inser att
det faktiskt är skillnad mellan olika typer av banker.
Det är stor skillnad på om vinsten går till aktieägare,
eller om den stannar och ger nya möjligheter till trivsel
och utveckling här. Där har varje människas val av bank
en betydelse.
2014 presterade banken rekord när det gäller satsning på
trivsel och utveckling i Karlshamns och Olofströms kommuner – hela 8,0 miljoner kronor! Det innebär att banken

Fråga:

Svar:

Sparbanken i Karlshamn
startades för 185 år sedan.
Varför startade man banken
och vem gjorde det?

Det var 1829 som några kloka personer i Karlshamn såg till att det startades
en sparbank i Karlshamn.
Då i början av 1800-talet, i det gamla bondesamhället, var fattigdomen i
Sverige utbredd och utvecklingen av samhället dålig. Därför uppmanade
Regeringen till bildandet av lokala sparbanker runt om i landet. Dessa sparbanker skulle uppmuntra till sparande och bidra till utveckling av samhället.

sar
ationer!
Jubileumsåret

i bild!

Här är bilder från jubileumsåret när vi
firade 185 år som bank, tillsammans med
1000-tals människor; kunder, ungdomar,
medlemmar i föreningar och med hela
Karlshamns Kommun som firade 350 år
2014! Det var ett väldigt lyckat firande
som fick stor uppskattning.

Vi vill tacka alla som deltog i
firandet på olika sätt!

de senaste åtta åren totalt har satsat nästan 50 miljoner
kronor här i bygden.
Sparbanken i Karlshamns löfte till kunderna är att vara
NÄRA, BRA och NYTTIG. Vi tror att det är ett bra löfte
även framåt och vi kommer fortsätta anstränga oss för
att leva upp till det löftet!
Sparbanken i Karlshamn
Henrik Kördel
VD

Vinsten skulle inte gå till aktieägare, som i andra banker, utan stanna kvar i
bygden och bidra till föreningsliv, kultur och utveckling. I början av 1900-talet
fanns det uppåt 500 sparbanker runt om i landet.
Genom åren har Sparbanken i Karlshamn bidragit med mycket pengar till stöd
och utveckling på många sätt. Banken har också vuxit efter hand genom sammanslagningar och fusioner med mindre sparbanker här i bygden. Detta för att

vara tillräckligt stor för att kunna fortleva som lokal bank.
Nu är Sparbanken i Karlshamn ”bygdens egen bank” i Karlshamns och
Olofströms kommuner.
Många av sparbankerna i Sverige har genom åren förändrats till bankaktiebolag och många sammanslagningar har skett. Sparbanken i Karlshamn är en
av totalt ett 60-tal sparbanker som arbetar för lokal utveckling och trivsel.
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2014 firade Sparbanken i Karlshamn 185 år som bygdens bank!
Jubileumsåret innebar bl a de största aktiviteterna
någonsin tillsammans med föreningslivet och
350 års firande Karlshamns Kommun.
Årets särklassigt största aktiviteter var Förenings- och
Kulturdagarna när 1000-tals människor på olika sätt
var delaktiga i firandet.
Den 14 juni bjöd ett 35-tal idrottsföreningar in till prova-på-aktiviter
vid Vägga Idrottsplats. Dagen kröntes med en gemensam marsch
till Torget där prisutdelning och underhållning väntade.
Den 30 augusti var det över 20 kulturföreningar som firade.
Denna dagen startade på Torget och sedan gick den
gemensamma marschen till Lokstallarna där föreningarna
bjöd in till prova-på-aktiviteter och banken avslutade
med prisutdelning till föreningarna.

Sparbanken i Karlshamn
stadig och åldrad som eken
stödjer Karlshamns kultur
både i musik och leken
ABF-kören i Karlshamn
3:e pris slogantävling
Kulturföreningsdagen
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Stora Föreningsdagen

Sparbanken i Karlshamn
glädjer många
& lyckas hela bygdens
föreningsliv fånga!
Gammal som ung, spela fotboll,
teater, musicera eller sjung!
Ger föreningar den hjälp de behöver,
till utveckling idag & framöver.
Carlshamns Innebandyklubb
1;a pris slogantävling
Stora föreningsdagen

I samband med Föreningsdagarna
tävlade alla föreningarna i en
slogantävling. Bland många
bra förslag blev detta
pristagarna som fick
en extra check till
sin förening.

Östersjöfestivalen
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Bouleturnering
Olofström

Spelar boll eller träna hund
Spelar ingen roll om man
hos Sparbanken är kund
För Sparbanken i Karlshamn
känns både trygg och bra
Vilket gör varje förening gla!
Karlshamns Brukshundsklubb
3;e pris slogantävling
Stora föreningsdagen

Träffpunkt
Björnabacken

?

frågor får svar
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I jubileumsfirandet ingick
också att banken bjöd
alla äldre på samtliga
äldreboende i Karlshamns
och Olofströms kommuner,
totalt 30 stycken, på kaffe, tårta
och musikunderhållning. Ett mycket
uppskattat inslag i firandet. Bilderna är
från Träffpunkt Björnabacken i Karlshamn.

Fråga:

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?

Kulturföreningsdagen

Föreningslivet står sig slätt,
om man inte investerar rätt,
Sparbanken i Karlshamn
stöttar vår stad,
och sprider stjärnglans
på kulturens estrad.
Karlshamns Musiksällskap
2.a pris slogantävling
Kulturföreningsdagen

Svar:
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.
Sparbanken i Karlshamn är största banken här. Förhoppningen är att ännu fler ska inse fördelarna med banken och
därmed också välja att vara delaktiga i bankens stöd till bygden.
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I jubileumsstadens brus,
där hav natur och sköna hus,
samlar folk från alla håll,
som gillar djur, kultur och nån spelar boll.
Många jobbar, tränar och vill agera,
så att stadslivet fortsätter pulsera,
Alla vill dra strå till stack,
och till Sparbanken i Karlshamn
ett Varmt Tack.
Teatersmedjan
1:a pris slogantävling
Kulturföreningsdagen

Triathlon

?

frågor får svar
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Fråga:

Svar:

Vad gör Sparbanken i
Karlshamn för miljön?

Sparbanken i Karlshamn är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2004 och jobbar aktivt med miljöfrågor
på flera sätt. I det banknära handlar det om
miljösmarta betalningar och rutiner, där t ex
användningen av papper minimeras.
Det innefattar också att banken genom informa-

Föreningar för vuxna,
barn och djur
Har i vår kommun en väldig tur

Kvinnor &
Ekonomi

Den finns EN som supportrar med
bl.a. priser, utrustning och läger
Sparbanken i Karlshamn ÄGER!
Karlshamns Hundungdom
2;a pris slogantävling
Stora föreningsdagen

Julshow,
Bellevueparken

Östersjöfestivalen

Metalldagen Olofström

Nationella Biosfärdage

n Måndagen den 2 jun

NÄRA MILJÖFR

Bank och miljö –

tion försöker få kunderna att välja miljösmart och t ex välja
e-faktura, mobilbanken, swish och andra smarta appar.
I det större perspektivet ger banken bl a stöd till miljöprojekt
som har koppling till Östersjön och därmed påverkar vår närmiljö. Ett forskningsprojekt som fått stöd från Sparbanken i
Karlshamn handlar om rubbat beteende hos vilda djur, p g a

brist på tiamin. Det gäller t ex laxen i Mörrumsån.
Ett annat projekt som fått stöd från banken gäller projektet
Hålllbara Hav, som verkar för ett friskare Östersjön. Under
2014 arrangerade Sparbanken i Karlshamn en miljövecka
med bl a en miljökväll på Östra Piren i Karlshamn.

hur och varför?

i

ÅGOR!

Sparbanken i Karls
hamns Miljövecka
är ett bidrag till
miljöfrågor på mång
ökad miljömedv
a sätt. I det bank
etenhet. Vi jobba
nära, som t ex med
Och i det större
r aktivt med
perspektivet, som
miljösmarta betal
t ex genom bidra
ningar och rutine
och därmed också
g till miljöprojekt
r.
till vår närmiljö.
som har koppling
De senaste sju åren
till Östersjön
har Sparbanken
i Karlshamn delat
och verksamheter,
ut mer än 40 miljo
bl a till miljöproje
ner kronor till fören
kt!
Så har det varit
ingar
allt sedan starten
1829. Sparbanken
enligt ISO 140001;20
i Karlshamn är miljö
04.
certifierad
Vad är orsakerna
till den globala uppv
ärmningen,
hur ser framtidssc
enarierna ut och
vilka handlings-alternativ
finns för att mins
ka utsläppen
av växthusgaser?

Miljökväll På Östra

16

16 –20

16–20
18.00 – ca 18.15
18.30 – ca 18.45
19.00 – ca 19.15
19.30 – ca 19.45

Öppnas dörrarna

Klimatfrågan kom
som film i en min mer att visas
ikreanova.

Östra Piren kl 16-20

Piren Kl 16–20

! Sparbanken i Karlshamn
närproducerade
bjuder på
snittar och lite alkoh
olfritt bubbel …förs ekologiska och
Utställare (med
t till kvarn.
flera..)
• Sparbanken i Karls i deltat på Piren • Blekinge Arkip
elag • Länsstyrels
hamn • Karlshamn
en
• Sydkustens Sport
s Kommun • Krono
dykarklubb • Länss
laxfisket • Kallb
adhuset
tyrelsen i Blekinge
Titta på SMHI-film
om klimatförändrin
gar i mini-krean
ova (visualiserin
Intressanta före
gsdom)
drag
Plats
Björn Nilsson ”Mar
ina Stubbar i Stern
ö”
Zambesi
Mikael Björk och
Joakim Tenglin
Sydkustens Sport
dykarklubb
Amazonas
Ola Söderdahl, Krono
laxfisket
Zambe
Gamm
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14 710

2012

2011

2010

16 941
15 823

2007

NÄRA, BRA och NYTTIG.

2008

Bara under de senaste åtta åren har
Sparbanken i Karlshamn tillfört bygden
nästan 50 miljoner kronor till trivsel
och utveckling!
Det kan banken göra tack vare att den
är välskött och konkurrenskraftig och
uppfyller löftet till kunderna att vara

2009

50 miljoner från banken
till bygden på åtta år!
15 882

14 747

831
744

Affärsvolym

10 922

Eget Kapital 619

607

Sparbanken i Karlshamn har stark tillväxt. Det är ett
tecken på att banken fyller de behov som kunderna har
på en bra och konkurrenskraftig bank.
Det egna kapitalet är pengar som banken tjänat genom åren och kunnat
spara. 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.

648

689

BRA

Sparbanken i Karlshamn
har kontor runt om
i bygden.
Det kostar att driva små
kontor, men Sparbanken har
valt att ge bankservice där
det efterfrågas av kunderna.

NÄRA

Alla siffror i diagrammen är miljoner kronor.
Bankens Årsredovisning finns på
www.sparbankenikarlshamn.se
eller kan beställas från Kundtjänst.
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KYRKHULT
OLOFSTRÖM

2014
2013
18 293

8

+78%

=

i affärsvolym

19 477

1001

926

miljoner
2014!

382
+miljoner
i eget kapital

NYTTIG

Sparbanken i Karlshamn
satsar engagemang och
pengar på kultur, föreningsliv,
idrott, utbildning, utveckling
och nyföretagande.
Det är insatser som gör det bättre och
trivsammare att växa upp, bo och verka
i Karlshamns och Olofströms kommuner.

+50miljoner

Det görs i form av bidrag från banken
eller via bankens stiftelser.

till samhällsnytta
på åtta år

2014

8,0
miljoner

2012

4,9
miljoner

2010

3,6
miljoner

2011

2013

6,0
miljoner

4,4
miljoner

2009

4,2

2008

3,3

miljoner

2007

15,5
miljoner

miljoner

SVÄNGSTA

MÖRRUM

ASARUM
KARLSHAMN

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 åtta åren, sedan fusionen
med Kyrkhults Sparbank.
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Satsar långsiktigt på
trivsel och utveckling
Vad är bra satsningar?
Vad skapar trivsel och utveckling?
Vad gör Karlshamns och Olofströms kommuner mer attraktiva?
Vilka verksamheter och föreningar är värda att satsa på?
Vilka nya idéer blir framgångrika?
Alla tycker givetvis inte lika om vad som är
rätt satsningar från banken.
Alla föreningar, projekt och verksamheter
vill gärna ha mer sponsring och stöd från
banken och många tycker sig ha goda argument för att få en större del av kakan.
Att banken ändå lyckas ganska bra i fördelningen av stöd och sponsring har vi fått
många bekräftelser på. Inte minst under
jubileumsåret 2014. Många enskilda medlemmar i föreningar, många föreningsföreträdare, föräldrar, far- och morföräldrar
och andra kommuninnevånare intygade i
samband med det hur viktigt man tycker att
bankens stöd är.
Det är med glädje, stor ödmjukhet och lyhördhet som
vi försöker bidra till trivsel och utveckling här i våra
kommuner. Väl medvetna om att vi inte kan tillfredsställa allas önskemål och synpunkter.
Men vi gör vårt bästa och vill väldigt gärna kunna satsa
ännu mer på trivsel och utveckling! Våra möjligheter att
göra det beror på hur bra banken är på att möta kundernas krav och förväntning och på hur framgångsrik
verksamheten är.
Som bankkund gör man också ett val. Väljer man att vara
kund i Sparbanken i Karlshamn så väljer man också att
vara delaktig i bankens stöd till bygdens utveckling.

Långsiktigt bra för bygden
Vi vet att bankens stöd betyder mycket för många
föreningars dagliga verksamheter. Ofta innehåller också
vår sponsring fördelar för våra kunder och är en del i vår
marknadsföring. Det kan t ex vara rabatt på entrén till en
teateruppsättning som banken sponsrat.
Det som kanske är mindre känt är att banken är väldigt
långsiktig och satsar på många projekt och initiativ som
påverkar framtiden, bygdens attraktionskraft och förutsättningar för kommande generationer.
Sådana exempel är stödet till Sydostlänks-projektet, där

?

frågor får svar
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vi som enda bank, bidrar till att förbättra infrastrukturen
på sikt här. Ett annat exempel är vår sponsring av en professur på BTH. Den kanske inte berör så många här nu,
men den kan bidra till att stärka vår högskola i stort och
därmed bygdens utveckling. På samma sätt är det med
bankens helt avgörande stöd till byggandet av en avancerad ljudstudio på högskolan, stöd till miljöprojekt som
berör Östersjön, sponsring av projektet Gilla Karlshamn
och många andra framtids- och tillväxtinriktade projekt.

Satsning ser olika ut
Satsning från Sparbanken i Karlshamn kan se väldigt
olika ut beroende på vad som behövs – det kan vara t ex
sponsring eller lån på fördelaktiga villkor eller en kombination. Ofta är stöd från banken kombinerat med att alla
Nyckelkunder i Sparbanken i Karlshamn, cirka 19 000, får
en extra förmån.
Förutom direkt från banken kommer också stöd till olika
projekt i bygden från bankens självständiga stiftelser. Då
kan det handla om riskapital för starthjälp av ny verksamhet. I en del fall gör banken insatser tillsammans
med stiftelserna. Allt beroende på typen av projekt,
relevans och behov.

heter och projekt redovisar vi inte. Sådan är vår policy.
Ett skäl till detta är att vi ser alla, som vi samarbetar
med på det här sättet, som kunder i banken. Därmed
gäller sedvanlig banksekretess om innehåll och villkor i
överenskommelsen, precis som för alla andra kunder.
Besluten om stöd och sponsring, såväl som andra beslut
om bankens drift och dagliga verksamhet, fattas av bankens verkställande ledning. Bankens styrelse, med valda
ledamöter från bygden, styr verksamheten med full
insyn och utser VD. Styrelsen väljs av bankens Huvudmän, ett 50-tal personer från Karlshamn och Olofström.
Sparbankens båda fristående stiftelser har egna styrelser bestående av valda personer från bygden.
Sparbanken i Karlshamn har därmed som bank en helt
unik demokratisk förankring och närhet till bygden och
bygdens behov och intressen.

Affärsmässiga investeringar
Alla pengar som banken satsar kommer från
bankens affärsverksamhet. Vi betraktar också allt
som långsiktiga och affärsmässiga investeringar
i bankens marknad. Till skillnad från andra banker
har vi hela vår verksamhet här i Karlshamns och
Olofströms kommuner och är därmed helt beroende
av utvecklingen här. ”Går det bra för bygden så går
det bra för banken”. När banken sponsrar en ungdomsverksamhet så gör vi det för att vi tror att det är
bra för ungdomarna och föreningen nu. Men också som
en investering i ett större perspektiv för utvecklingen i
bygden, och därmed för att banken även på sikt ska få
nya kunder och kunna fortleva som lokal bank.

Redovisar i Nyttan
Varje år redovisar vi här i NYTTAN, hur mycket pengar
banken och bankens stiftelser totalt tillför bygden och
vilka föreningar och projekt som får stöd. Hur överenskommelserna i detalj ser ut för olika föreningar, verksam-

När banken sponsrar ger det ofta också fördelar för
bankens nyckelkunder.

Fråga:

Svar:

Vad innebär det att Sparbanken i Karlshamn har
köpt Sparbanken Skånes
kontor i Olofström?

Sparbanken i Karlshamn blev i och med förvärvet cirka 20 procent större från årsskiftet
2014/15 och kommer därmed att kunna tillföra ännu mer nytta i Olofströms och Karlshamns kommuner.
Karlshamns och Olofströms kommuner är nu tydligt Sparbanken i Karlshamn hemmamarknad. Det skapar ännu bättre förutsättningar att verka som lokal bank och vara en
stark lokal aktör med utgångspunkt att leverera både kundnytta och samhällsnytta.
Och att därmed fortleva som lokal bank.

HUVUDMÄN

50 Huvudmän som bestämmer

Sparbanken har 50 valda 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.
Detta är bankens Huvudmän;
Mats Abrahamson, Asarum
Anne Asterhäll, Kyrkhult
Mats Bondesson, Asarum
Christer Eliasson, Mörrum
Peter Enckell, Karlshamn
Mikael Erdtman, Mörrum
Christel Friskopp, Karlshamn
Håkan Gunnarsson, Kyrkhult
Anki Hansson, Karlshamn
Caroline Hedman, Kyrkhult
Anders Henriksson, Mörrum
Harald Henriksson, Asarum
Fredrik Hermansson, Asarum

Jessica Holmström, Karlshamn
Roger Holmström, Karlshamn
Ingrid Johansson, Mörrum
Marina Johansson, Kyrkhult
Ingolf Karlsson, Listerby
Åke Larsson, Kyrkhult
Jessica Magnstedt, Kyrkhult
Peter Mattisson, Karlshamn
Ulf Nilsson, Karlshamn
Bärthil Ottosson, Karlshamn
Lena Sandgren, Karlshamn
Rose-Marie Sandström, Kyrkhult
Ann-Marie Strömberg, Kyrkhult

Joakim Svensson, Mörrum
Johan Abrahamson, Svängsta
Ingvar Andersson, Karlshamn
Rune Andersson, Karlshamn
Kerstin Gustafson, Karlshamn
Magnus Gärdebring, Karlshamn
Claes Jansson, Karlshamn
Rickard Jönsson, Mörrum
Anders Karlssson, Svängsta
Robin Karlsson, Asarum
Tommy Larsson, Asarum
Karl Müller, Karlshamn
Thomas Nilsson, Trensum

Héléne Nordin, Karlshamn
Roland Ohlsson, Mörrum
Magnus Olsson, Karlshamn
Yngve Svensson, Karlshamn
Tyrone Svärdh, Mörrum
Annika Westerlund, Karlshamn
Håkan Assarsson, Kyrkhult
Andreas Brovall, Kyrkhult
Marianne Eriksson, Kyrkhult
Jan-Anders Håkansson, Kyrkhult
Rolf Persson, Kyrkhult
Fredrik Svensson, Vilshult
Johnny Svensson, Olofström

Styrelsen styr banken

STYRELSE

VD

Lars
Berggren

Per- Anders
Johansson

Henrik
Kördel
Ola
Olsson

Jan
Åkesson

Bankens styrelse är utsedd av bankens 50
Huvudmän. Styrelsen utser VD och styr
verksamheten med full insyn i den operativa
ledningen.

Eva
Jonasson

Therese
Wolff
Per-Ola
Clemedtson

/ Jan Åkesson, jobbar med närberedning/planering på
Volvo Olofström. Bor i Kyrkhult.
/ Lars Berggren, egen företagare, lantbruk mm,
Gungvala Gård AB. Bor i Gungvala.
/ Eva Jonasson, C.F.O. (Chief Financial Officer = 			
”ekonomichef”), på CIMON AB. Bor i Matvik.

/ Henrik Kördel, VD Sparbanken i Karlshamn.
Bor i Karlshamn.
/ Ola Olsson, VD på familje-företaget Marinkompaniet i 		
Vägga, Bor i Vägga, Karlshamn.
/ Per-Anders Johansson, (styrelseordförande), arbetande 		
styrelseordförande i CIMON gruppen. Bor i Karlshamn.

/ Per-Ola Clemedtson, projektledare på
NetPort Science Park. Bor i Karlshamn.
/ Therese Wolff, jobbar på Blekinge Business Incubator med
ekonomi och finansiering, även VD för Krigskassa Blekinge
Driver också eget aktiebolag. Bor i Karlshamn.

Per-Ola
Johansson

Lotta
Abrahamson

Thomas
Larsson

Lars
Carnheimer

/ Lotta Abrahamson,
(personalrepresentant),
privatrådgivare på Sparbanken
i Karlshamn. Bor i Froarp.

Detta är
Sparbanken i
Karlshamns
styrelse

/ Per-Ola Johansson, Kommendörkapten,
jobbar på Högkvarteret i Stockholm.
Bor i Karlshamn.
/ Lars Carnheimer, (styrelsesekreterare), compliance
Sparbanken i Karlshamn. Bor i Karlshamn.
/ Thomas Larsson, (personalrepresentant), rådgivare på 		
Börsgruppen Sparbanken i Karlshamn. Bor i Karlshamn.

Fråga:

Svar:

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

Det finns myndighetskrav 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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”Ger gödning och krattar
i manegen för framtiden”
”Gödning för att få verksamheter att växa”, och ”kratta i
manegen” för framtida allmännyttiga satsningar.
Det här är kortfattat syftet för
bankens stiftelser.
Det är inte bara direkt från Sparbanken
i Karlshamn som det satsas pengar till
trivsel och utveckling i Karlshamns och
Olofströms kommuner. Det satsas också
pengar via bankens två stiftelser - Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse
och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Pengarna i stiftelserna kommer från bankverksamheten men
fördelas genom stiftelsernas
egna styrelser.
Detta är styrelsen för
Sparbanken i Karlshamns
Näringslivsstiftelse:
Från vänster;
Per Ola Clemedtson, Ingolf Karlsson,
Peter Enckell (ordförande),
-Kan bankens
Sofie Andersson, samt
stiftelser hjälpa
Bengt Norman (vice ordförande)
dig att komma
VD Henrik Kördel är adjungeigång med ditt
rad i styrelsen.  

eller din förenings
drömprojekt?

Så här har stiftelserna bildats
och så här fungerar de.

Näringslivsstiftelsen
startades 2002
I början av detta millennium började
diskussionerna i banken om att skapa en
stiftelse helt fristående i banken för att
i akt och mening bidra till att utveckla i
första hand näringslivet. Det var möjligt
tack vare att Sparbanken i Karlshamn är
en fristående bank där alla beslut fattas
lokalt av bankens styrelse.
2002 startades Sparbanken i Karlshamns
Näringslivsstiftelse. Då med uppdrag att
satsa i nystartade företag då riskerna är
stora och finansieringsmöjligheterna få,
ungefär som ett riskkapitalbolag. Stiftelsen skulle kunna ta andra risker och göra
andra bedömningar än banken.
Pengar till stiftelsen kommer från
bankens vinst. Bankstämman bestämmer hur stor utdelning stiftelsen ska få
varje år. Stiftelsen har en egen styrelse
som i sin tur bestämmer var man ska
satsa pengar.

?

frågor får svar
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Ändrade förutsättningar från
myndigheten Finansinspektion några
år senare, gjorde gällande att banker inte
fick stödja enskilda företag utan bara
avsätta medel till mer allmännyttiga
ändamål. Men medel i ursprungskassan
finns kvar och används som ”såddfinansiering” och expansionskapital för lovande
affärsidéer.

få verksamheter att växa”, alternativt
”kratta i manegen” för framtida allmännyttiga satsningar. Exempel på sådana
satsningar är hjälp till bredbandsföreningar på landsbygden och Sydostlänksprojektet; utbyggnad av järnväg mellan
Olofström och Karlshamn. Projekt som på
olika sätt är väldigt viktigt för att på sikt
bo och driva verksamhet i vår region.

Kyrkhults utvecklingsstiftelse 2007

Alla kan söka

När Sparbanken i Karlshamn fusionerades
med Kyrkhult Sparbank öppnades
ytterligare en stiftelse, Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Utvecklingsstiftelsen har som huvudsakligt ändamål
att stödja verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och
utvecklande inom områdena forskning,
utbildning, idrott, kultur och näringsliv.
Även denna stiftelse har en egen styrelse
som fristående från banken bestämmer
var satsningar ska göras.

”Gödning till utveckling”
Gemensamt för stiftelserna är att de ska
fungera som en form av ”gödning för att

Alla kan ansöka om medel från stiftelserna. Det innebär bland annat att vem
som helst, oavsett vilken bank man har,
kan ansöka om pengar. Stiftelsernas
styrelser bestämmer sedan vilka som kan
komma i åtnjutande av stöd, alternativt
satsning. Det är återigen viktigt att påpeka att stiftelsernas insatser skiljer sig
från bankens egen sponsorverksamhet.
För att även utvecklingen av näringslivet
i Olofström skall kunna få hjälp med
”riskkapital” har man möjlighet att
ansöka om medel ur Näringslivsstiftelsens gamla kassa.
På bankens hemsida finns mer information om stiftelserna och hur
man ansöker om stöd.

Vilka satsningar är
”rätt” för framtiden?
-Om framtiden kan vi bara spekulera.
Det är förvisso sant, men det går också
att förutsäga viss utveckling. Dock finns
givetvis alltid både risker och möjligheter
när man satsar framåt, säger Peter Enckell, ordförande i Näringslivsstiftelsen.
-Stiftelsernas styrelsemedlemmar utgör
en form av trendspanare, som var och en
har sina expertområden. Tillsammans har
man hyfsad förmåga att upptäcka synergier som kan leda till innovationer både
inom produktions- och tjänstesektorn.
-Kanske är det just detta okonventionella
arbetssätt som gör att Sparbankens
stiftelser gör såväl skillnad som nytta,
säger Peter Enckell.
-Näringslivsstiftelsen grundades ungefär samtidigt som högskolan höll på att
etablera sig i Karlshamn. Utvecklingen av
verksamheter knutna till denna har med
jämna mellanrum sökt stöd och samarbete med Näringslivsstiftelsen.
Man kan nu konstatera att stiftelsens
insatser har starkt bidragit till att förstärka högskolekulturen på Netport
Science Park, säger Peter Enckell.

Fråga:

Svar:

Vad är arrangemanget
”Kvinnor & Ekonomi”?

Det är ett årligt arrangemang enbart för kvinnor, som Sparbanken i Karlshamn
arrangerar. Banken bjuder in till en kväll med ett program på temat ”Kvinnor & Ekonomi”,
ofta med någon kändis. Senast var det t ex Mark Levengood. Banken betalar hela arrangemanget. Entréavgiften går till något samhällsnyttigt. Ria-gården, Önskeambulansen
och Kvinnojouren är exempel på mottagare.

Här har bankens
stiftelser satsat

Här är exempel på satsningar som bankens
stiftelser gjort de senaste åren;
NetPort.Karlshamn/
GCC 2009-2011
Kreativt och Tekniskt Forum
Nyföretagarcentrum
Tarsier Studios
Sydostlänken
BBI
Noda
CLUK/Smakfestivalen
Forgotten Key
ZAZA kaffeimportör Rwanda
Ringamåla och Hällaryd väst
fiberutbyggnad
Grön Resurs/socialt företag på G
Hästsporten i Blekinge
Karlshamns Centrumförening
Storgate AB
Gameport
Musikstudion på BTH
Professorer BTH
Kreativum Karlshamn
Kyrkhults SK
Farabols Byalag
Folkets Hus Kyrkhult
Civilförsvarsförbundet Blekinge
Alltidhults intresseförening
IUC Expansiva företagare
UF Contact
Kyrkhults PRO
NyföretagarCentrum i Olofström
Friluftsfrämjandet i Olofström
Gränums Folkets Hus

InKbjudan

vinnor & Ekonomi

Välkommen till en
ins
med Mark Levengo pirationskväll
od och Anna Rydg
ren
Måndagen den 17
mars kl. 18-ca 21.30 !
Stadsteatern, Kar
lsham
n

Program

18.00-18.30 Mingel

Vi bjuder på ett glas

och information

bubbel och snittar.

18.30-ca 21.30 Insp
irationskväll med
mus
Anna Rydgren och
kulturpersonligheten ikalartisten
Mark Levengood
Programmet börjar
med Nyttig bankinf
ormation.
(Obs! ingen paus)

Biljettsläpp Lördag

en

Ungdomsarbetsprojektet ”I Praktiken”
Blekinge Business Incubator
Monumentet ”De 10 på stenen”,
Jämshög
BK Union
”Aktivt boende i Vilshult”
Kyrkhults Föreläsningsförening
Fritidsgården Susekullen i Olofström
Södersjöns badplats
Kyrkhults SK
CLUK, matmässa
IUC-projektet ” I Praktiken 2.0”
Saljesällskapet
Växande Älmhult Ekonomisk förening
Skateboardsramp i Olofström
OK Vilse
Fornebodastiftelsen
Kyrkhults Hembygdsförening
Kyrkhult Äger
Vilshult, beachvolleyplan
Industriplus
Jämshögs IF
Hemsjö samhällsförening

Det här är styrelsen
i Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse:
Från vänster; Per Hansson
(verkställande tjänsteman),
Lena Olsson,
Kerstin Tjernlund (vice ordförande),
Anders Jönsson samt Håkan
Björkman (ordförande).
VD Henrik Kördel ingår
också styrelsen.  

Biljettsläpp

Lördagen den
15 februari
i Karlshamn och
Olofström!

Anna Rydgren,
musikalartist som
varit
med Mamma Mia
i 557
föreställningar talar
om
”vad sägs om lite
självkänsla?” Idag arbet
ar
Anna också på MT-g
ruppen
där hon utbildar i ledars
kap.
Se fram emot en förelä
sning
som är en direkt inves
tering på
självkänslokontot!
Mark Levengood,
en av
Sveriges mest omty
ckta
och älskade kulturpers
onligheter talar om ”våga
anta livets utmaninga
r”.
Kom och lyssna på
hans
tankeväckande föreläsning, fylld av värm
e,
humor och underbara
anekdoter!

Här har banken
satsat 2014
Dessa föreningar och organisationer har
banken sponsrat under 2014.
Asarums Motorsällskap		
Mörrumsåns kultur o Industriminnen
Karlshamns Bågskytteklubb
Gränums IF Fotboll		
Asarums IF/FK			
Växtverket Mjölktältet Olofström
Karlshamns Kammarkör
Holje Musikklass		
Asarums IF/FK Ungdoms Cup		
Mörrums Badminton
Karlshamns Museum
Hemsjö AIK			
Asarumsgymnasterna		
Mörrums Bordtennis
Karlshamns Bridgeklubb
Högadals IS			
Asarums Bangolfklubb		
Mörrums FH 11 maj
Karlshamns Segelsällskap
Hällaryds IF			
Auakampen Mörrum		
Mörrums Fotbollsklubb
Kyrkhult Äger
IFK Karlshamn			
BRIS			
Mörrums Friskvårdscenter
Karlshamn Ridklubb
IFK Karlshamn Tjejcupen		
Blekinge Idrottsförbund		
Mörrums Konståkningsklubb
Kyrkhults Sportklub
Jazzföreningen Munthe		
Blekinge Fotbollförbund		
Mörrums Hockey
Karlshamns Musikforum
Julallsång Bellevueparken		
Blekinge Fotbolldomarklubb
Mörrums Sportfiskeklubb
Karlshamns Tennisklubb
Jämshögs IF			
Blekinge Veteranbåtar		
Märserums IF
Karlshamns Musiksällskap
Jämshögsdagen 			
Blekinge Classic Car Club		
NyföretagarCentrum Olofström
Karlshamns Handboll
Karlshamns Montessoriskola
Blekinge Distansryttarförening
NyföretagarCentrum Karlshamn
Karlshamns Hundungdom
Konstrundan i Blekinge		
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
Olofströms Fritidsklubb
Karlshamns-travet
Kulturnatten			
BK Union		
Olofströms Jazzklubb
Karlshamns Simklubb
Olofströms Kvinno och tjejjour
Boa Olofströms Golfklubb		
Olofströms Innebandyklubb
Karlshamns Handel o Service
Olofströms Skriv o Berättarklubb
Bodekull Bowling Klubb		
Olofströms Bangolfklubb		
Kreativum
Olofströms Körfestival		
Bodekull Gospel & Jazz		
Opera sing a long Östersjöfestivalen
Kalshamns Modellflyg
Olofströms Ishockeyklubb		
Cocker Sydost		
Olofströms Bowlingssällskap
Kommuntavlan
Olofströms Brukshundsklubb
Carlshamns innebandy		
Olofströms Ridklubb
Karlshamns Brottarklubb
OK Skogsfalken
Olofströms IF
Carlshamns Bordtennisklubb
Prostatacancerföreningen Viktor
KaN galan
Pingstförsamlingen
Carlshamn Oakleaves		
Resonans
Karlshamns Konstförening
Ringamåla IK
Carlshamns Badmintonförening
Ringamåla Skytteförening
Karlshamns Triathlon
Drogfri Skolavlsutning Karlshamn
Elleholms Hembygdsförening
Svängsta Gymnasterna
Karlshamn Fightcenter
Svängsta Samhällsförening
Föreningen Musik i Carlshamn
Svängsta IF
City Madness Race
Stigmännen
Finska Föreningen		
Tonsättarna Olofström
Karlshamns Boulhall
Trensums IF
Fornebodastiftelsen		
Teater Bröderna Lejonhjärta
Karlshamns Kammarkör
Företagarna Olofström		
Teatersmedjan		
Karlshamns Teaterförening
Teaterföreningen			
Fototävlingen ”Vårt Karlshamn”
UNG Företagsamhet
Kyrkhults Bordtennisklubb
UF Contact			
Friluftsfrämjandet			
Veteranvetarna PRO		
Kyrkhults Hembygdsförening
Visans Vänner
Friskis o Svettis			
Vä Blekinge frivilliga samhälsa
Karlshamns Sjöscoutkår
Vilshultsortens Skytteförening
Föreningen Frivilliga Samhällsarb.
Vilshults IF			
Lions Club
Vägga Fiskhamnsförening Västar
Gränsteatern Olofström		
Blekinge Fotbollsdomarkår
Lions Olofström
Österslättskolan åk 9		
Grunden i Karlshamn		
Östersjöfestivalen		
Mörrums Jaktskytteklubb
Österslättsskolan		
Gränums IF Löp- o skid-sektion
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Bidrar med extra
volontär-händer
Alla anställd på Sparbanken i Karlshamn kan jobba en dag om året som volontärer.
Det kan t ex vara på arbetsplatser inom vård, skola och omsorg.
-Banken kan bidra på olika sätt i samhället - volontärarbete är ett.
Det ger några extra händer i t ex vården. Det ger också oss som jobbar
på banken en inblick, kontakt och förståelse för arbetsplatser där vi
normalt inte finns, säger Henrik Kördel, VD på Sparbanken i Karlshamn,
som gjorde sin volontärtjänst på Susekullen i Olofström.

Lotta Johansson,
Agneta Ringdahl Nilsson,
Maria Fröberg och Lotta
Abrahamson valde att ha
sin volontärdag på
Karlshamns Ridklubb
och gav några asylbarn
möjlighet att prova
ridning.

Marknad
Sophie Weidemyr
Marknadsavdelningen

Lotta Hansson
Marknadsavdelningen

Försäkringar

Ulf Ohlson
Marknadschef

Åse Hansson
Försäkringsrådgivare

Annelie Lindqvist
Försäkringsrådgivare

Nina Agnesson
Back-Office

Susanne Hörnbäck
Back-Office

Företag
Elisabeth Ullman Olofsson
Chef Företag

Jörgen Lindh
Företagsrådgivare

?

frågor får svar
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Björn Flod
Stf Företagschef
Olofström

Anna Alexis
Back-Office

Göran Alfredsson
Senior Advisor, Företag

Ebbe Toresson
Företagsrådgivare

Leif Stexå
Företagsrådgivare

Thomas Johansson
Företagsrådgivare

Camilla Lönquist
Företagsrådgivare

Staffan Andersson
Företagsrådgivare

Birgitta Carlsson
Företagsrådgivare

Christer Kragh
Företagsrådgivare

Fråga:

Svar:

Vad är Sparbanken
i Karlshamns Livsstilsprojekt?

Ett projekt som vill stimulera ungdomar till en god livsstil. Det vänder sig till alla elever i
skolår 7 i Karlshamns och Olofströms kommuner och baseras på kontrakt där eleven lovar
att helt välja bort tobak, alkohol och andra droger. Alla som deltar i Livsstil får rabatter
i olika affärer och trevliga och nyttiga aktiviteter. Elever som dessutom väljer att spara
regelbundet, deltar i en utlottning av ett antal presentkort på 10.000 kr till körkort.

Susanne Sandberg
Kontorschef

Else-Maj Andersson
Back-Office, privat

Anette Leitner
Privatrådgivare

Andreas Grönqvist
Kassa/kundtjänst

Emma Svensson
Privatrådgivare

Marcus Gustafsson
Kassa/kundtjänst

Pernilla Holgersson
Privatrådgivare

Kim Olsson
Privatrådgivare

Asarum, Svängsta, Mörrum

Åke Jeppsson
Privatrådgivare

Martina Berglund
använde sin
volontärdag på
Ria-gården i
Karlshamn.

Michaela Folin
Privatrådgivare

Johanna Sandström
Privatrådgivare

Niklas Ek
Privatrådgivare

Eva Svensson
Kassa/kundtjänst

Olofström
Kyrkhult
Matilda Fristedt
Kassa/Kundtjänst

Helen Winberg
Privatrådgivare

Lena Lindgren
Privatrådgivare

Olle Svensson
Privatrådgivare

Malin Karlsson
Privatrådgivare

Louise Blissing
Rådgivare

Daniel Lundberg
Kontorschef

Camilla Andersson
Rådgivare

Johanna Magnusson
Kassa/kundtjänst

Christian Lönegård
Rådgivare

Åsa Svanberg
Privatrådgivare

Malin Mathiasson
Privatrådgivare

Bujar Zeka
Privatrådgivare

Annette Gunnarsson
Privatrådgivare

Susanna Persson
Rådgivare

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 vill man
vara delaktig i att vinsten går till trivsel och utveckling här…

17

Människor som
jobbar och lever här
En stor del av de ”vanliga banktjänsterna” sköter man som kund enkelt själv. Men det finns också tillfällen
när kunder uppskattar personlig service och närhet till bemannade bankkontor. Ibland vill man tala med
och få råd från en livs levande människa!
Vi som jobbar på banken bor och lever här. Du träffar oss varje dag; vi har barn i samma skolor, handlar
i samma affärer, är med i samma föreningar, kanske är vi grannar och ses på samma fester. Det skapar
närhet, förståelse och trivsel!

Eva Elmteg och
Lotta Hansson tillbringade
sin volontärdag hos
Karlshamns Församling,
tillsammans med
musikpedagogen Helena
Wilhelmsson, t v, och
församlingspedagogen
Susanne Persson.

VD, Administration
Mats Clarin
Administrativ chef

Martin Falkborn
Riskcontroller

Agneta Svensson
Administration

Anita Svensson
Administration

Agneta Ringdahl Nilsson
Ekonomichef

Lars Carnheimer
Compliance

Henrik Kördel
VD

Roger Johansson
VVD/Rörelsechef

Daniel Johansson
Miljöansvarig

Frida Lindblad
Affärscontroller

Marie Fagberg
HR chef

Lotta Johansson
Administration

Åse Hansson
hjälpte till på
Persgården
i Mörrum.

Cerold Johansson
Lic. värdepappersmäklare

Thomas Larsson
Lic. värdepappersmäklare

Börsgruppen

Daniel Månsson
Chef Börsgruppen/
Private Banking

Private Banking
Martin Celion
Private Banker

?

frågor får svar
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Fråga:

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?

Sabine Strömberg
Private Banker

Svar:
Eftersom Sparbanken i Karlshamn är en lokal stor bank som växer så
sysselsätts ganska många anställda. Nytt stort kontor i Olofström
innebär många nya anställda. Sparbanken i Karlshamn har också
bestämt att banken ska ge sina kunder personlig service med hög
kvalitet och bra tillgänglighet. En stor del av ”vardags-bank-tjänsterna” ordnar man själv enkelt och effektivt med ny teknik och nya

Kundtjänst/
Telefoni
Ingela Svensson
Kundtjänst

Jennifer Sörensson
Kundtjänst

Sofia Holmström
Kundtjänst

Karin Johansson
Kundtjänst

Karlshamn
Marita Broberg Johansson
Kassa/kundtjänst

Sofie Holmström
Kassa/ kundtjänst

Malin Käller
Privatrådgivare

Britt-Marie Johansson
Privatrådgivare

Birgitta Friberg
Privatrådgivare

Carina Ohlson
Privatrådgivare

Maria Fröberg
Privatrådgivare

Lars-Ove Nilsson
Kontorschef

Mona Petersson
Privatrådgivare

Hanna Svanberg
Kassa/kundtjänst

Lotta Abrahamson
Privatrådgivare

Agneta Svenningsson
Privatrådgivare

Per Tigerman
Privatrådgivare

Bo Johnsson
Privatrådgivare

Sandie Wickman
Privatrådgivare

Martina Berglund
Privatrådgivare

Elin Lidesjö
Kassa/kundtjänst

Juridik
Tomas Larsson,
Birgitta Carlsson
och Anita Svensson
nattvandrade.

kundanpassade lösningar. Men det finns tillfällen när man vill prata med en livs levande
människa. 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.

Charlotte Andrè
Bankjurist

Eva Elmteg
Administratör

Camilla Andersson
Administratör
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och Rabadang i Karlshamn.
Tryckt på miljöanpassat papper av
Svanen-certifierade MIXI Print i Olofström.
Bilderna är tagna av HP Bloom i Karlshamn och
Jonke Höglund i Mörrum.
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Sparbanken i Karlshamn
185 år som ovanlig bank!
Sparbanken i Karlshamn är en lokal bank som ägs av kunderna här i Karlshamns
och Olofströms kommuner. Det finns inga aktieägare som ska ha utdelning på sitt
ägande, som i andra banker. I stället går allt som skapas här, tillbaka till bygden i
form av stöd till aktiviteter, projekt, föreningar och initiativ som skapar trivsel och
utveckling här. Så har det varit allt sedan banken startades för 185 år sedan.
Genom ditt val av bank väljer du om du vill vara delaktig i detta.

Här i NYTTAN redovisar vi en del av den samhällsnytta som
banken tillfört under jubileumsåret 2014!

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se

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

