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Till glädje
för många!

-Fantastiskt trevligt! Vilken glädje!
– Och grattis Karlshamn som fortfarande har en egen riktig bank som är till för
kunderna! Det är något för andra banker att ta efter.
Så här sa Uno Green från Drottningskär, här med Siegelinde Cassel från Ronneby. De gästade ett av
de stora Kaffekalasen, som Sparbanken i Karlshamn arrangerat i samarbete med Nöjeskompaniet.

6 nya

En förutsättning för detta är att Sparbanken i Karlshamn
är konkurrenskraftig och uppskattas av kunderna
och lever upp till löftet att vara en bank som är

NÄRA, BRA och NYTTIG!

2007

De senaste nio åren har det blivit totalt 56 miljoner kronor från
banken till utveckling och trivsel här i Karlshamns och Olofströms
kommuner! Det senaste året blev det 6 nya miljoner!
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14 747

831
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Affärsvolym

10 922

Eget Kapital 619

607

Kunderna använder Sparbanken i Karlshamn mer för
varje år. Det är rimligen ett tecken på att man tycker att
banken är en BRA bank.
Det märker man bl a på bankens affärsvolym som mer
än fördubblats på nio år - den har ökat med 128 procent!
Bankens ”egna kapital” har under samma tid ökat med 415 miljoner och är nu
sammanlagt 1034 miljoner kronor.
Det är pengar som banken sparat genom åren. Att ha ett stort eget kapital
innebär att banken är stark och har resurser att låna ut pengar i både bra och
dåliga tider. En stark lokal bank är värdefull för bygdens utveckling.
Affärsbankerna kan flytta och centralisera sin verksamhet för att maximera sin
lönsamhet. Sparbanken i Karlshamn har hela sin verksamhet här och är helt
beroende av utvecklingen här. Därför arbetar och investerar Sparbanken i Karlshamn
långsiktigt – allt sedan starten 1829!

648

689

BRA

Alla här har NÄRA till Sparbanken
i Karlshamn!
Ingen annan bank har så många kontor.
Närhet är en viktig del i bankens service. Det kostar att driva små kontor,
men Sparbanken i Karlshamn har valt
ett ge bankservice där det efterfrågas
av kunderna.
Behoven av banktjänster förändras
fortlöpande, men närhet är en unik
fördel!

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

NÄRA

2012

16 941
15 823

14 710

2011

2010

2008

Sparbanken i Karlshamn ägs av kunderna. Det finns inga aktieägare, som ska ha utdelning på sitt ägande, som i vanliga banker.
Allt som skapas här går tillbaka till bygden på olika sätt.

2009

Ger miljoner
tillbaka år efter år!

OLOFSTRÖM

2015
2014
2013

24 877

19 477

18 293
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2015

6,0
miljoner

2014

8,0
miljoner

2012

4,9
miljoner

2010

3,6
miljoner

2013

6,0
miljoner

2011

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 nio åren, sedan fusionen med
Kyrkhults Sparbank.
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Conny Nilsson, mångårig ”Festival-Amiral” och evenemangssamordnare
i Karlshamns kommun samt kontaktperson mot föreningslivet.

”Väldigt mycket
kan göras tack
vare stödet
från Sparbanken”

-För ÖstersjöFestivalen och många andra arrangemang har
Sparbanken i Karlshamn genom åren haft avgörande betydelse,
säger Conny Nilsson, mångårig ”Festival-Amiral” och evenemangssamordnare i Karlshamns kommun.

-Sparbanken i Karlshamn betyder jättemycket på
många sätt för trivsel och utveckling här. Det jag
känner mest till är givetvis den stora betydelsen för
evenemang och för föreningslivet.
-Väldigt mycket av det som nu görs, kan göras tack vare
stödet från Sparbanken. För ÖstersjöFestivalen har banken
genom åren haft avgörande betydelse. Festivalens blueskväll, med
internationell hög klass, är ett arrangemang som inte hade gått att
genomföra utan banken.
-När jag träffar kollegor från andra kommuner ser jag också hur stor nytta
vi har av ”vår egen” bank. Dels pengarna som banken tillför, men också
organisatoriskt och praktiskt. Banken och besluten är nära och enkla,
säger Conny Nilsson.
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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.
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En bra idé som
vi tror är hållbar
i längden;

är nära,
en liten lokal bank som
som
som ägs av kunderna och
ta
är till för att ge kundnyt
och samhällsnytta.
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Kvinnor & Ekonomi gav 46.125 kr till
Olofströms Kvinno- och Tjejjour;

”Betyder mycket för
kvinnor och barn”

-Jag häpnade när jag fick se hur mycket pengar det blev till vår verksamhet, säger Helena Pasma från Olofströms Kvinnooch Tjejjour. Här i mitten tillsammans med Lotta Abrahamsson, tv, och Viveca Olvegård från Sparbanken i Karlshamn

-Det är pengar som betyder oerhört mycket
för kvinnor och barn som lever i en våldsam
relation och tvingas fly från sina hem.
-Jag häpnade när jag fick se hur mycket pengar
det blev till vår verksamhet. Jag hade inte
kunnat drömma om att det skulle kunna bli så
mycket. Pengarna är jätteviktiga! Det värmer!
Så här säger Helena Pasma från Olofströms
Kvinno- och Tjejjour.
-Pengarna, 46.125 kr, från Sparbanken i Karlshamn har INTE
gått in i vår ordinarie budget. Vi har pengarna öronmärkta
till att göra ”det lilla extra”, som kan betyda väldigt mycket
för individen, som tvingats fly. Många har bara lite pengar
till det allra nödvändigaste. Andra har ingenting alls. Då är
barncykel, någon egen leksak, en mamma-barn-utflykt eller
pengar till adressändring något som betyder mycket.

-Jag tycker att Sparbanken i Karlshamn är fantastisk med
sitt stöd till bygden! Att vinsten går tillbaka till många här,
i stället för ett fåtal aktieägare som i andra banker – det
är stor skillnad! Jag är själv sparbanks-kund sedan lång tid
tillbaka. Jag tror och hoppas att allt fler bankkunder får upp
ögonen för skillnaden mellan olika banker, säger Helena
Pasma.
Olofströms Kvinno- och Tjejjour drivs till stor del av ideella
krafter. Förra året jobbade de frivilliga i Olofström 1700
timmar i jouren.
-Vi vill gärna bli fler. Det behövs t ex mer hjälp med vår
jourlägenhet, hjälp att samtala med de som bor där, hjälp
att ta hand om barnen en stund när mamman behöver
göra något annat. Behoven är många och alla som är
intresserade är varmt välkomna att höra av sig, säger
Helena Pasma.

”Kvinnor & Ekonomi”

Det här är exempel på mottagare av pengar;

är ett, numera välkänt, arrangemang som
Sparbanken i Karlshamn arrangerar, enbart
för kvinnor. Banken bjuder in alla till en
kväll med ett program på temat ”Kvinnor &
Ekonomi”, ofta med någon kändis. Banken
betalar hela arrangemanget. Entréavgiften
går till något samhällsnyttigt.
Arrangemanget startades i Karlshamn, men
senaste gången var det på Fritzatorpet i
Olofström.

Barncancerfonden (Gulli Wickman)
Häst och Sulky för handikappade barn (Karlshamns
Ridklubb)
Fritidgårdarna i Karlshamns kommun
Inköp av böcker till låg och mellanstadiets bibliotek i
Karlshamns kommun
Riagården
Kvinnojouren Karlshamn
Brottsofferjouren
Hjälp till uppbyggnad av musikstudio på Österslättskolan
Önskeambulansen
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Till stor NYTTA för
föreningarna
-vilken nytta har föreningarna av pengarna från Sparbanken i Karlshamn?
-vad går att göra som annars inte vore möjligt?
-vad skulle det innebära om bankens stöd inte fanns?
-hur arbetar er förening med integration?

Här har banken
satsat 2015

Här är några svar!
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Dessa föreningar
och organisationer
har banken sponsrat
under 2015.

Asarums Motorsällskap
Asarums Bangolfklubb
Asarums Gymnasterna
Asarums PRO
Asarums IF/FK
Asarums IF/FK ungd cup
BK Union
Blekinge Classic Car Club
Blekinge Distans Ryttarförening
Blekinge Veteranbåtar
Blekinge Idrottsförbund

Boa Olofströms Golfklubb
Blekinge Fotbollförbund
Bodekull Bowling Klubb
Bodekull Gospel & Jazz Orchestra
Cocker Sydost
Carl Gustafs Motettkör
Carlshamns Badmintonförening
Carlshamns Bordtennisklubb
Carlshamns Innebandy Ci85
Carlshamns Oakleaves
Friskis & Svettis Olofström

Finskaföreningen Körfestival Ofm
Friskis & Svettis Karlshamn
Friluftsfrämjandet Karlshamn
Kallbadhusets Vänner
Företagarna Reg Syd
Företagarna Olofström
Gymmix Karlshamn
Gamla Goisare
Gamla Revygänget Olofström
Gränums IF
Hotell o Turism Vägga Gymn

Jazzföreningen Munthe, Mats Berntsson;

”Sprider intresset för jazzoch bluesinspirerad musik”
• Öka antalet aktiviteter
• Hålla hög standard och bra bredd
• Erbjuda publiken såväl nationell som
internationellt erkända musiker
• Erbjuda spelmöjligheter till lokala och
regionala musiker
•Genomföra några större arrangemang,
som t ex Jubileumskonsert med artister
som Nisse Landgren och Bohuslän
Big Band.

-Det här exempel där stöd från Sparbanken i
Karlshamn bidragit till genomförandet.
-Jazzföreningen Munthe arbetar sedan snart
30 år tillbaka med sprida intresset för jazz- och
bluesinspirerad musik. En stor utmaning för
föreningen är att nå så många som möjligt, oavsett
ålder, kön och etnicitet.
-Att nå ungdomar är prioriterat för oss. Vi anordnar
t ex jazzprogram för barn och jam sessions där
ungdomar från Väggaskolan deltar.
-Under senare tid har samarbete etablerats med
ett antal andra kulturföreningar i Karlshamn och
Kultur Karlshamn. Syftet är att på så sätt bredda
kontaktytorna och innehållet i arrangemangen.
-Under Kulturnatten 2015 inledde vi med en konsert
med arabisk musik framförd av asylsökande.

Karlshamns Scoutmusikkår, Anders Fagerström:

”Fanns en risk att vi inte skulle
kunnat fortsätta”
-I slutet på 2000-talet insåg vi i Karlshamns
Scoutmusikkår att medelåldern hade stigit
oroväckande mycket och att medlemsskaran hade
tunnats ut rejält.

Det fanns en risk att vi inte skulle kunna
fortsätta med vår verksamhet.
2009 startade vi projektet ”Musik-

patrullen” – med stöd från Sparbanken i
Karlshamn.
Detta för att ge ungdomar möjlighet att lära sig
spela i en blåsorkester, vilket inte är helt lätt. Det
kostade en hel del pengar till noter, uniformer och
instrument. Av de 18 ungdomar som började 2009,
spelar fortfarande 8 i olika orkestrar i Karlshamn.

Carlshamns Innebandyklubb, Kent Yxell:

”Inte kunnat utan stödet från banken”
-Alla pengar från sponsorer, som från
vår huvudsponsor Sparbanken i
Karlshamn, går till;
-att skicka ungdomar på flera cuper i södra Sverige
utan att de behöver betala anmälningsavgifter och
liknande.
-att vi startar upp nya lag varje säsong, med inga

eller små kostnader för ungdomarna genom att vi
har låneklubbor etc som betalats av sponsorerna
-matchställ till lagen
-ledarutbildning
-Alla dessa sakerna hade vi inte kunnat göra i
samma utsträckning utan stödet från Sparbanken i
Karlshamn.

Asarums Motorsällskap,
Ida Lidebjer Granberg;

”Inte kunnat ha så
stor verksamhet ”
-Utan Sparbankens stöd så skulle vi inte kunna ha
så stor verksamhet som nu.
Tävlingar, men även kurser, är en del av vad vi kan göra med
hjälp av stödet från banken.
-Vi jobbar mycket för att få in fler ungdomar i föreningen,
både som aktiva utövare, men även inom styrelsen och som
arrangörer till vår tävlingar. Inom motorsport finns en enorm
gemenskap som håller ungdomar borta från alkohol, droger och
andra problem.
-Vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi får från Sparbanken i
Karlshamn.

OK Skogsfalken, Cissi Lingerud:

”Ger ungdomar aktiviteter till låg kostnad”
-För OK Skogsfalken betyder stödet från
Sparbanken i Karlshamn bland annat att
vi kan ge våra ungdomar en möjlighet
att delta i många aktiviteter för en låg
kostnad.
Holje Marknad Olofström
Holje Musikklasser Olofström
Hällaryds IF
Högadals IS
Hemsjö AIK
IF UDD
IFK Karlshamn
IFK Karlshamn tjejcup
Jämshögsdagen
Jazzföreningen Munthe
Jämshögs IF

De åker på tränings- och tävlingsresor samt
olika aktiviteter som stärker sammanhållningen.
Aktiviteterna kan vara allt från bowling, besök på
äventyrsbad, laserdome eller filmkväll i klubbstugan.
Sammantaget ger det en utveckling inte bara som
orienterare, utan även som individ med en förmåga

Kyrkhults Hembygdsförening
Karlshamns Punsch Big Band
Karlshamns Riksteaterförening
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Bågskytteklubb
Karlshamns Fightcenter
Karlshamns Filmstudio
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Rödakorskrets
Karlshamns Hundungdom
Karlshamns Dagvårdsförening

att interagera och samarbeta med både ungdomar och ledare
samt andra i klubben och övriga livet i stort.
-Vi skapar också många gemensamma tränings- och
tävlingstillfällen där alla i föreningen kan delta tillsammans
unga, gamla, elit och motionär. Vi tycker detta är ett bra sätt
att skapa gemenskap och en känsla av tillhörighet.

KSK Triathlon
Karlshamns Travet
Khamns kommun skolavslutning
Karlshamnsrevyn Le Piqué
Kulturnatten
Karlshamns Musikkår
Karlshamns Rotary segelläger
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Brottarklubb
Karlshamns Kammarkör

Kommuntavlan
Karlshamns Konstförening
KAN galan Karlshamn
Kyrkhults Sportklubb
Karlshamns Handboll
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Sjöscoutkår
Karlshamns Boulehall
Kyrkhults Bordtennisklubb
Karlshamns Volleybollklubb
Karlshamns Schacksällskap
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Gör mycket för
pengarna från
banken
Olofströms Judoklubb, Fredrik Persson;

”Har gjort att vi är en
klubb på frammarsch”
-Stödet från Sparbanken i Karlshamn
betyder väldigt mycket!
Hela klubben är otroligt tacksamma för den
hjälp banken ger oss. Allt stöd från banken och
andra sponsorer har gjort att vi är en klubb på
frammarsch. Vi har under lång tid ökat antalet
medlemmar och de tävlande har nått stora
framgångar i tävlingar.
-Vi har en naturlig integration av alla typer av
medlemmar. Judo är en fysisk sport som man
ganska enkelt kan delta i, trots språksvårigheter

Mörrums GoIS, Fredrik Ekeflod;

eller handikapp. Vi har även kört
särskilda pass för nyanlända.
I samarbete med kommunen
och Blekinge Idrottsförbund
diskuteras nya integrationsprojekt.
-I vår klubb har vi också en bra
könsfördelning, för att vara
kampsportklubb.
35 procent är kvinnor och vi jobbar
fortsatt för att öka andelen kvinnor/
tjejer genom bl a egna träningspass.

”Erbjuder alla låneutrustning”

-Sparbanken i Karlshamn har under
lång tid varit en av vår förenings
viktigaste sponsorer.
Men även en viktig partner som vår bank. Utan
stödet från Sparbanken är det högst troligt
att vår verksamhet hade utvecklats betydligt
långsammare, eller kanske till och med stannat

av. För oss är detta det tydligaste beviset på vad
Sparbankens stöd faktiskt ger för möjligheter!
-Den mest konkreta nyttan för vår förening är
definitivt samarbetet kring låneutrustning för
skridsko- och hockeyskolan. Tack vare stödet från
Sparbanken kan vi erbjuda alla yngre nybörjare
möjlighet att under första året låna skridskor,
hjälmar, halsskydd och klubbor.

Här har banken
satsat 2015

Föreningen Nässelfrossa, Gustav Fredriksson:
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-Sparbanken har allt sedan
Föreningen Nässelfrossa
bildades gett ett väsentligt
stöd för att kunna genomföra
kulturveckan Nässelfrossa i
Olofströmsbygden.

...ytterligare föreningar
och organisationer
som banken sponsrat
under 2015.

-Med hjälp av stödet från banken har vi under lång tid också
kunnat hålla nere deltagaravgifter framför allt för yngre.
Stödet från Sparbanken påverkar också våra möjligheter att
ordna utbildningar, hålla nere reskostnader till träningar och
matcher och är kanske den viktigaste sponsorn för att sätta
Mörrum Hockey på kartan!

”Alltid ett väsentligt stöd”

Vi samordnar mer än 100 evenemang och svarar
för marknadsföring, program, hemsida, anmälan,
bokningssystem, uppföljning, kvalitetssäkring samt
arrangerar invigning och avslutning. Evenemanget
attraherar alla åldrar. Skilda intressen inom
litteratur, konst och musik ska tillgodoses. Lokal
kulturell verksamhet ska stimuleras. -Stödet från

Musikskolan Karlshamn
MGoIS Bordtennisklubb
Mörrums Ryttarförening
Musik i Carlshamn
Mörrums Folkets Hus 11 maj
Mörrums Badminton
Mörrum Hockey
Majblomman teater
Märserums IF
MGoIS Handboll
MGoIS Fotboll

Sparbanken i Karlshamn har inneburit att vi kunnat utöka det
geografiska området för marknadsföringen. Närmare 6000 sålda
biljetter och museibesök blev det 2015.
-Under 2015 gjordes en särskild satsning för integration då
kulturveckans tema var ”i flyktens spår”. I ett stort antal program
var nyanlända engagerade på olika sätt.

Mörrumsåns Kultur o Industri
Mörrums Konståkning
Nässelfrossa Olofström
NyföretagarCentrum Ofm
NyföretagarCentrum Khamn
Netport
Olofströms Motorklubb
Olofströms Jazzklubb
Olofströms Judoklubb
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms Tennisklubb

Olofströms Innebandyklubb
Olofströms Ridklubb
Olofströms Bangolfklubb
Olofströms Gymnasterna
OK Skogsfalken
OK Vilse
Olofströms Brukshundsklubb
Olofströms ishockeyklubb
Olofströms IF
Olofströms Bowlingsällskap
Olofströms Djurskyddsförening

Olofströms Skriv & Berättarklubb, Börje Williamsson:

”Vill ge banken ett
STORT TACK!”
Vi startade för tre år sedan med stöd från Sparbanken i
Karlshamn. Vi arbetar nu med vår tredje bok med banken
som sponsor.
-Vår målsättning är att varje år ge ut en Årsbok med axplock av våra alster.
-Vi vill ge banken ett STORT TACK som ger oss möjlighet att genom det skrivna
ordet förmedla våra erfarenheter. Vi är idag ett tjugotal medlemmar och alla
med olika erfarenheter av ett långt liv.

Kyrkhults SK, Börje Hansson:

”Innebär att vi kan
fortsätta utvecklas”
-KSK upplevde härliga friidrottsresultat i årets SM i Uddevalla
med flera topplaceringar för våra ungdomar.
Det är framgångar som kommit delvis för att vi tack vare sponsorer som
Sparbanken i Karlshamn har kunnat åka på tävlingar.
-Vi har nyligen också fått bygglov för utbyggnad av vårt gym på idrottsplatsen.
Där har vi fått hjälp av bankens stiftelse. Det här är en satsning för bygden och
för att fler ungdomar blir kvar i byn.
-Bankens stöd och att man tror på oss, är en trygghet som innebär att vi kan
fortsätta utvecklas som förening.

Carlshamns Shotokanklubb, Rikard Olsson;

”Bygger ömsesidig
respekt mellan alla”

Friluftsfrämjandet, Stig Nydahl:

”En unik möjlighet att
bada bastu”

-Vi tränar traditionell japanskt karate och har
medlemmar från 8 år till 50+.

-Stödet från Sparbanken i Karlshamn under många år,
är väldigt uppskattat!

-I kampsport är det av yttersta vikt att betona nödvändigheten av ömsesidig
respekt mellan alla i samhället - ung eller gammal, kvinna/flicka eller man/
pojke, individer av olika etniska ursprung, fysiskt och mentalt starka eller
svaga etc.
-I vår klubb har vi helt mixade träningsgrupper. Vi tror det är unikt att
man både kan ha en mixad åldersfördelning och könsfördelning i samma
träningsgrupp. Alla betraktas som enskilda individer med sina egna
individuella förutsättningar att utvecklas från.

-Vi bedriver både traditionell verksamhet, som t ex Mulle-grupper för barn, och den unika
bastun vid Stora Kroksjön. Det är en kostnadskrävande verksamhet, där Sparbankens
uthålliga stöd är en viktig förutsättning. Bastun ger alla invånare och besökare möjlighet att
nyttja ”öppen bastu” - troligen en unik företeelse i vårt land, där man betalar en avgift per
gång, utan kontroll.
-Daglig tillsyn, vedhuggning etc sköts av medlemmar. De senaste åren har vi gjort betydande
renoveringar och där har även Sparbanken hjälpt oss med värdefulla punktinsatser, utöver
sitt årliga stöd.

Hela Människan RIA i Karlshamn, Carola Ohlsson;

Hällaryds IF, Roger Olsson:

”Betyder oändligt mycket”

”Att alla har råd att vara med”

-Det är en stor trygghet för personal och styrelse att veta att
det finns en generositet hos Sparbanken i Karlshamn mot
våra gäster och tacksamheten är stor!
-Hela Människan RIA i Karlshamn jobbar med en kategori människor, som de
flesta anser vara hopplösa fall. Verksamheten är helt uppbyggd på anslag från
kommunen och stadens kyrkor och det ekonomiska utrymmet är knappt. Det
betyder därför oändligt mycket att Sparbanken i Karlshamn har valt att stödja
verksamheten med ett betydande belopp under många år. Bidraget kommer i
december när den ekonomiska krisen är som störst. Pengarna har inneburit att
vi har kunnat bjuda på gratis julbord. Vissa år har vi kunnat lägga undan pengar
och då har de använts till småutflykter.

Opera sing-along Östersjöfestival
PRO Veteranvetarna
Pro Musica
PRO Olofström
Pensionärernas Bowling Ofm
PRO Karlshamn
RPG
Resurs i Blekinge
Ringamåla Rödakorskrets
Ringamåla IK
Rotary Olofström

Smak Upplevelse Blekinge
SPF Bodekull
Svängsta Samhällsförening
Svängsta IF
SKPF
Stigmännen
Sweden Rock
Tonsättarna Olofström
Träffpunkten Mörrum
Trensums damfotboll
Teatersmedjan

-Vi i Hällaryds IF har i många år haft ett givande samarbete med
Sparbanken i Karlshamn.
Om inte stödet från banken hade funnits hade det varit svårare att genomföra de
investeringar vi gör i föreningen, både vad beträffar direkt för medlemmarna, men även i
t ex renoveringar av klubbstugan och utveckling av idrottsplatsen generellt.
-Vi har också kunnat hålla en låg medlemsavgift i alla år, vilket gör att alla har råd att vara
med - här har bankens stöd varit en viktig del.
-Vår konstgräsplan är öppen för spontanspel för alla som bor i byn – här blandas naturligt
nyanlända med bofasta.
-Sparbanken i Karlshamn har alltid ställt upp för Hällaryds IF, många medlemmar har
därför också valt den som sin bank.

UF Contact
Ung Företagsamhet
Verateatern
Västra Blekinge Fotbollsdomarkl
Väggahamnens Fiskelag
Växtverket Olofström
Vilshultsortens Skytteförening
Vilshults IF
Östersjöfestivalen
Österslättsskolan

Övriga event med
Sparbanken i Karlshamn
Julallsången i Bellevue
Metalldagen i Olofström
Sparbanksdagen i Olofström
Kaffekalaset i Karlshamn
Kaffekalaset i Olofström
Sommarkul i Snäckan
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Karlshamns Hundungdom, Annika Hedsten:

”Ungdomssatsning
för pengarna från
banken”
-Vi har fått ett flerårigt stöd Sparbanken i Karlshamn.
Under 2015 använde vi pengarna till en ungdomssatsning som innefattade
bl a fler träningstillfällen för agility, rallylydnad och freestyle. Alla
medlemmar som deltog i U-SM i Göteborg fick anmälan betald, resa samt
logi. Det var en mycket uppskattad satsning och många ungdomar deltog,
både som tävlade och som åskådare.
-Under 2016 ska vi ha ungdomsläger där pengarna från banken kommer väl
till pass.

Högadals IS, gm Tobias Mattsson;

”Banken bryr sig om
våra barn”
-Sparbanken är en av de största sponsorerna i vår förening och
bankens stöd är otroligt viktigt för att driva vår verksamhet.
Om stödet skulle försvinna skulle vi direkt tvingas skära i verksamheten och
dra ner på kostnader. Vi skulle få stora svårigheter att bedriva verksamhet i den
omfattning som vi gör nu.
-Vi är oerhört tacksamma för bankens stöd genom åren och att banken är en viktig
del i alla människors vardag i Karlshamn, samt att banken bryr sig om våra barn
och deras intressen!
-Högadals IS har jobbat med integration sedan början av 90-talet. Under hösten
2015 ökad vi vår verksamhet när invandringen ökade. Vi hade redan tolkmöjligheter
i seniorlaget genom killar som tidigare själva kommit hit. Vi hoppades kunna
fortsätta och öka, men har fått avslag på nödvändigt stöd från kommunen och har
därför tvingats dra ner på omfattningen – verksamheten är kostsam.
-Vi kommer aldrig att ge upp integrationsarbetet. ”Lika värde” och ”öppen för alla”
är grundläggande värderingar i vår förening.

Karlshamns Modellflygsällskap, Bengt Norman;

Jämshögs IF:

”Plats för fler barn och
ungdomar”

”Vår särskilda satsning på
tjejsidan”

-Stödet från Sparbanken i Karlshamn bidrar till att vi kan utöva
vår hobby.

-Pengarna från banken går till anmälningsavgifter, matchställ,
träningsmaterial och vår satsning på tjejsidan.

Vi har ett fint gräsfält – Stillanda – i Stilleryd och vintertid hyr vi idrottshallar.
Skötsel och hyror kostar en hel del.
-I Karlshamns Modellflygsällskap bygger och flyger vi med modellfarkoster;
flygplan, helikoptrar och multikoptrar. Det handlar om allt från att bygga
traditionellt i balsaträ och papper, till avancerade GPS-styrda ”drönare” med
kamera.
-Vi har plats för fler medlemmar, gärna barn och ungdomar -kontaktuppgifter finns
på kommunens hemsida.

Den satsningen går ut på att få våra tjejer att stanna kvar i föreningslivet.
-Vi, såväl som alla andra föreningar, är mer eller mindre helt beroende av sponsorpengar för att verksamheten ska gå runt. Vi är givetvis tacksamma för stödet från
Sparbanken i Karlshamn.
-I år har vi tio ungdomslag, en A-trupp med A-lag och Utvecklings-lag. Tre lag är
flicklag.
-Vi kommer att presentera vår verksamhet för nyanlända på Folkhögskolan i Jämshög
och, tillsammans med andra föreningar, bjuda in nyanlända familjer till prova-påaktiviteter.

Teatersmedjan, Sylvi Viberg:

”Arbeta för en teater som verkar mitt i samhället”
-Stöd från Sparbanken i Karlshamn är viktigt och bidrar till att
Teatersmedjan kan ”arbeta för en teater som verkar mitt i samhället
och ser människan som en kraft, vilken tillsammans med andra
kan styra utvecklingen till ett samhälle där människans värdighet
bevaras”.
-Det finns projekt som inte skulle varit möjliga att genomföra utan stöd från banken.
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Ett exempel är vår teatergrupp med funktionshindrade vuxna deltagare, som gavs
möjlighet att spela i Stora salen 2015, tack vare att banken täckte lokalkostnaden.
När någon av våra barn eller ungdomsgrupper behöver bygga speciell scenografi så
ger bankens bidrag möjlighet till det och att kunna skicka någon/några ledare på
utbildning.
-Vi har också ett bra nätverk med Sparbanken med trevligt bemötande och intresse
från bankens personal.

Resurs i Blekinge RiB,
Thomas Svanberg:

”Känner att
Sparbanken
i Karlshamn delar
våra värderingar”
-RiB verkar för att skapa förändring för
dem i vårt samhälle som av olika skäl
befinner sig i utanförskap.
RiB startade som ett integrations- och entreprenörsprojekt med idén att erbjuda tjänster och
produkter och samtidigt lära sig språk och få kunskap
om svensk arbetsmarknad.
-Sedan starten har ett 60-tal nyanlända erbjudits
språk- och arbetspraktik.
-Nu är RiB en ekonomiskt förening med cirka 150
kunder och levererar tjänster till privatpersoner,
organisationer och företag.
-I stället för problemen fokuserar vi på inkluderande
lösningar. Vi känner att Sparbanken i Karlshamn
genom sitt engagemang delar våra värderingar.
-Tack vare stöd från bankens näringslivsstiftelse
har vi haft möjlighet att genomföra en
entreprenörsutbildning för en grupp blivande
företagare.
-Genom projektet ”Gruspåsen” har arbetslösa
funktionshindrade varit delaktiga
och känt stolthet vid allt
från tillverkning av
exponeringsmaterial
och framtagning
av broschyrer, till
praktisk hantering
och distribution av
gruspåsar.

PRO Karlshamn, Bruno Österberg;

”Bank som
hanterar kontanter”

Ännu mer
pengar till
föreningarna

genom kundernas val!
Sparbanken i Karlshamn har nu startat
”Förenings-NYTTAN”, som kommer att ge
föreningarna i Karlshamns och Olofströms
kommuner ytterligare miljonbelopp i stöd
från banken!

-Förenings-NYTTAN innebär att för varje
rådgivning som våra rådgivare ger kunderna,
betalar banken 100 kr till en förening. Vi gör
minst 12.000 rådgivningar om året, vilket alltså
innebär att föreningarna får dela på minst 1,2
miljoner kronor! Detta är extra-pengar, utöver
de pengar som banken ger i sponsring på andra
sätt, säger bankens VD Henrik Kördel.
Kunderna som bestämmer
-Och det är kunderna som helt bestämmer vilka
föreningar som får dessa extra-pengar. Helt utan
särskild insats för föreningarna alltså.
-Förenings-NYTTAN kan komma att ge enskilda
föreningar betydande extra-pengar. Hur
mycket, beror på hur många kunder som går på
rådgivning och vilka föreningar man vill stödja.
-Skälet till att vi infört Förenings-NYTTAN är
att vi vill att alla ska förstå mervärdet som
Sparbanken i Karlshamn ger, jämfört med
vanliga banker. Genom sitt val av bank väljer
man som bankkund om man vill vara delaktig i
Sparbankens stöd till föreningarna. Ju bättre det
går för Sparbanken, desto mer kan banken ge
tillbaka.

-Vi har ett mycket bra samarbete med

Sparbanken i Karlshamn.
Våra medlemmar uppskattar att det finns en bank
med service och som hanterar kontanter.
-Banken har också medverkat i datautbildning och
visat hur man hanterar internetbanken och betalar
med Swish.
-Vi får också stöd från banken till möten och aktiviteter
och till att sprida information så att alla medlemmar
får samma information hem i brevlådan.

Gränums IF, Rolf Jönsson:

”Direkt avgörande
för vår förenings
överlevnad”
-Sponsorerna är direkt avgörande för vår
förenings överlevnad.
Kommunens bidrag har legat still länge, men
kostnaderna ökar hela tiden.
-Stödet från sponsorer är också avgörande för
många medlemmar, som inte skulle ha ekonomiska
möjligheter att betala allt själva. Vi har t ex många
nyanlända i föreningen.

-Detta är extra-pengar, utöver de pengar som
banken ger i sponsring på andra sätt, säger
VD Henrik Kördel, Sparbanken i Karlshamn.
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NÄRA till kontor med
personlig service

En stor del av de vanliga frekventa banktjänsterna sköter man som kund
enkelt själv. Behovet av dagliga kassatjänster minskar. Men det finns
tillfällen när kunder uppskattar personlig service och närhet till bemannade
bankkontor. Att resonera kring ekonomin och framtiden är svårt att göra
på ”nätet”. Då är det bra att i lugn och ro kunna tala med och få råd från en
livs levande människa. Därför används allt mer av tiden med kunderna till
rådgivning.

Ulf Ohlson Marknadschef, Camilla Andersson Kundtjänst/telefoni, Lotta Hansson
Marknadsavdelningen, Martin Celion Private Banker, Per Tigerman Privatrådgivare,
Jennifer Sörensson Kundtjänst/telefoni

Michaela Folin Privatrådgivare, Niklas Ek Privatrådgivare, Hanna Svanberg
Kassa/kundtjänst, Matilda Johansson Kassa/kundtjänst, Kim Olsson
Back-Office privat, Johanna Sandström Privatrådgivare

Staffan Andersson Företagsrådgivare, Annelie Lindqvist
Försäkringsrådgivare, Sabine Strömberg Private Banker,
Christer Kragh Private Banker
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Viveca Olvegård Kontorschef, Louise Blissing Rådgivare, Olle Svensson Privatrådgivare,
Åsa Svanberg Privatrådgivare, Malin Mathiasson Privatrådgivare, Susanna Persson
Rådgivare, Lena Lindgren Privatrådgivare

Roger Johansson VVD/Rörelsechef, Martina Berglund Privatrådgivare,
Malin Käller Privatrådgivare

Lars Carnheimer Compliance,
Anita Svensson Administration,
Sofia Holmström Kundtjänst/telefoni,
Sofie Samuelsson Kassa/kundtjänst,
Mona Petersson Privatrådgivare,
Agneta Svensson Administration,
Göran Alfredsson Senior Advisor,
Företag, Marita Broberg Johansson
Kassa/kundtjänst

Daniel Johansson Miljöansvarig, Frida Persson Affärscontroller,
Hanna Arpåker Administration, Ebbe Toresson Företagsrådgivare

Sandie Wickman Privatrådgivare, Agneta Ringdahl Nilsson Ekonomichef,
Marie Fagberg HR chef, Julia Brorsson Bankjurist, Charlotte Andrè Chef juridiska
avdelningen, Klas Olsson Riskcontroller

Hela
banken finns

HÄR

Lotta Johansson Administration, Daniel Månsson Chef Börsgruppen/Private Banking,
Anna Alexis Back-Office företag, Camilla Lönquist Företagsrådgivare,
Christian Lönegård Rådgivare

Sparbanken i Karlshamn är ingen anonym
bank på distans. Sparbanken har hela
sin verksamhet här i Karlshamns och
Olofströms kommuner och personal
med lokal förankring. Här finns bankens
ledning och alla specialister inom Juridik,
Företag, Försäkring, Private Banking
och Börs.
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Thomas Larsson Lic. värdepappersmäklare, Birgitta Friberg
Privatrådgivare, Åse Hansson Försäkringsrådgivare,
Björn Flod Stf Företagschef Olofström

Åke Jeppsson Privatrådgivare, Anette Leitner Privatrådgivare,
Pernilla Holgersson Privatrådgivare, Susanne Sandberg Kontorschef,
Eva Svensson Kassa/kundtjänst, Emma Svensson Privatrådgivare
Cerold Johansson Lic. värdepappersmäklare, Elisabeth Ullman Olofsson
Chef Företag, Maria Fröberg Privatrådgivare, Leif Stexå Företagsrådgivare,
Susanne Hörnbäck Back-Office företag
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Lotta Abrahamson Privatrådgivare, Birgitta Carlsson Företagsrådgivare, Ingela Svensson
Kundtjänst/telefoni, Lars-Ove Nilsson Kontorschef, Eva Elmteg Back-Office juridik, Mats Clarin
Administrativ chef, Andreas Grönqvist Rådgivare, Jörgen Lindh Företagsrådgivare

Sophie Weidemyr Marknadsavdelningen

Carina Ohlson Privatrådgivare, Maja Hyllstedt Kassa/kundtjänst,
Agneta Svenningsson Privatrådgivare, Nina Agnesson Back-Office företag,
Henrik Kördel VD, Britt-Marie Johansson Privatrådgivare, Karin Johansson Kundtjänst

Sparbanken i Karlshamn är
ingen vanlig bank. En stor del i
detta är sannolikt att anställda
på Sparbanken i Karlshamn inte
heller är ”vanliga”
bankanställda. Man får
”sparbanks-hjärta” när man
jobbar i en lokal bank som
Sparbanken i Karlshamn.
Man känner för bygden
och kunderna, brinner för
sparbanks-idén och den nytta
som banken tillför, och man
trivs på jobbet. Personalens
engagemang och känsla för
kunder, bank och bygd är en av
bankens unika fördelar.

Margareta Sandberg Kassa/kundtjänst, Malin Karlsson Privatrådgivare,
Johanna Magnusson Kassa/kundtjänst, Helen Winberg Privatrådgivare,
Annette Gunnarsson Privatrådgivare, Bujar Zeka Privatrådgivare,
Thomas Johansson Företagsrådgivare

”Jobbar med
sparbankshjärta”

Viveca Olvegård kom till Sparbanken i
Karlshamn hösten 2015 och är chef för
kontoren i Olofström och Kyrkhult.
Här berättar hon om sitt
”sparbanks-hjärta” och sin
syn på jobbet på banken.
-Jag hade ett semestervikariat på
sparbankskontoret i Önnestad utanför
Kristianstad under min studietid. Det var
ett litet kontor som hade betydelse för
byn. Den sommaren bestämde jag mig,
en sådan här bank ville jag jobba på i
framtiden.
-När jag några år senare var färdig
civilekonom blev det mycket riktigt jobb
på en sparbank och sedan har det rullat
på. Jag tror att jag fick mitt ”sparbankshjärta” redan i Önnestad. Jag har också
jobbat på Ikanobank några år. Men
jag saknade den nära kundkontakten,
närheten till beslut, möjligheterna att
påverka och bankens lokala förankring
och betydelse för bygden. Som chef för
Olofströms-marknaden inom Sparbanken
i Karlshamn med kontoren i Olofström
och Kyrkhult har jag allt det och jag trivs
fantastiskt bra här.
-På många sätt är jag positivt överraskad
av bygden, människorna och andan här.
Kunderna här förstår och sätter värde på
sin sparbank. Man vet att det är skillnad
på vanliga banker och sparbanken.
Kunderna sätter också värde på bankens
stöd till bygden på olika sätt. Vi får
ofta positiva reaktioner från kunderna

-Man får ”sparbanks-hjärta” när man jobbar i en lokal sparbank som Sparbanken i Karlshamn. Man känner för bygden och
kunderna, brinner för sparbanks-idén och den nytta som banken tillför och man trivs med jobbet, säger Viveka Olvegård som
kom till Sparbanken i Karlshamn hösten 2015 och är chef för kontoren i Olofström och Kyrkhult.
för att banken ställer upp som sponsor
och stödjare av projekt, föreningar,
arrangemang etc.
Sparbanken i Karlshamn är också
en sparbank som hållit fast vid de
ursprungliga sparbanksvärderingarna,
samtidigt som man är ”på hugget” och
har extremt bra närvaro och delaktighet i
bygden.
-Här i Olofströms-bygden finns också
en positiv attityd, ett öppet klimat i
samhället och ett utvecklingsdriv. Jag
kände mig välkommen hit direkt och fick
snabbt bra kontakter runt om i bygden.
-Den positiva attityden till banken
är också genomgående i samhället.
Vi har alla typer av kunder med alla
typer av olika bankbehov. Och banken
är en naturlig samarbetspartner med
föreningar, organisationer och kommunen
i olika arrangemang och projekt.

Samarbete och samverkan med andra
i bygden är också något vi driver och
stimulerar aktivt från banken. När vi t ex
arrangerade våra Kaffekalas så var det
pensionärsförening som bakade kakorna.
Och när vi genomför Barndagen så är det
i samarbete med andra lokala aktörer.
Vi vill vara en aktiv part för trivseln och
utvecklingen i bygden!
-Jag är från Knislinge där familjen driver
jordbruk. Som ”bondmora från landet”
så vet jag vad ett bankkontor betyder,
inte minst för en by som Kyrkhult. Jag
känner mig förtrogen med kundernas
behov. Det är roligt att vi kan driva ett
litet kontor med i princip samma höga
service som ett större kontor. Även
med alla specialisttjänster som Juridik,
Private Banking, Börs och Försäkringar.
Vi måste givetvis hela tiden anpassa oss
efter kundernas förändrade behov och

hur man vill träffa oss. Vi har t ex öppet
till 18:00 tre kvällar i veckan på något av
kontoren i Olofströms kommun. Genom
att vara kostnadseffektiva, smarta och
förekommande i vårt agerande, är det min
uppfattning, att vi ska kunna fortsätta
att vara Kyrkhults egen bank, så länge
kunderna vill.
-En väsentlig fördel i en liten och
självständig bank, som Sparbanken
i Karlshamn, är enkelheten i
organisationen och närheten till beslut.
Som chef här har jag mandat att leda
kontoret i hög grad på mitt sätt. Givetvis
inom de övergripande ramar och mål
som banken har. Det innebär att vi som
jobbar här, nära våra kunder, har stora
möjligheter att anpassa vår verksamhet
efter kundernas behov. Vi är ingen
jättebank där alla beslut ska fattas på
något avlägset huvudkontor.
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Pengar också från
bankens stiftelser!
Pengar till stöd för trivsel och utveckling kommer både direkt från Sparbanken i Karlshamn och via bankens stiftelser,
Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbankens Utvecklingsstiftelse.
Pengar till stiftelserna kommer från bankens verksamhet, men fördelas genom stiftelsernas egna styrelser.
Information om stiftelserna och hur man ansöker om pengar finns på bankens hemsida.
Sparbankens Näringslivsstiftelse, styrelse;
Per Ola Clemedtson, Ingolf Karlsson,
Peter Enckell (ordförande), Sofie Andersson,
samt Bengt Norman (vice ordförande)

Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse, styrelse;
Per Hansson (verkställande tjänsteman), Kerstin Tjernlund (vice ordförande),
Lena Olsson, Anders Jönsson samt Håkan Björkman (ordförande).
VD Henrik Kördel är adjungerad i styrelsen.  

Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse

Satsar på kaffe, mat och spel

Satsar på bilindustrin och scouter

Näringslivssiftelsen har under 2015 investerat
i följande projekt och verksamheter;

Mest pengar från bankens Kyrkhults-stiftelse,
fick SAIBA – nätverket av tio Olofströmsföretag inom
bilindustrin, som undersöker möjligheterna att bli
underleverantörer till bilindustrin i Storbritannien.

Tamancha/ZAZA-kaffe
Gameport/BBI
Dinnerbox
Tess Res & Rehab
Art & Technology
Nya SOFE School of Future Entertainment
Digilabb en digital mötesplats på Stenbacka Bibliotek i Asarum
NetPort Innovationsmiljöprojektet,
UF Ung Företagsamhet Blekinge

Hemsjö Samhällsförening till renovering av Ordenshuset,
Industri+ till arbetsskapande åtgärder, Kyrkhults Scoutkår
till lägerverksamhet, Olofströms IF till styrketräningsredskap,
Nyföretagarcentrum, till mässa för nyföretagare, Drömgården Kyrkhult
till utrustning för aktivitetsplan vid skolan, Art & Technology till att
utveckla nya produktidéer, Olofströms Bangolfklubb till nya mattor på
banorna, SOVEL/Kyrkhult Äger till matfestival i Kyrkhult, Fånga Dagen
till stiftelsens dag tillsammans med föreningar i Kyrkhult, Kyrkhults
Hembygdsförening till digitalisering av tidningsklipp och foton

Peter Enckell, mest känd som ”mannen bakom Commersen” – som han startade för 30 år sedan och nu lämnat.
Gratistidningen blev känd för positiva nyheter med stark lokal förankring. Peter har genom åren varit delaktig i många projekt
och initiativ för att skapa trivsel och utveckling här, många med bestående framgång. Peter är även ordförande i Sparbanken i
Karlshamns Näringslivsstiftelse och skriver här om sin syn på vad som skapar trivsel och utveckling i bygden.

”Den osynliga energikällan”
”

Karlshamn är staden i mitt
hjärta. Jag bor här nu för andra
gången i mitt liv. En fråga som
jag försöker få svar på är vad det
egentligen är som skapar trivsel
och utveckling? Vad är det som
skapar stolthet och glädje att
växa upp i och verka i en stad
som denna? Jag ska försöka ge
några exempel och kanske också
ge ett svar på dessa frågor.
Mitt svar, efter att i mer än trettio år
sysslat med företagande och utveckling
är bland annat att Karlshamn har
tillgång till en osynlig energikälla Sparbanken i Karlshamn - som ger stöd
åt idéer som växer fram. Banken är
ingalunda en osynlig som bank - tvärtom
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- men som sponsor och stödjare av
otaliga projekt har den betydligt större
betydelse än vad folk i allmänhet tror
och vet. Min egen resa är ett bra bevis på
detta så låt mig ta det från början.
När min morfar sålde sitt hem på Sternö
1965 till dåvarande Sydkraft försvann
mycket energi ur min kropp. Vi hade
flyttat till Karlshamn från Lund ett par
år tidigare och jag hade vant mig vid två
hem, en lägenhet i Lund och senare en
vid Regeringsgatan i Karlshamn och ett
stort hus på Sternö kallat Solhem.
Under skolåren i Karlshamn kom jag
dessutom att tillbringa mycket tid
hos min jämnåriga faster som bodde i
Sparbankshuset mitt i stan. Helen som
hon heter och jag utforskade varenda
skrymsle i det stora bankpalatset och
skapade många hemliga rum på vinden
och i förråden på gården.

Sparbanken var precis som slottet mitt i
stan och sedan 1829 en viktig energikälla
för stadens medborgare och näringsliv.

Återvändare
Många år senare, när jag flyttat härifrån
i tron att aldrig återvända, hände det
sig att jag träffade Anneli och hon blev
gravid. Vi bodde i Malmö då 1985 och det
var ingen särskilt kul stad vid den tiden.
Mina föräldrar bodde kvar i Karlshamn
och det kändes naturligt att börja livet
som småbarnsföräldrar just här. Nu, över
30 år senare, inser jag att vi ingalunda är
de enda som väljer att återvända när det
blir dags att bilda familj. Det bor någon
slags trygghet i den lilla staden. Skola,
fritidsliv och därtill en trygg sparbank
som valt att satsa en stor del av sitt
överskott på att förenkla för satsningar i
staden kändes bra.

Vi valde Sparbanken
Vi startade Commersen 1985 men det
skulle dröja flera år innan vi blev kunder
i banken. Våra tidigare bankförbindelser
var pålitliga och kändes trygga. Men
så hände något. Vi valde att utöka vår
verksamhet med utbildning på nätet
för barn och det tyckte banken lät
spännande. En stor sponsorinsats av de
fristående sparbankerna gjorde att vi
bytte bank och en ny värld öppnade sig.
Jag har under alla år varit aktiv i olika
initiativ och vid samtliga tillfällen har
det alltid funnits någon form av stöd
från Sparbanken. Vi startade exempelvis
en avdelning av Juniorhandelskammaren
för exakt 30 år sedan, alltså 1986,
och den blev snabbt en av Sveriges
mest framgångsrika. I ett av
projekten band vi ihop Blekinges fem
uppfinnareföreningen och grundade

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.

HUVUDMÄN

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

Johan Abrahamson, Svängsta
Ingvar Andersson, Karlshamn
Carin Erlandsson, Karlshamn
Kerstin Gustafson, Karlshamn
Claes Jansson, Karlshamn
Jörgen Martinsson, Mörrum
Thomas Nilsson, Trensum
Héléne Nordin, Karlshamn
Magnus Olsson, Karlshamn
Marco Paulsson, Karlshamn
Jessica Persson, Asarum
Sara Sakhnini, Karlshamn
Andreas Saleskog, Karlshamn
Magnus Sandgren, Karlshamn

Tommy Strannemalm, Asarum
Yngve Svensson, Karlshamn
Tyrone Svärdh, Mörrum
Marie Sällström, Trensum
Annika Westerlund, Karlshamn
Håkan Assarsson, Kyrkhult
Andreas Brovall, Kyrkhult
Marianne Eriksson, Kyrkhult
Jan-Anders Håkansson, Kyrkhult
Sara Rudolfsson, Kyrkhult
Fredrik Svensson, Vilshult
Johnny Svensson, Olofström

/ Lotta Abrahamson Bor i Froarp.

/ Lars Carnheimer (styrelsesekreterare).
Bor i Karlshamn.

/ Thomas Larsson (personalrepresentant).
Bor i Karlshamn.

/ Lars Berggren Bor i Gungvala.

/ Per-Ola Clemedtson Bor i Karlshamn.

Roger Holmström, Karlshamn
Marina Johansson, Kyrkhult
Ingolf Karlsson, Listerby
Åke Larsson, Olofström
Anne Lexe, Olofström
Jessica Magnstedt, Kyrkhult
Tomislav Mamic, Olofström
Peter Mattisson, Karlshamn
Mattias Nygren, Asarum
Lena Sandgren, Karlshamn
Rose-Marie Sandström, Kyrkhult
Marie Stensson, Olofström
Joakim Svensson, Mörrum
Kerstin Tjernlund, Kyrkhult

STYRELSE

Styrelsen
styr banken
Bankens styrelse är utsedd av bankens Huvudmän.
Styrelsen utser VD och styr verksamheten med full
insyn i den operativa ledningen.
Detta är Sparbanken i Karlshamns styrelse;
Från vänster;
/ Per-Anders Johansson
(styrelseordförande). Bor i Karlshamn.
/ Ola Olsson Bor i Karlshamn.
/ Jan Åkesson Bor i Kyrkhult.
/ Henrik Kördel VD Sparbanken i
Karlshamn. Bor i Karlshamn.

/ Eva Jonasson Bor i Matvik.
/ Per-Ola Johansson Bor i Karlshamn.
/ Therese Wolff Bor i Karlshamn.

Nyföretagarcentrum. Ända sedan 1993
har Sparbanken varit en trogen sponsor
och partner till denna verksamhet.

Livskvalitet viktig

Peter Enckell är ordförande i Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.
Kreativt Forum. Sparbanken ställde
upp med lokal - vilket för övrigt var
den lägenhet där faster Helen en gång
bott. Efter en pampig invigning med
landshövding Camilla Odhnoff började
ett intensivt arbete med rådgivning
för uppfinnare och förberedelser för
projektet Kreativum, ett science center.
Hela tiden fanns det ett stöd, inte minst
moraliskt, av banken.

Nyföretagande för unga
och andra
Ungefär vid den här tiden samlade vi

ihop ett gäng glada vänner i ett växande
nätverk för att stötta den framväxande
UF-verksamheten. Det som varit ett
projekt - främst på Väggaskolan - blev
nu en regional angelägenhet. Det
hindrade inte sparbanken från att ge
sitt stöd och tillsammans med andra
sponsorer har nu UF Blekinge/Bromölla
vuxit sig starkt.
UF-företagare måste ha någonstans
att ta vägen om de vill förverkliga idéer
om eget företagande vilket för övrigt
även gäller alla andra som vill starta
eget företag och därför drog vi då igång

Att utveckla en kommun är inte enbart
politiker och deras tjänstemän förunnat.
Näringslivet måste fungera, livskvalitén
upprätthållas och kulturlivet frodas.
En viktig pusselbit i utvecklingen har
varit projektet Kallbadhuset. Från min
egen 50-årsdag 2002 till november
förra året när kallbadet invigdes, har
varit en lång och mödosam resa för oss
som velat förverkliga denna idé. Mycket
av den energi som vi har fått kommer
genom storartade löften från främst
Sparbanken.
Att ha en sparbank som inte behöver ta
hänsyn till några ägare och som i stället
vill bjuda tillbaka till medborgarna, är en
faktor som gör att livskvalitén både kan
bibehållas och utvecklas.

Festival och musikstudio
Varje år firar vi Östersjöfestival vecka
29 och fredagen denna vecka bjuder
Sparbanken år efter år på underhållning
i världsklass från den stora torgscenen.
Musiken är viktig i staden och därför har
Sparbanken även satsat på en modern
musikstudio på högskolan.
Med sin omsorg om välbefinnande
för stadens befolkning, närings- och

kulturliv kan man med fog påstå att
Sparbanken är en viktig energikälla.
Det gäller för övrigt även i Olofströms
kommun där tidigare Kyrkhults
sparbank, numera Sparbanken i
Karlshamn, har exakt samma ansvar.

Stiftelsen viktig
Ända sedan starten av Sparbanken i
Karlshamns näringslivsstiftelse har jag
varit styrelsemedlem och de senaste
åren dess ordförande. Det som inte
banken har kunnat vara med och stötta
kan vi i stiftelsen hjälpa till med, under
förutsättning att vi tror på de projekt
som presenteras för oss. Det är få
kommuner förunnat att ha denna resurs
och självklart är jag stolt för att vara
dess representant.
Karlshamn är en medelstor svensk
stad med större förutsättningar än de
flesta andra i sin storlek. Därför har
jag varit staden trogen och inte minst
med stödet från Sparbanken kunnat
se många idéer förverkligade. Och
det är absolut inte slut än. Bara det
att vi numera har såväl högskola som
framgångsrika NetPort Science Park,
säger en hel del.
Peter Enckell
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Genom
ditt val av bank
bestämmer du!

Här i NYTTAN redovisar vi
en del av den samhällsnytta
som Sparbanken i Karlshamn
tillfört under 2015!
Lokalt producerad av Mats Håkansson och Rabadang i
Karlshamn. Tryckt på miljöanpassat papper av Svanencertifierade Mixiprint i Olofström. Bilderna är tagna av
HP Bloom i Karlshamn, Jonke Höglund i Mörrum, Lena Ehring
och Carina Lodge, BLT, Claes Jonasson, Sydöstran samt
Sparbanken i Karlshamn.

Genom ditt val av bank bestämmer du om du tycker det är en bra idé att din banks
vinst går tillbaka till utveckling, trivsel, föreningar och olika verksamheter här i
bygden. Eller om du hellre vill att aktieägarna ska ha pengarna.
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 mer än
185 år sedan. Genom ditt val av bank väljer du
om du vill vara delaktig i detta.

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!

