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NYTTAN
Nyttodeklaration från Sparbanken i Karlshamn

Vi ger
MILJONER!
Henrik Kördel, VD

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn har inga aktieägare som ska ha utdelning på sitt kapital.
I stället går allt som skapas här tillbaka
till bygden.
Bara de senaste fem åren har Sparbanken
i Karlshamn delat ut mer än 30 miljoner till
föreningar och verksamheter som skapar
trivsel och utveckling i Karlshamns och Olofströms kommuner!
Fortlöpande har banken också utvecklats och

Svar på dina
bankfrågor
Svar på kundernas frågor till banken.

stärkt sitt kapital för att vara en stark bank
med resurser att låna ut pengar här, i både
goda och dåliga tider.
Sparbanken i Karlshamn ägs av kunderna
här i Karlshamns och Olofströms kommuner
och hela verksamheten går ut på att skapa
utveckling och trivsel här.
Läs mer om Sparbanken i Karlshamn; hur vi
arbetar, hur vi bidrar till utveckling och trivsel
och vilka vi är.

Banken som ”hade inte
ställde upp! funnits utan
Sparbanken i Karlshamns roll när
krisen kom till Olofström.

Sparbanken
i Karlshamn
betyder mycket
för många!

bankens stöd ”
Nu 40-tal anställda.

Detta tillför Sparbanken i Karlshamn
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. Bara de senaste fem åren
har Sparbanken i Karlshamn delat ut mer än 30 miljoner!
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Sparbanken i Karlshamn har resurser att låna ut
de pengar som behövs här i bygden, både i goda
och dåliga tider.
Måttet på en banks styrka, stabilitet och trygghet är storleken på egna kapitalet. Det finns
krav på hur stort eget kapital banker måste ha.
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på 5 år

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.
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.
Det är en tillgång för utvecklingen i en bygd att ha en stark
lokal sparbank.

-07 -08 -09

-10

4381

Sparbanken i Karlshamn
har stark tillväxt. Bara de
senaste fem åren har
bankens totala verksamhet
utvecklats väsentligt och
blivit nästan ”en halv bank”
större; 45 procent ökning.
Det är ett tecken på att
banken fyller de behov som
kunderna efterfrågar.

+125

5113

Har
stark
tillväxt

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. Dygnet runt har kunderna tillgång till
mobilbanken och internetbanken.
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3. Bidrar till trivsel
och utveckling

miljoner
på 5 år

4521

1. Ger bankservice

30,9

3598

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

Detta uppslag: Alla siffror är miljoner kronor / Bankens årsredovisning för 2011 finns på hemsidan,
www.sparbankenikarlshamn.se

frågor och svar
Fråga:

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. 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.

Varför har Sparbanken
i Karlshamn och
Swedbank samma symbol –
sparbanks-eken?

Det beror på historiken och samarbetet som finns. Den första sparbanken i Sverige bildades
redan 1820. 1992 bildades det som nu är Swedbank av elva regionala sparbanksstiftelser.
Tillsammans med övriga sparbanker äger nu Sparbanken i Karlshamn drygt åtta procent av
Swedbank AB.
Sparbanks-eken markerar det samarbete som finns mellan sparbankerna och Swedbank.
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Vilshult

Vi satsar allt här!

Kyrkhult
Ringamåla

Olofström
Svängsta

Asarum
Mörrum
Karlshamn

Allt som skapas här, stannar här!

-Det här är exempel på aktivt stöd till bygden från Sparbanken i Karlshamn.
Som lokal Sparbank är vi helt beroende av utvecklingen här i våra två kommuner.
Utvecklas bygden går det bra för banken. Går det dåligt för bygden så drabbas
även banken. Andra banker kan dra ner eller flytta sin verksamhet. Det kan inte
vi. Vi finns här och vi ska fortsätta att verka här. Därför satsar vi långsiktigt här,
säger Henrik Kördel, VD Sparbanken i Karlshamn.

När bilkrisen slog till i Olofström;
Mattias Nygren, som
startade företaget och
nu är VD.

”Sparbanken
i Karlshamn
ställde upp när
det behövdes”

”Företaget
hade inte
funnits utan
bankens stöd”

2008 slog bilkrisen till i Olofström. Varslen
duggade tätt och många anställda i bygden blev
arbetslösa. Oron var stor. Hur blir det med jobben?
Ekonomin? Villan? Lånen? Kan vi bo kvar?

Spelutvecklingsföretaget Tarsier Studios har vuxit
med 467 procent de senaste tre åren! Nu har man
verksamhet i Karlshamn och Malmö, har ett 40-tal
anställda och samarbetar med t ex Sony om spelet
Little Big Planet och Sonys nya konsol Playstation
Vita.

-Sparbanken i Karlshamn agerade snabbt och obyråkratiskt
och erbjöd ett ”Trygghetspaket” som mottogs väldigt positivt,
säger Björn Olsson, ordförande i IF-Metall Västra Blekinge och
nyligen också vald till ordförande i verkstadsklubben på Volvo.
Trygghetspaketet gick ut på att underlätta för dem som
drabbades av arbetslöshet. Det var t ex amorteringsfria lån
med garanterad låg ränta.
Banken och Metallklubben öppnade också en Mötesplats på
Folket Hus dit man kunde vända sig för rådgivning. På de stora
arbetsplatserna utbildade banken särskilda bankombud, som
kunde informera oroliga arbetskamrater om bank- och ekonomifrågor och som kunde lotsa vidare till bankens rådgivare.
-Det betydde väldigt mycket att vi kände att det fanns en
bank som ställde upp, säger Björn Olsson. Det minskade oron
och man såg att det fanns hjälp så att man inte behövde gå
från hus och hem.
-Jag är väldigt nöjd med samarbetet med Sparbanken i
Karlshamn. Det är en styrka med en lokal bank som verkligen
bryr sig om vad som händer här.

-Att Sparbanken i Karlshamn via sin Näringslivsstiftelse gick
in som delägare var helt avgörande för starten av verksamheten. Det innebar att vi kom igång. Det fanns ingen annan som
ville satsa på oss, så företaget hade inte funnits om bankens
stiftelse inte gått in, säger Mattias Nygren, som startade
företaget och nu är VD.
Det började med inkubatorn Gameport för BTH-studenternas
spelutvecklingsprojekt 2003. Gameport drevs med stöd från
Sparbankens Näringslivsstiftelse och

SKILLNAD
MELLAN
BANKER

-Vi har fortsatt det goda samarbetet, avslutar Björn Olsson.

Björn Olsson, ordförande i IF-Metall
Västra Blekinge och nyligen också vald till
ordförande i verkstadsklubben på Volvo.

Tarsier Studios
Årets Gasell-företag i Blekinge
och Årets Företag i Karlshamn

när bolaget Tarsier startades 2004 gick stiftelsen också in med
pengar.
-Sparbankens Näringslivsstiftelse var uttalat långsiktig och
såg pengarna som ett ”såddkapital” där risken att det inte
blev något var ganska stor. Tack vare den inställningen kom vi
igång. Ingen vanlig riskkapitalist hade gjort så. Förutom pengarna så har vi hela tiden fått hjälp från Sparbankens stiftelse i
styrelsen och som mentorer, säger Mattias Nygren.
Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse är största ägare
i Tarsier Studios. Företaget Storgate AB är ett annat exempel
på verksamhet som nu finns och blomstrar i Karlshamn tack
vare start-stöd från bankens stiftelse.
Förutom Näringslivsstiftelsen har banken också en Utvecklingsstiftelse i Olofströms-bygden som stödjer samhällsutveckling på olika sätt. Varje år sätter Sparbanken i Karlshamn
av pengar till stiftelsernas verksamhet.

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:

De stora
affärsbankerna:

Vinsten skapar utveckling
och trivsel i Karlshamns
och Olofströms kommuner.

Vinsten går till
aktieägarna.

frågor och svar
Fråga:

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, 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…

Varför behåller banken så mycket
i eget kapital istället för att betala
ut mer som sponsorbidrag?

Det finns myndighetskrav på att alla banker måste ha ett visst eget kapital som en säkerhet.
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.
Eftersom Sparbanken i Karlshamn inte har några aktieägare måste banken själv ha tillräckligt
stort kapital för att fortleva.
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Sydostlänks-projektet

Till nytta och
glädje för många!

Gratis Festival-konsert
Banken har som tradition
att bjuda alla på konsert
på Torget på fredagen
under Östersjöfestivalen.

Älmhult
Hökön
Lönsboda
Osby

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.
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Vilshult

Kyrkhults
Julmarknad

Enda banken
som satsar på
Sydostlänken
Ny järnväg mellan Olofström och Sandbäck (norr om
Pukavik) och upprustning av järnvägen mellan Älmhult och Olofström.
Detta är Sydostlänks-projektet. Genom Sydostlänken
skapas en direkt förbindelse mellan Södra Stambanan
vid Älmhult och djuphamnen i Karlshamn via Blekinge Kustbana.
Sparbanken i Karlshamn är den enda banken som
stödjer projektet ekonomiskt genom att bidra till den
nödvändiga Järnvägsutredningen.

Teatersmedjans
Levande Julkalender

Knattehockey
Genom inköp av kompletta hockeyutrustningar till Olofströms och
Mörrums hockeys ungdomsverksamhet,
ger Sparbanken i Karlshamn fler barn
möjlighet att spela hockey utan att
behöva köpa egen utrustning.

Konstnärs-böcker
Sparbanken i Karlshamn har
gjort utgivningen av böckerna
om Karlshamns-konstnärerna
Lehån, Johhny Martinsson och
Signar Bengtsson möjliga.

-Ett jättesteg framåt, säger kommunalrådet Margaretha Olsson i
Olofström, om att Järnvägsutredningen kommit igång.
-Sydostlänken är en mycket viktig fråga för utvecklingen i Karlshamn och Olofström och hela regionen och därför är det naturligt
för oss att delta, säger Henrik Kördel, VD på Sparbanken i Karlshamn.
GODS OCH PENDLING
”Vi behöver Sydostlänken” säger bl a IKEA och Volvo Personvagnar, och betonar att den skulle skapa en ny transportväg till de
växande marknaderna i östra Europa och Asien där även en stor
del av leverantörerna finns. Med Sydostlänken kan mer gods gå på
järnväg.
IKEA betonar också de förbättrade pendlingsmöjligheterna som
Sydostlänken skulle ge de boende i regionen.
-Kostnaden för utbyggnad av Sydostlänken handlar egentligen
inte om så mycket pengar sett till samhällsnyttan, säger Thomas
Carlzon, VD IKEA AB.

I Praktiken
Ett projekt för nya
praktikplatser för
arbetslösa ungdomar.

RIA-gården
Med hjälp av Sparbanken i
Karlshamn kan den viktiga
mötesplatsen Ria-gården
i Karlshamn fortsätta sin
verksamhet att stötta
socialt utsatta människor.

Olofströms Innebandy

Dessa föreningar och organisationer har
Sparbanken i Karlshamn sponsrat 2011;
Asarums IF konstgräs
Asarums IF
Asarums Motorsällsakp
Spb i Khamn Cup AIF
Asarumsgymnasterna
Asarums Bangolf
Blekinge Idrottsförbund
Blekinge Veteranbåtar
Bodekull Gospel & Jazz O
Blekinge Fotbollförbund
BOA Olofströms GK
BK Union, OIF o JIF Dam
BK Union Ungd Cup
BK Union
Blekingeslöjd
Bodekull Bowling klubb
Carlshamns Innebandyklubb
Cocker Sydost
Carlshamns Musikförening
Carlshamns Oakleaves
Carlshamns Bordtennisklubb
Fornebodastiftelsen Kyrkhult
Fritidsgårdsenheten skolavslutning
Företagarna Mörrum
Gymmix
Gränums IF
Holje Musikklasser
Hällaryds IF Spb i Khamn Cup
Hemsjö AIK
Högadals IS
IFK Karlshamn
IFK Karlshamn Spb i Khamn Cup
IF UDD
Jazzföreningen Munthe
Jägareförbundet Olofström
Jämshögsdagen
Kallbadhuset
Karlshamns Sjöscoutkår
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Teaterförening
Karlshamns ungdoms pistolsklubb
Karlshamns Musikforum
Kulturnatten Karlshamn
Karlshamns Dagvårdsförening
Karlshamns Travet
Svängsta IF
Tonsättarna Olofström
Teatersmedjan
UF Contact
Vilshults IF
Västra Blekinge Fotbollsdomarklubb

Vilshultsortens Skytteförening
Östersjöfestivalen Blekinge CCC
Östersjöfestivalen
Karlshamns Musiksällskap
Kyrkhults Hembygdsför
Karlshamns Boulehallsför
Karlshamns Segelsällskap
Karlshamns Kammarkör
Kyrkhults Sportklubb
Kyrkhults Ungdomsskytteförening
Karlshamns Handboll
Kreativum, Unga forskare
Lions Karlshamn, tåget
Lions Olofström Holje Marknad
Mjölktältet Olofström
Musikhjälpen
Mörrums Handboll
Mörrums Ryttareförening
Mörrums Skyttegille
Mörrums Motionsklubb
Mörrums Fotboll
Mörrums Badminton
Mörrums Konståkning
Mörrums Hockey
Mörrums Hockey ungdom
NyföretagarCentrum Ofm
NyföretagarCentrum Khamn
Olofströms IF
OK Skogsfalken
Olofströms IK
Olofströms IK ungdom
Olofströms IBK
Olofströms Bowlingsällskap
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms Ridklubb
Pingstkyrkan, föreläsning
PRO Olofström
pro musica
Kyrkhults PRO
Ringmåla Bygdgård
Röda Korset
Resonans
RIA Gården
Ringamåla Skytteförening
Stigmännen, karta
Syrenfestkommittén
Sandelius, Kalle Blomkvist
SKPF
Träffpunkten Mörrum
Scenarium

Tjejfotboll i samverkan
Klubbarna Olofströms IF,
BK Union och Jämshögs IF samverkar när det gäller damfotboll.
Sparbanken i Karlshamn
sponsrar matchtröjorna.

Här är exempel på aktiviteter som
fått stöd från Sparbanken i Karlshamn
Allsång
Östersjöfestivalen Sparbanks konsert
BCCC Östersjölopp
Riagården
Mjölktältet
Musikhjälpen
Mattävlingen
Insamling Orange kuverten till
förmån för sjuka barn
Hockey prova på för ungdomar
i Mörrum o Olofström
Golfen Mörrum prova på
Mörrums
för ungdomar
konståkning
Tre konstböcker om
Karlshamns-konstnärer
Olofströms krispaket
Hällaryds Ungdoms cup
IFK Tjej Cup
Boulen Mörrum o Olofström
Kvinnor & Ekonomi
Lucia i Kyrkhult
Stigmännens kartprojekt
Kammarkörens konsert med
gruppen från Manilla
NyföretagarCentrum
Text PRO Karlshamn
Artist 2011 Olofström
Musikskolan, instrument
Aktiva seniorer
Susekullen Olofström
PRO, boule, seniorresor
Kvinnojouren
och deltagandet i VeteranUnga Forskare, Kreativum
vetarna är exempel på
senioraktiviteter som
möjliggörs med
bankens stöd.

Här har Sparbankens stiftelser
hjälpt till:
I Praktiken-projektet
Sydostlänksprojektet
Tarsier Studios
Musikstudion BTH
Professorer BTH
Snökanon i Olofström
Nyföretagarecentrum Olofström
Blekinge Business Incubator
Monumentet ”De tio på Stenen” i Jämshög
Beachvollyplan BK Union
Aktivt boende i Vilshult
Kyrkhults Föreläsningsförening
Kastbur Kyrkhults Sportklubb
Nytt tak på Farabols Skola
Kreativum Karlshamn
Storgate AB
Get Real AB
Gameport och spelkulturen på Östra Piren

Glada allsångskvällar
När Nöjeskompaniet och gäst-artister ”turnerar”
i Karlshamns och Olofströms kommuner är
det tack vare stöd från Sparbanken i Karlshamn.

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Var fattas besluten
och vem bestämmer
på Sparbanken i
Karlshamn?

Alla beslut fattas här lokalt av ledning, styrelse
och Huvudmän.
Banken har 56 Huvudmän – ”vanliga människor”
från Karlshamn och Olofström. 28 Huvudmän utses
av Karlshamns och Olofströms kommuner och övriga
28 utses av Huvudmännen själva. Huvudmännen
utser bankens styrelse. Styrelsen utser VD.

Detta är bankens styrelse:
Ordförande Per-Anders Johansson, Agne Hansson, Anita Jönsson,
Anna Lindberg, Lars Berggren, Per Ola Clemedtson, Jan Åkesson,
Ulrika Nordén Johansson.
I egenskap av verkställande direktör; Henrik Kördel.
Utsedda av fackklubben i Sparbanken I Karlshamn;
Thomas Larsson, Charlotte Abrahamson

Fråga:

Svar:

Ska inte räntan på bolånen sänkas automatiskt
när Riksbanken sänker
sin ränta?

Det här är en aktuell fråga, man pratar mycket om ”räntegapet” – skillnaden
mellan bankernas räntor och Riksbankens. Svaret är att det är skillnad på lån
och lån och skillnad på bankernas egna förutsättningar att låna upp pengar.
Men Sparbanken i Karlshamns egna Takräntelån har direkt koppling till Riksbankens ränta – sänker Riksbanken så sänks räntan på Takräntelånen lika
mycket, och omvänt.
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Anette Leitner,
Privatrådgivare
Susanne Sandberg,
Kontorschef
Carina Ohlson,
Privatrådgivare

Vi finns på
Sparbanken
i Karlshamn
Alla som jobbar inom Sparbanken i Karlshamn
finns här i bygden.
Vi arbetar, bor och lever här.
Vi träffar våra kunder varje dag; vi har barn i
samma skola, handlar mat i samma butik och
är med i samma förening. Kanske är vi grannar.
Vi är aldrig anonyma för våra kunder.
Det skapar närhet, förtroende och trivsel.

Nina Agnesson,
Back Office
Christer Kragh,
Företagsrådgivare
Staffan Andersson,
Företagsrådgivare
Marita Ohlson, Administration, Martin Falkborn, Controller, Monika Axelsson, Ekonomi
Lotta Hansson,
Marknad
Ulf Ohlson,
Marknadschef
Maria Inefall,
Marknad

Britt-Marie Johansson,
Privatrådgivare
Per Tigerman,
Privatrådgivare
Birgitta Friberg,
Privatrådgivare
Maria Fröberg,
Privatrådgivare
Mats Clarin, Administrativ chef
Anita Svensson,
Kundtjänst telefoni,
Agneta Svensson, Administration,
Roger Johansson, Rörelsechef/
vice Vd

Inger Knutsson, Personalansvarig,
Henrik Kördel, Verkställande direktör,
Lotta Johansson, Administration

Mona Petersson, Privatrådgivare
Agneta Svenningsson, Privatrådgivare
Marianne Mattsson, Kassa

Kim Olsson, Rådgivare
Niklas Ek, Rådgivare

Marita Broberg Johansson, Kassa
Malin Käller, Kundtjänst

Joakim Karlsson, Sara
Karlsson, Per Andersson
och Kerstin Olebjär. Kassa

Emma Svensson, Kassa
Else-Maj Andersson,
Back Office
Jennifer Sörensson,
Kassa/Kundtjänst
Eva Svensson, Kassa

Joakim Karlsson, Sara Karlsson, Per Andersson och Kerstin Olebjär. Kassa /

Martin Celion, Privatrådgivare
Leif Stexå,
Företags-/Privatrådgivare,
Sandie Wickman, Privatrådgivare

Joakim Karlsson, Sara Karlsson, Per Andersson och Kerstin Olebjär. Kassa
Helena Bejmar, Back Office
Jörgen Lindh, Företagsrådgivare
Birgitta Carlsson, Företagsrådgivare

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Fråga:

Svar:

Varför har Sparbanken i
Karlshamn köpt hjärtstartare till sina kontor?

Tack vare snabb hjälp med hjärtstartare kan liv räddas.
Det var självklart för Sparbanken i Karlshamn att vara i
frontlinjen med satsningen på hjärtstartare. Det är helt i
linje med bankens inriktning att vara till nytta för bygden.

Vem äger Sparbanken
i Karlshamn?

Sparbanken i Karlshamn är en fristående bank som ägs av kunderna här och
som har hela sin verksamhet här i Karlshamns och Olofströms kommuner.
Sparbanken i Karlshamn är tillsammans med andra fristående sparbanker delägare i Swedbank. Sparbanken i Karlshamn köper vissa tjänster av Swedbank,
som t ex tillgång till internetbanken och vissa specialisttjänster inom rådgivning
och placering. Man har också gemensam grafisk profil.
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Även
specialisterna
finns här
Sparbanken i Karlshamn har egna specialister
inom juridik, värdepappershandel, försäkring
och företag. Alla finns här. Det innebär att
våra kunder har nära till service och kontakt.

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

Annette Jönsson, Kundtjänst telefoni
Ingela Svensson, Kundtjänst telefoni
Daniel Johansson, Administration
Frida Lindblad, Kundtjänst telefoni

Daniel Månsson, Chef Börsgruppen
Cerold Johansson, Värdepappersmäklare
Thomas Larsson, Värdepappersmäklare

Björn Olsson, Privatrådgivare
Gunnel Månsson, Privatrådgivare
Johanna Magnusson, Rådgivare

Sophie Weidemyr, Kassa/Kundtjänst, Bujar Zeka,
Kassa/Kundtjänst, Johanna Sandström, Rådgivare

Martina Berglund,
Privatrådgivare,
Lars-Ove Nilsson,
Kontorschef
Hans-Eric Hårdh,
Privatrådgivare,
Ingmo Berg,
Privatrådgivare
Annelie Lindqvist, Försäkringar, Eva Fohlin, Administration, Sofia Holmström, Kundtjänst/telefoni
Karin Johansson, Kassa,
Ing-Marie Håkansson, Rådgivare,
Sofie Holmström, Kundtjänst

Anna Alexis, Privatrådgivare
Eva Elmteg, Privatrådgivare

Lotta Abrahamson, Privatrådgivare, Åse Hansson,
Försäkringar, Bo Johnsson, Privatrådgivare

Åke Jeppsson, Kontorschef, Kristina Noreman, Privatrådgivare
Pernilla Holgersson, Privatrådgivare

Annette Gunnarsson, Privatrådgivare
Malin Karlsson, Privatrådgivare
Helen Winberg, Privatrådgivare

Charlotte Porshammar,
Kundtjänst,
Göran Alfredsson,
Kontorschef

Camilla Lönquist, Företagsrådgivare, Ebbe Toresson, Företagsrådgivare

frågor och svar
Fråga:

Svar:

Fråga:

Svar:

Har inte Sparbanken
i Karlshamn väldigt
stor personalstyrka?

Sparbanken i Karlshamn har bestämt att ha stor bemanning för att
kunna ge så bra personlig service som möjligt.
Sparbanken i Karlshamn satsar även på att ha egna specialister inom
t ex juridik, försäkringar och värdepappershandel på plats här. Andra
banker har sina specialister centralt i t ex Stockholm.

Hur kan man få
sponsring från banken?

På bankens hemsida finns information om bankens samhällsnytta och
hur man ansöker om sponsorstöd. Där finns också motsvarande information om bankens stiftelser som heter Sparbankens Näringslivsstiftelse
och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse

Producerad i Karlshamn och Olofström av Incitamentet Mats Håkansson, Rabadang och MIXI Print. Bilderna är tagna av HP Bloom. Tryckt på miljöanpassat papper på Svanen-certifierat tryckeri.

Sparbanken i Karlshamn
är inte som andra banker
Att välja bank handlar 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.
Men sedan finns en helt avgörande 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.

-vinsten ger
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Sparbanken i Karlshamn satsar en stor del av överskottet på kultur, idrott,
föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande 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.
Hela vinsten med den lokala Sparbanken i Karlshamn är att bidra till att
utveckla Karlshamns och Olofströms Kommuner!

-Följ oss på Facebook!

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se • Samma telefonnummer till hela banken: 0454- 30 44 00 -Enkelt och snabbt!

