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NYTTAN

Pengar som
skänker glädje
Bildkavalkad från
enastående evenemang!

Familjedag, Rosengården i Karlshamn.

Som kund i banken är du med och gör
Olofströms och Karlshamns kommuner ännu bättre!
Läs om några av alla de föreningar vi stöttar
– och hur de gör nytta i vårt samhälle.

En bank som bryr sig om
6,7 nya miljoner i stöd
2017 var ännu ett bra år för Sparbanken i Karlshamn. Vi fortsatte att ha kundernas förtroende
som lokal bank och vi fortsatte att göra nytta både för våra kunder och för samhället omkring oss.
6,7 miljoner kronor gav vi i stöd till lokala föreningar och olika lokala initiativ!
med +8 % under 2017 till totalt 28,7 mdr är
ett tydligt tecken på att våra kunder upp
skattar oss.
När vi visar bra resultat kan vi också fort
sätta ge tillbaka till samhället. Genom att
stötta föreningsliv och olika projekt ekono
miskt kan livskvaliteten och utvecklingen i
våra kommuner förbättras. Under 2017 gav
vi ekonomiska bidrag på 6,7 miljoner kr och
totalt den senaste 10-årsperioden har vårt
stöd uppgått till 61 miljoner kr. I den här
tidningen berättar vi om en del av de före
ningar och evenemang som vi har stöttat
under det gångna året.
Under 2018 fortsätter vi att låta våra
kunder vara med och påverka vilka föreningar
som ska få sponsring. Förenings-NYTTAN
innebär att alla kunder kan välja en förening
som ska få 100 kr i samband med att kunden
får en rådgivning på banken. De här bidragen
ger vi utöver vår ”vanliga” sponsring, det vill
säga den som vi på banken beslutar om.
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28 733

2015

18 293

2010

14 747

Roger Johansson
VD

19 477

16 941

14 710

Vårt löfte om att vara en NÄRA, BRA och
NYTTIG bank står fast. Vi ska fortsätta vara
tillgängliga och lokala, ha bra och relevanta
tjänster samt göra skillnad för våra kunder
och för samhället i stort.
Varmt välkommen in och träffa oss på
Sparbanken i Karlshamn!

2014

Sparbanken i Karlshamn välkomnade sina
första kunder den 4 juli 1829. Det som skiljer
oss mot andra banker är inte bara att vi
är lokala och har funnits under så lång tid.
Väsentligt är också att vi inte har några aktie
ägare som ska ha del av vår vinst. Istället
har vi möjlighet att stödja lokala föreningar,
evenemang och andra initiativ. Vi jobbar för
kundernas bästa och för att den bygd som
vi verkar i ska vara trivsam och bra att bo
och leva i. Vi är övertygade om att den här
idén fortfarande har framtiden för sig. Att
ge kundnytta och samhällsnytta är vägen
framåt för oss!
Kundnytta handlar om att ge hög service.
Vi vet till exempel att våra kunder vill ha
bankkontor som de kan besöka. Därför
har vi kontor på 6 platser med tillgänglig,
trevlig personal som kunderna kan träffa
för rådgivning kring allt från placeringar och
pension till juridik och försäkringar. På 5 av
kontoren hanterar vi dessutom kontanter.
Vi är en bank som finns med genom hela
livet och som kan bidra till en tryggare och
enklare ekonomi i alla livssituationer.
Det är glädjande att banken visar fortsatt
mycket bra resultat. De samlade tillgångar
och lån som våra kunder har i banken kallas
affärsvolym. Att denna affärsvolym ökade

Hos Sparbanken i Karlshamn fattas alla beslut lokalt.
Vi har kontor på 6 platser, vilket ger en oslagbar närhet
för dig som kund. För även om du ofta använder
vardagstjänster som Mobilt BankID och internetbanken,
så kan du ibland behöva sätta dig ned och rådgöra med
en specialist. Det kan du hos oss.

bygden!
under 2017

61
m

iljoner

tillbaka till
samhällsnytta
på 10 år

Vårt mål är att uppfylla alla dina bankbehov
– genom hela livet. Oavsett om det handlar
om det första sparkontot, bostadslån,
placeringar, familjejuridik, pensionslösningar
eller bouppteckning så finns vi där för dig.
Rätt kompetens, på bekvämt avstånd.

Att sakna aktieägare har sina fördelar. Den vinst vi gör stannar
kvar i banken, så att vi med olika satsningar har möjlighet
att göra skillnad i samhället. Vi lägger stort engagemang
och mycket pengar på att vara med och utveckla bygden,
underlätta för lokala föreningar, evenemang och initiativ.
Allt för att skapa samhällsnytta, trivsel och lokal livskvalitet.
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Föreningar som fått
pengar genom 100-lappen

”Extra Föreningsnytta 2017”
34:an
ABF-kören Karlshamn
ABU Museet
Al Salam Kultor
Alltidhults Intresseförening
Asarums Bangolf
Asarums folkdanslag
Asarums Gymnasterna
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Asarums Hembygdsförening
Asarums IF
Asarums Motorsällskap
Astma-Allergi Karlshamn och
Olofström
Bio Kontrast
BK Snapphanen
BK Union

Personlig ut
sund livsst

Blekinge Classic Car Club, BCCC
Blekinge Diabetesförening
Blekinge Handikappidrottsförbund
Blekinge Hjälpen
Blekinge Idrottshistoriska sällskap
Blekinge Kronobergs Travsällskap
Blekinge Slöjd
Blekinge Uppfinnarverkstad
Blekinge Veteranbilsklubb
Blekinge Veteranbåtar
Bodekull Bouleklubb
Bodekull Bowlingklubb
Bodekull Gospel och Jazz
Brädspelscafét
Bränneriets Vänner i Gränum
Bygdegårdsför Tararp/Nötabråne
Bygdegårdsföreningen Högaböke

Cancerfonden – Gulli Wickmans fond
Carl Gustav Motettkör
Carlshamn Crusaders Hockey
Carlshamns Badmintonförening
Carlshamns BTK
Carlshamns Innebandyklubb, CI85
Carlshamns Oakleavs AFF
Carlshamns Shotokanklubb
Civilförsvarsförbundet Olofström
Cykelklubben Wheels of Carlshamn
Demensföreningen i Karlshamn
DHR Khamn – Olofström
Diamond Tech
Djurskyddet Karlshamn
Elleholms Hembygds & Sockenråd
Emneboda Samhällsförening
Farabols Byalag

Farabols Fiskevårdsförening
Fear no Pain(t)
Finska Föreningen
FK Karlshamn United
Flottans Män
Forneboda Bygdeförening
Friluftsfrämjandet i Karlshamn
Friskis o Svettis Olofström
Friskis och Svettis Karlshamn
FUB i Västra Blekinge
Fågelbarnen motions och
fritidsförening
Föreningen Autism och Aspberger
Föreningen Grunden i Karlshamn
Föreningen Norden
Första Majblomman Asarum
Första Majblomman Karlshamn

Första Majblomman Mörrum
Första Majblomman Olofström
Gamla Goisare
Gamla Revygänget
Gaslunda Intresseförening 4H
Gilla Karlshamn
Gode män och förvaltare i Olofström
Grekisk Svenska Föreningen
Gränum Kungfu
Gränums Folketshusförening
Gränums Hembygsdsförening
Gränums IF
Guövikens Båtklubb
Gymmix Karlshamn
Gymmix Mörrum
Halasjö Hembydsförening
Halasjöns fiskeområdesförening

tveckling och
il i Asarums IF
Man skulle kunna tro att fotbollen betyder allt i Asarums IF. Så är det inte. Det viktigaste för föreningen är
att bidra till medlemmarnas personliga utveckling och erbjuda en m
 eningsfull fritid.
– Sparbanken i Karlshamn stöttar oss säkert mycket
av den anledningen, säger Thomas Lilja, ordförande i
Asarums IF. Vi är en förening som gör stor samhälls
nytta när vi fokuserar på ungdomarnas personliga
utveckling, att man ska respektera varandra, ta ett
socialt ansvar och ha kul tillsammans. Konsekvensen
är till exempel att fina placeringar i ungdomsserierna
inte alls är något mål för oss. Vi ser mycket hellre att
våra barn och ungdomar utvecklar sin självkänsla
och trivs med en sund livsstil.

Thomas menar att det inte direkt finns några
synergier i en stor förening. Snarare är det tvärtom,
att det kostar mer med planhyror, utrustning, resor
och annat.
– Med 1 100 medlemmar har vi förstås en hel del
intäkter genom våra medlemsavgifter. Men det skulle
bli för dyrt för medlemmarna om vi täckte alla kostna
der på det sättet. Det räcker heller inte med de statliga
och kommunala aktivitetsbaserade b
 idrag vi får.

Ett 30-tal lag
Asarums IF är den enda föreningen i Blekinge som
har såväl herr- och dam- som pojk- och flick
fotboll. Totalt har man ett 30-tal olika lag.
Allra bäst är damerna som spelar i lan
dets näst högsta division, Elitettan.
– Vi har tre damlag och två
herrlag, säger Thomas. Men vi
värderar pojk- och flickfotbollen
precis lika högt.

Beroende av stöd
För att kunna bedriva en omfattande verksamhet
är föreningen beroende av stöd från sponsorer.
Sparbanken i Karlshamn är en av de största.
– Vi har flera olika upplägg med banken,
som är en jätteviktig samarbetspartner
för oss, säger Thomas. Bland annat
finns vi med som en av föreningarna
i Förenings-NYTTAN, där den kund
som bokar en rådgivning på banken
kan styra ett bidrag på 100 kr till

Halens Fiskevårdsförening
Hallo Mörrum
Handikappföreningarna i Karlshamn
Hemsjö AIK
Hemsjö Samhällsförening
Hemsjöortens biodlarförening
Hjärt- och Lungsjukas förening
Karlshamn + Olofström
Holje Folkdansgille
Holjeåns Fiskevårdsområdesförening
Hällaryds Hembygdsgille
Hällaryds IF
Hällaryds kyrkokör
Härnes ungdomsskytteförening
Högadals IS
Höllie Choppers
Hörselskadadesförening i Karlshamn

Karlshamn Vislanda Bolmens Järnväg
Karlshamns Aikidoklubb
Karlshamns Bordtennisklubb
Karlshamns Boulehall
Karlshamns Brevduveförening
Karlshamns Bridgeklubb
Karlshamns Brottarklubb
Karlshamns Brukshundsklubb
Karlshamns Bågskytteklubb
Karlshamns Dagvårdsförening
Karlshamns Fighting Club Karlshamns
Filateliföreningen
Karlshamns filmstudio SFF
Karlshamns Fiskevårds- och Sport
fiskeklubb KFSK
Karlshamns Fotoklubb
Karlshamns Frisksportklubb

Hörselskadadesförening i Olofström
IF Udd
IFA
IFK Karlshamn
Ihre Bordtennisklubb
Ihreortens Biodlarförening
Inkludera i Karlshamn
Jazzföreningen Munthe
Johnny Martinssons stiftelse
Jägareförbundet i Olofström
Jämshögs Biodlarförening
Jämshögsgymnasterna
Jämshögs Hembygdsförening
Jämshögs IF
Jämshögs Saints
Jämshögs Scoutkår
Kallbadhusets Vänner

Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Gymnastikförening
Karlshamns Handboll
Karlshamns Hundungdom
Karlshamns Judo
Karlshamns Kammarkör
Karlshamns Karateklubb
Karlshamns Konstförening
Karlshamns Krigshistoriska förening
Karlshamns Lottakår
Karlshamns Miniracingklubb
Karlshamns Modellflygsällskap
Karlshamns Museum
Karlshamns Musikkår
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Numismatiskaförening
Karlshamns Pensionärs Bridgeklubb

sin favoritförening. Sparbanken i Karlshamn är också
sponsor i mer specifika sammanhang, som till exempel
vårt arrangemang Asarum Höstcup.
Snart plats för fler
Asarums IF begränsas idag av att lokaler och om
klädningsrum är något för små.
– Vi har fotbollsskola och prova-på-dagar för att
rekrytera fler barn och ungdomar till föreningen,
säger Thomas. Men för tillfället kan vi inte ta emot
så många fler. Det finns helt enkelt inte plats. Vi har
dock ett bra samarbete med kommunen och efter
denna säsong ska det byggas ny klubblokal och
större omklädningsrum. Sedan är vi redo att göra
en ännu större insats i kommunen, naturligtvis med
hjälp av sponsorer som Sparbanken i Karlshamn.
Läs mer om Asarums IF på:

www.asarumsif.se

karlshamns Pistolskytteklubb
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Riksteaterförening
Karlshamns Röda Korskrets
karlshamns Schacksällskap
Karlshamns Scoutmusikkår
Karlshamns Segelsällskap
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Sjöfartsmuseum
Karlshamns Sjöscoutkår
Karlshamns Skateboardför Annexet
Karlshamns Skytteförening
Karlshamns Sportfiskeklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Triathlon
Karlshamns Ungdomspistol
skytteklubb UPSK

Kattkommando SYD
KFUM Annexet
KFUM Karlshamns Volleyboll
Knytpunkten
Korpen Karlshamn MIF
Kulturfixarna Mörrum
Kulturföreningen Slovenija
Kvinno och Tjejjouren i Olofström
Kvinnojouren i Karlshamn
Kyrkhult Röda Korset
Kyrkhults Bordtennisklubb
Kyrkhults Folketshus
Kyrkhults Föreläsningsförening
Kyrkhults Hembygdsförening
Kyrkhults Scoutkår
Kyrkhults Skytteförening
Kyrkhults Sportklubb, KSK
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och bättre .”

Holje Djurhem räd
200 katter om

Sparbanken i Karlshamn är största sponsor till Holje Djurhem. Tack vare djurhemmets verksamhet kan 200 katter
om året få komma till nya hem. Ofta handlar det om undernärda djur som lider svårt av ett tufft liv i det vilda.
– Sparbanken i Karlshamn är guld värd
för oss, säger Mona Hansson, som sitter
i styrelsen för Olofströms djurskydds
förening, den ideella förening som driver
Holje Djurhem. Vi har inga inkomster i
föreningen utan behöver stöd för att
klara av att ta hand om katter som
behöver hjälp. Tack vare Sparbanken i
Karlshamn kan vi göra stor nytta. Katter
som annars inte skulle ha en chans att
klara sig kan nu få ett nytt och bättre liv.
Olika omkostnader
Pengarna som Holje Djurhem får från
Sparbanken i Karlshamn är inte öron
märkta för något speciellt ändamål, utan
används till alla typer av omkostnader.
– Vårt mål är att hitta nya hem åt
katterna vi tar om hand, säger Mona.

Men först ska de kastreras, vaccineras
och id-märkas. Katterna behöver också
hållas i karantän innan de så småningom
kan komma till nya hem. Veterinär, mat
och annat kostar naturligtvis under den
här tiden, så vi är tacksamma för allt
stöd vi kan få.
Intresselista finns
Kommunen hjälper föreningen med lokal,
ett gammalt stall som tidigare stod
oanvänt. Hit lämnas katter från ett
område med 5-6 mils radie.
– Katterna kan ha lite olika bakgrund,
förklarar Mona. En del är s ommarkatter
som har övergivits och ibland hittar
någon en övergiven kull ungar i en
kartong utanför en mataffär. Där har de
blivit placerade i förhoppningen om att

Föreningar som fått
pengar genom 100-lappen

”Extra Föreningsnytta 2017”
Le Piqué Karlshamn
Leversjöns Fiskevårdsförening
Lions Club Karlshamn
Litauernhjälpen
Matviks Bryggförening
MCK Flamman Karlshamn
Midvinterton
Mieådalens Sporfiskeklubb
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Mika, Karlshamn
MK Jämke
Motormännens Helnykterhetsförbund
Musik i Carlshamn
Musikforum Karlshamn
Märserums IF
Märserums Innebandyklubb
Möllegårdens skolmuseum

Mörrums Badmintonklubb
Mörrums Folkets Husförening
Mörrums GOIS Bordtennisklubb
Mörrums GOIS Fotboll
Mörrums GOIS Hockey
Mörrums Handbollsklubb
Mörrums Hembygds och Forn
minnesförening
Mörrums IOGT
Mörrums Jaktskytteförening
Mörrums Konståkningsklubb
Mörrums Ryttarförening
Mörrums Scoutkår
Mörrums Skyttegille
Mörrums Sportfiskeklubb
Naturskyddsföreningen i Karlshamn
Naturskyddsföreningen i Olofström

någon ska förbarma sig om ungarna.
Vi får också katter när äldre människor
antingen har gått bort eller ska flytta
till ett boende där de inte får ta med sig
sina husdjur.
Privatpersoner som är intresserade
av att ta hand om en katt kan sätta upp
sig på en intresselista.
– När vi sedan har en färdigbehandad
katt kan det finnas möjlighet för adop
tion, förklarar Mona.
Arbetstillfällen
Förutom att ta hand om katter gör
Holje Djurhem en samhällsinsats genom
att skapa arbetstillfällen. Tre personer
arbetar i verksamheten.
– Vi samarbetar med Arbetsförmed
lingen och kan på så vis erbjuda arbete

Nebbeboda Intresseförening
Nitro Gym
Nässelfrossa
Odeum
OK Skogsfalken
OK Vilse
Olofström Bangolf
Olofström Kickboxning
Olofströms Bowlingssällskap
Olofströms Brukshundsklubb
Olofströms Bågskytteklubb
Olofströms Båtklubb
Olofströms Civilförsvarsförening
Olofströms Djurskyddsförening/
Lilla Holje
Olofströms fiskevårdsförening
Olofströms Folketshus förening

åt tre djurvänner som av olika orsaker
haft svårt att komma in i arbetslivet
tidigare. På det viset kan man säga att
vi och våra sponsorer gör nytta för
både djur och människor.
Mona Hansson är full av beundran för
Sparbanken i Karlshamn.
– Det är en givmild bank med ett
fantastiskt engagemang, även för de
små föreningarna här i bygden. Vi är
säkert en liten del av bankens totala
sponsring, men för oss är stödet väldigt
värdefullt. Vi ser vilken skillnad det gör.

Läs mer om Holje Djurhem på:

www.holjedjurhem.se

Olofströms Fotoklubb
Olofströms Fritidsklubb
Olofströms Fritidsklubb Bowling
Olofströms Fritidsklubb Gymnastik
Olofströms Fritidsklubb Kanot/motion
Olofströms Fritidsklubb Tyngdlyftning
Olofströms Fritisdklubb Olofströms
Golfklubb, Boa
Olofströms Gymnasterna
Olofströms Hembygdsförening
Olofströms IF
Olofströms Innebandyklubb
Olofströms Ishockeyklubb
Olofströms Jazzklubb
Olofströms Judo
Olofströms Jägarförbund, Jägaretorpet
Olofströms Kammarmusikförening

Olofströms Kickboxing
Olofströms Konstförening
Olofströms Kvinnliga Nätverk
Olofströms MC
Olofströms Modellflygklubb
Olofströms Motorklubb
Olofströms Naturskyddsförening
Olofströms Pistolskytteföreningen
Olofströms Ridklubb
Olofströms Skriv och Berättareklubb
Olofströms Skyttegille
Olofströms Sportfiskeklubb
Olofströms Tennisklubb
Olofströms Trädgårdsförening
Olofströms Tyngdlyftningsklubb
Orlundens fiskevårdsförening
Pensionärernas Bowling Olofström

Prostatacancerföreningen Viktor
får del av Förenings-NYTTAN
Prostatacancerföreningen Viktor är en av de föreningar som får pengar från
Sparbanken i Karlshamn genom Förenings-NYTTAN. Det ger möjlighet till ännu
bättre stöd för de män i Blekinge som drabbas av prostatacancer.

ddar
året

Prostatacancer är Sveriges v
 anligaste
cancerform. Varje timme får en svensk
man besked om att han har sjukdomen.
I Blekinge drabbas tre män varje vecka.
– Viktor är en patientförening
kopplad till prostatacancerförbundet,
berättar Conny Nöbelin, ordförande
för Prostatacancerföreningen Viktor.
Vi har som mål att ge information,
trygghet och gemenskap, inte bara
för de drabbade här i Blekinge utan
också för deras anhöriga. Hos oss får
man möjlighet att ta del av andras
berättelser och själv berätta om sina
egna upplevelser. Allt för att komma
vidare i livet.
Önskar bättre vård
Prostatacancer är en sjukdom som kan
se olika ut beroende på vem som drab
bas och i vilket skede den upptäcks.
– För vissa är sjukdomen i princip
helt ofarlig, säger Conny. Andra drab
bas av aggressiv prostatacancer och
några kommer i kontakt med vården
alldeles för sent. Då kan de ha en
cancer som har spridit sig med meta
staser i kroppen. Därför arbetar vår
förening bland annat för en bättre
prostatacancervård i Blekinge.
Föreningen vill se en allmän scree
ning av alla män från och med 50 års
ålder. Ju tidigare sjukdomen upptäcks,
desto enklare är ingreppet och desto
större möjligheter finns det till be
handling.

Personskadadesförening RTP
Karlshamn
PRO Asarum
PRO Finska Olofström
PRO hällaryd Åryd
PRO IF Metall västra Blekinge
PRO Jämshög
PRO Karlshamn
PRO Kyrkhult
PRO Musica
PRO Mörrum Elleholm
PRO Olofström
PRO Svängsta
Pukaviks Båtklubb
Rackabajk MC
Resonans, Musikskolan
Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet Olofström
Ria Gården
Ringamåla Bygdegårdsf/Högaböke
Bygdegård
Ringamåla Bygdegårdsförening
Ringamåla Fotboll – idrottsklubb
Ringamåla Hembygdsförening
Ringamåla Skytteförening
Rockar för barnen
RPG Träffpunkten
RTP Personskadeförbundet
Rädda Barnen Karlshamn
Rädda Barnen Olofström
Röda Korset Asarum
Röda Korset Karlshamn
Röda Korset Kyrkhult
Röda Korset Olofström

Röda Korset Ringamåla
Saljesällskapet
Samklang
Samspel MTG FNN Karlshamn
Siam Kulturförening
Sjöfartsmuseet
Sjöräddningssällskapet
SKPF
Skrivarklubben i Blekinge
Skyesjöns Fiskevårdsförening
Slovenska föreningen
SPF Bodekull
SPF Hällaryd Åryd
SPF Mörrum
SPF Olofström
Sternö Vindhamns Båtklubb
Stigmännen Karlshamn

– Allt som behövs för att se om
man har risk för prostatacancer är ett
psa-prov, det vill säga ett enkelt blod
prov som tas på vårdcentralen.
770 medlemmar
Prostatacancerföreningen Viktor har
770 medlemmar. Stödet till medlem
marna sker både i form av samtal på
telefon och genom träffar av olika
slag.
– En gång i månaden bjuder vi in till
så kallat snackcafé, säger Conny. Då är
vi på Alfreds café i Bräkne-Hoby, mitt
punkten i Blekinge. Vi ordnar också
gemensamma resor och andra typer
av träffar.
Föreningens verksamhet stöttas
av Sparbanken i Karlshamn genom
den så kallade Förenings-NYTTAN.
Där kan den som är kund i banken
styra ett bidrag om 100 kr till en favo
ritförening i samband med att banken
ger en rådgivning till kunden.
– Ett mycket fint initiativ som gör
det möjligt för den som själv har drab
bats, eller som känner någon som har
sjukdomen, att stödja vår förening,
säger Conny. För några år sedan
fick vi också ett värdefullt bidrag
från Sparbanken i Karlshamn som

”Förra året
lyckades vi g
en o m
mycket arbe
te skicka
cirka 125 00
0 kronor till
Prostatacan
cerfonden.
I år hoppas v
i få ihop
200 000 kr.”

vi använde
för inköp av
dator, bildkanon
och annan utrustning
som behövs för att hålla kontakt med
medlemmarna och informera allmän
heten.

Festivaler och matcher
Den som besöker en festival i Blekinge,
en byafest eller en hockey- eller hand
bollsmatch kan träffa r epresentanter
från Prostatacancerföreningen Viktor.
Föreningen finns ofta på plats för
att informera och för att sälja tröjor,
kepsar, reflexer, kokböcker och annat.
– Intäkterna används framför allt
på två sätt, förklarar Conny. Dels för
att ta hand om våra medlemmar
här i Blekinge och dels för att stödja
Prostatacancerfonden. Förra året
lyckades vi genom mycket arbete
skicka cirka 125 000 kronor till fonden,
i år hoppas vi få ihop 200 000 kr.
Det är ett viktigt bidrag för att öka
kunskapen om prostatacancer.

Läs mer om Prostatacancerföreningen Viktor på:

www.prostatacancerforbundet.se/viktorblekinge

Stilleryds Husvagnsförening
Strokeföreningen i Blekingelän
Stuffa Karlshamn
Stulen barndom Olofström
Susekullen Olofström
SV Psoriasisförb, lokalavd västra
Blekinge
Svaneviks Bryggförening
Svängsta – Mörrum Filmstudio
Svängsta Gymnasterna
Svängsta Hembygdsförening
Svängsta IF
Svängsta Samhällsförening
Svängsta Sportfiskeklubb
Svängsta Styrkelyft
Svängsta Trädgårdsförening
Sydkustens Sportdykarförening

Synskadades Riksförbund Karlshamn
Synskadades Riksförbund Olofström
Sällskapet Castellanerna
Sällskapet Länkarna
Södra Mieåns Fiskevård
Teaterföreningen Mamma Bengt
Teaterföreningen Olofström
Teatersmedjan
Textilstudio Olofström
Tonsättarna
Träffpunkten Mörrum
Tulseboda Bikers
UF Contact
Ung Företagsverksamhet
Unga Örnar Mörrum
Uppfinnareverkstaden i Svängsta
VB frivilliga samhällsarbetare

Viktor Prostataföreningen
Vilshults Biodlarförening
Vilshults IF
Vilshults Medborgarhusförening
Vilshults Skytteförening
Visans Vänner
Vägga Fiskehamnsförening
Västblekinges Ornitologiska Förening
YNWA, You never walk alone
Åkeholms Byalag
Åryds Friskola
Åryds skytteförening
Öjasjöns Fiskevårdsområdesförening
Önskeambulansen
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Enastående evene
Precis som tidigare år både arrangerade och sponsrade Sparbanken i Karlshamn ett antal evenemang under
2017. Det är ett sätt för oss att medverka till att Olofströms och Karlshamns kommuner är trivsamma och fina
platser att bo och leva på. Med pengar och engagemang är vi ofta med och ser till att det händer roliga saker –
och det kommer vi att fortsätta med!

Boule
Även under 2017 bjöd Sparbanken i Karlshamn in
olika bouleföreningar till rafflande cup-spel och de
åtrovärda vandringspokalerna överlämnades till de
vinnande lagen.

Vi ger stöd
till samvaro,
tävlingar och
folkfester!

Kaffekalas
I Folkets Hus i Olofström och i Bellevueparken i
Karlshamn har vi arrangerat uppskattade kaffekalas
under året i samarbete med Nöjeskompaniet. Med
musikquiz, lotteri, kaffe och 7 sorters kakor blev det
riktigt trevliga eftermiddagar!
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nemang

Familjedagar
Till våra familjedagar bjuder vi in allmänheten och gensvaret hos
barnfamiljer och andra som är sugna på skoj är alltid stort. Cirka 2 000
personer besökte familjedagen på Storlekplatsen i Olofström på våren
och ungefär lika många kom till Rosengården och Snäckan i Karlshamn i
september. Årets tema var ”Sagofigurer” och bland aktiviteterna fanns
bland annat ponnyridning, skattjakt, hoppborg och agilityuppvisning.

Triathlon
Sparbanken i Karlshamn Triathlon har blivit en tradition för barn och vuxna som vill
ha en riktig utmaning. Tävlingen genomförs vid Långasjön i Asarum, arrangeras av
Karlshamn Simklubb Triathlon med banken som huvudsponsor. Ett arrangemang
som gjort sig känt för sin fina familjekänsla!

Här sponsrar

Sparbanken i Karlshamn!
Förenings-NYTTAN är ”extra-pengar” från Sparbanken
i Karlshamn till föreningslivet. Men huvuddelen av
bankens stöd kommer genom den årliga sponsringen av
verksamheter och projekt. Väldigt många föreningar får
alltså både pengar genom Förenings-Nyttan och som
”vanlig” sponsring från Sparbanken i Karlshamn!
ABF-kören
Asarums Bangolfklubb
Asarums IF
Asarums IF Höstcup
Asarums Motorsällskap
Blekinge Brukshund SM
Blekinge Båtförbund
Blekinge Fotbollförbund
Blekinge Fotbollförbund 100 år
Blekinge Idrottsförbund
Blekinge Sjöfartsmuseum
Blekinge Ungdomsorkester
BOA Golfklubb
Bodekull Bowling Klubb
Bodekull Gospel & Jazz
BTH studentkåren
Carlshamn Crusaders Hockey
Carlshamns Badmintonförening
Carlshamns Bordtennisklubb
Carlshamns CI85 Innebandy
Cocker Sydost
Djurskyddet Karlshamn
Freshy Fruitie UF
Fria Sällskapet Länkarna
Friluftsfrämjandet
Friskis & Svettis
Föreningen Norden
Föreningen Nässelfrossa Olofström
Föreningen Snäckan
Gamla Goisare
Gränums IF Fotboll
Gränums IF:s skid o löpsektion
Hallo Mörrum samhällsförening
Holje Lan IVOX
Holje Marknad Lions Olofström
Holje Musikklasser
Hällaryds IF
Hällaryds IF Dam
Högadals IS
Hörselskadades Förening Olofström
IF UDD
IFK Karlshamn
IFK Karlshamn Tjej Cup
Jazzföreningen Munthe
Jämshögs IF
Jämshögsdagen
KAN Galan
Karlshamns Boulehall
Karlshamns Brottarklubb
Karlshamns Brukshundsklubb
Karlshamns Dagvårdsförening
Karlshamns Fightcenter
Karlshamns Fightcenter, Tjejsatsning
Karlshamns Filmstudio 50 års jub
Karlshamns Golfklubb
Karlshamns Handboll
Karlshamns Handels o Service
Karlshamns Hundungdom
Karlshamns Kammarkör
Karlshamns Konstförening
Karlshamns Musiksällskap
Karlshamns Revyn Lepique
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Rotary-klubb konsert
Karlshamns Röda Korskrets
Karlshamns Schacksällskap
Karlshamns Simklubb
Karlshamns Teaterförening
Karlshamns Tennisklubb
Karlshamns Travet
Khamns Pensionärers Bridgeklubb
Khamns Skatebordför Annexet
Kjell Åkessons Minnesfond
Kreativum, Unga forskare
KSK Triathlon

Kulturföreningen PLX
Kulturnatten Karlshamn
Kyrkhults Hembygdsförening
Kyrkhults Scoutkår
Kyrkhults Sportklubb
Kyrkhults Språkcafé
Kören Tonsättarna Olofström
L Balk ”Tiaminanalyser i älg”
M&M Training 2xu Islandschallenge
M&M Training Stadssloppet i Khamn
Mieådalens SFK
Musik Forum
Musik i Carlshamn
Märserums IBK
Märserums IF
Mörrum Hockey
Mörrums Badminton
Mörrums GoIS Bordtennis
Mörrums GoIS Fotbollsklubb
Mörrums GoIS Handbollsklubb
Mörrums Hembygdsförening
Mörrums Jaktskytteklubb
Mörrums Konståkningsklubb
Mörrums Ryttareförening
Mörrumsån/Åsnen kulturförening
Norrevångsskolan fiskelinjen
NyföretagarCentrum Karlshamn
NyföretagarCentrum Olofström
OK Skogsfalken
OK Vilse 87
Olofströms Bangolfklubb
Olofströms Bowlingsällskap
Olofströms Brukshundsklubb
Olofströms Djurskyddsförening
Olofströms Finska Förening
Olofströms Fritidsklubb Bowling
Olofströms IBK
Olofströms IF
Olofströms Ishockeyklubb
Olofströms Judoklubb
Olofströms Konstförening
Olofströms Ridklubb
Olofströms Skriv o Berättarklubb
Olofströms Tennisklubb
OL-Teamet Olofström
Opera-sing-along, Östersjöfestivalen
PRO Asarum
PRO Karlshamn
PRO Olofström
PRO Svängsta IT mässa
PRO Veteranvetarna
Resurs i Blekinge sandpåsar
RPG Träffpunkten
RT 74 Karlshamn
Skogsfalken Bl River Trail Mörrum
SKPF avd 237
SmartPen UF
SPF Bodekull, Seniorernas Hus
SPF Hällaryd-Åryd
Stiftelsen Martinssonska Gården
Stigmännen
Sweden Rock
Svängsta Trädgårdsförening
Synskadades förening Olofström
Teatersmedjan
Tonsättarna Olofström
Träffpunkten Mörrum
UDDLOPPET
Ung Företagsamhet i Blekinge
Unga Örnar Östersjöfestivalen
Vilshults IF
Vilshultsortens Skytteförening
Visans Vänner
Västra Blekinge Fotbollsdommarklubb
Österslättsskolan
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Swimrun
2XU Island Challenge är en swimruntävling i den blekingska skärgården där två
personer deltar i varje lag. Omväxlande springer och simmar man, från starten vid
Eriksberg till målet på Östra Piren i Karlshamn. Totalt nästan 4 km simning och
20 km löpning. Sparbanken i Karlshamn är stolt sponsor av evenemanget som
genomförs under Östersjöfestivalen.

Intresset för
evenemang är stort
– både för att delta
och titta på.
Det stöttar vi gärna!

Stadsloppet
Karlshamns Stadslopp by Sparbanken i Karlshamn avgjordes i
september. Många deltagare och åskådare hade hittat till Stortorget
i Karlshamn, platsen för både start och målgång. Tävlingen var öppen
för både barn och vuxna, med olika distanser och löpslingor.
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Stiftelserna
som gör skillnad

Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse. Två långa namn på något ganska så enkelt.
De båda stiftelserna finns till för att hjälpa företag
och våra båda kommuner med visst utvecklings
arbete. För att få del av de medel som stiftelserna
förvaltar måste man skicka in en ansökan, vilket sker
enkelt via bankens hemsida.
Vad är det för skillnad mellan 
bankens pengar och stiftelsernas?
Stiftelserna kan tillföras medel av bankens huvud
män (fullmäktige) vid årsmötet. Hittills har det
handlat om ca fem procent av nettovinsten. Det
betyder att de pengar som stiftelserna har till sitt
förfogande är skattade. Vill man exempelvis att
banken skall sponsra något projekt är det ”billigare
pengar” på bankens marknadsavdelning.
Så varför finns då stiftelserna? En av anledning
arna är att stiftelserna med sina två oberoende
styrelser kan göra annorlunda bedömningar än
banken. Om banken inte ser att det finns tillräckligt
med kapital för att komma igång med en verksam
het kan man alltså göra en ansökan hos stiftelserna.
Här kan bedömningarna eventuellt bli annorlunda,
då stiftelserna fungerar lite som riskkapitalbolag i
både Karlshamn och Olofström.

När det gäller mer samhällsnyttiga projekt som
exempelvis utbyggnad av fibernät på landsbygden
kan stiftelserna se en möjlighet att det startar och
utvecklas företag tack vare en sådan utbyggnad.
Nästa gång du kommer till bankens företags
avdelning – fråga gärna om stiftelserna om det är
så att inte banken kan ställa upp med lån eller mot
svarande.
Unika stiftelser
När Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse
startade 2002 och Kyrkhults Sparbanks Utveck
lingsstiftelse kom igång 2008 efter fusionen, så var
detta helt unika stiftelser i den svenska sparbanks
världen. Många sparbanker ägs av stiftelser, men det
är en helt annan sak. Ägarstiftelser har möjligheter
att påverka bankens verksamhet men det har inte
våra stiftelser. Vi har förvisso en stark koppling till
banken då vi får medel till vår verksamhet därifrån,
men i övrigt står vi fria och oberoende av banken.
Det är det som är den stora skillnaden.
Peter Enckell, Styrelseordförande, Sparbanken i
Karlshamns Näringslivsstiftelse

Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse
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Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse

Drygt 70 projekt har
under de första 10
Kyrkhults
Föreläsningsförening
x2

Fornebodastiftelsen

Kyrkhult Äger
Luciafirande

Upprustning
av badplatsen
vid Södersjön

Kyrkhults
Scoutklubb
Bidrag till läger
x2

Kyrkhults
Hembygdsförening
Bidrag till
utställning/
dokumentation

Kyrkhult Äger
Bidrag till
Soveldagen
x2
Kyrkhult Äger
Värmeskåp för
hjärtstartare
Kyrkhultstomtarna
Julmarknad

Folkets Hus
Hjärtstartare,
PRO boulebana

Kyrkhults Skola
Utelekplatsen
Drömgården

Kyrkhults Skola
Drömgården,
projektet ”Odla –
Skörda – Äta”

2009

2011

100.000 till Växande Älmhult Ekonomisk förening
för slutdokument utredning Sydostlänken

225.000 till ”I Praktiken”

20.000 till Kyrkhults SK, höjdhoppsmatta

350.000 till Blekinge Business Incubator

33.000 till CLUC avseende matmässa

30.000 till Vilshult, beachvolleyplan

16.362 till NyföretagarCentrum i Olofström
för s ärskilda insatser m a a situationen på
arbetsmarknaden i Olofström

50.000 till NyföretagarCentrum i Olofström

2013

30.000 till Jämshögs IF, beachvolleyboll

170.000 till IUC-projektet ”I Praktiken 2.0”

15.000 till Gränums Folkets Hus

50.000 till Friluftsfrämjandet i Olofström som
delfinasiering för inköp av snökanon till Vinterberget
i Olofström

2010
500.000 till ”I Praktiken”
450.000 till Blekinge Business Incubator
60.973 till NyföretagarCentrum i Olofström

50.000 till Fritidsgården Susekullen i Olofström
50.000 till Kyrkhults SK

250.000 till Södersjöns badplats

81.562 till Kyrkhult Äger, upprustning av
motionsslingan
50.000 till Industriplus

69.700 till Farabols Byalag

25.000 till värmepump Farabols Byalag
50.000 till Saljesällskapet för teateruppsättning

2012

2015

135.676 till Skateboardsramp i Olofström

20.000 till Hemsjö samhällsförening, nytt golv

25.950 till Folkets Hus Kyrkhult avseende hjärtstartare

25.000 till CLUC avseende matmässa

19.191 till uniformer för insatsstyrka
Civilförsvarsförbundet Blekinge

65.000 till OK Vilse avseende snöskoter

87.500 Industri Plus, bidrag till affärsutveckling,
gemensamt med Spb i Khns näringslivsstiftelse
50.000 Kyrkhults Hembygdsförening, bidrag till
dokumentation

50.000 till ”De 10 på stenen”

25.000 till Alltidhults intresseförening, inköp av
värmepump

2014

43.750 till BK Union för anläggande av beachvolleyplan

60.000 till IUC Expansiva företagare
10.000 till UF Contact/jubileumsbok

25.000 till Susekullen

3.000 Kyrkhults Scoutkår, bidrag till läger

25.000 till ”Aktivt boende i Vilshult”
5.000 till Kyrkhults Föreläsningsförening

10.000 till Kyrkhults PRO, boulebana

15.000 till Kyrkhults Hembygdsförening, utställningen
”Livstycken”

25.000 Nyföretagarcentrum
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200.000 till Fornebodastiftelsen

30.000 Kyrkhult Äger, Soveldagen
20.000 Olofströms IF, bidrag till gymredskap

Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse

fått stöd
åren
KSK
Bidrag till
kastbur, höjdhoppsmatta, gym

Håkan Björkman i gymmet hos Kyrkhults sportklubb.

– Stiftelsen har definitivt gjort skillnad i b
 ygden
under de här första tio åren, menar Håkan
Björkman, ordförande för Kyrkhults Sparbanks
Utvecklingsstiftelse. Drygt 70 olika projekt har vi
stöttat ekonomiskt hittills och många fler kommer
det att bli framöver.

Kyrkhult Äger
Upprustning av
motionsslingan

Södersjöns badplats.

75.000 Art&Technology, bidrag till affärsutveckling

70.000 Ung Företagsamhet
27.763 Kyrkhults Äger, Luciafirande

26.488 Olofströms Bangolfklubb

2017

100.000 SAIBA, bidrag till affärsutveckling

20.000 Olofströms Motorklubb

2016
10.000 Teknikmässa, Nordenbergsskolan
25.000 Kyrkhults Föreläsningsförening
25.000 Olofströms Nyföretagarcentrum,
entrepenörsdag
125.000 Kyrkhults Sportklubb, gym
15.000 Farabols Byalag
20.000 Kyrkhults skola, Odla, Skörda, Äta
35.000 Kyrkhult Äger, Sovel
45.000 Olofströms Kommun, Utegym
120.000 Olofströms Kommun, Utveckla Vilshult

Fornebodagården.

Badplats och jobbsatsning
Ett projekt som Håkan Björkman minns speciellt
var när stiftelsen gav ett bidrag på 250 000 kr till
Södersjöns badplats 2012.
– Då engagerade sig skolbarn med idéer och förslag. De både ritade och var
med och presenterade. Utifrån barnens funderingar byggdes sedan karusell,
rutschkana, klätterberg med mera. Det lades sand vid stranden och allt
blev riktigt fint!
En annan satsning kallades I Praktiken och handlade om att hjälpa
ungdomar komma in på arbetsmarknaden. S
 tiftelsen bidrog här med
totalt 725 000 kr under 2010 och 2011. P
 rojektet var ett samarbete
med bland annat Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.
– Ett par projektledare jobbade med att skaffa praktikplatser hos
privata företag, säger Håkan. Intresserade ungdomar fick sedan skriva
cv, söka platserna och gå på intervjuer. Det var väldigt lyckat och gav
många praktikplatser. Några ungdomar fick också anställning.

BK Union
Beachvolleyplan

151.622 Kyrkhults Skola, Drömgården, bidrag till
utelekplatsen

Under sina 10 första år har Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse gett ekonomiskt stöd till en lång rad projekt
i Olofströms kommun. En del projekt har varit större och
initierats för att exempelvis förbättra situationen på
arbetsmarknaden. Andra har varit betydligt mindre, men
ändå mycket viktiga för specifika grupper.

25.000 Intäktslyftet
10.000 Ylva Silverbern

Lekplats, skateboard och gym
2015 bidrog Kyrkhults Sparbanks Utvecklings
stiftelse med drygt 150 000 kr till utelekplatsen
Drömgården vid Kyrkhults skola.
– Det blev också väldigt lyckat och eftersom
lekplatsen är öppen och tillgänglig utanför skol
tid kan barn leka där även på kvällar och helger.
Detsamma gäller bygget av skateboardramperna
i Olofström, som vi s töttade med 135 000 kr
Idrottsplatsen i Kyrkhult.
år 2013.
Håkan vill också nämna stödet på 125 000 kr
till utbyggnaden av gymmet hos Kyrkhults sportklubb som ett projekt som fått
rejält genomslag.
– Jag går själv dit och tränar ibland, säger Håkan. Ett större gym visade sig inte
bara kunna ta emot fler människor i teorin. Det blev även så i praktiken. Fler än
dubbelt så många Kyrkhultsbor går och tränar på gymmet nu jämfört med tidigare.

4.500 Kyrkhults Scoutkår
25.000 FRG, Olofström
70.000 Ung Företagsamhet
12.000 Kyrkhult Äger, skåp för hjärtstartare
15.000 Kyrkhultstomtarna, julmarknad
175.000 Olofströms Tennisklubb, Padelbana

Uppmanar att söka
Håkan Björkman vill uppmana privatpersoner och föreningar att söka stöd hos
stiftelsen när det behövs pengar till något viktigt eller behjärtansvärt.
– Vi kan naturligtvis inte ge pengar till allt, men vi upplever ibland att det är lite
dåligt med ansökningar. Vi vill gärna sprida budskapet om att stiftelsen finns till för
bygdens bästa och att det går fint att ansöka om stöd när något är på gång. Vi har
självklart ögonen öppna själva också. Hör vi talas om något som är intressant så tar
vi själva kontakt och e rbjuder stöd, avslutar Håkan.
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Personlig service med
På Sparbanken i Karlshamn finns alla här! Allt mer av arbetstiden på våra
kontor används till bokade rådgivningar. Det visar att kunderna uppskattar att
i lugn och ro kunna tala med en bankrådgivare eller en specialist inom juridik,
värdepappershandel, företag, försäkring eller Private banking.
Jessica Johnsson

Sparbanken har hela sin verksamhet här i Karlshamns och Olofströms kommuner
och hela personalen har lokal förankring och banken är helt beroende av
utvecklingen här. Vi tror att det skapar extra engagemang, ödmjukhet och
servicevilja hos alla som jobbar på banken!

Agneta Svensson

Jörgen Lindh

Sabine Strömberg

Eva Elmteg

Helen
Winberg

Christian Lönegård

Annelie Lindqvist
Maja
Hyllstedt

Lotta
Johansson

Jonke Höglund

Johanna
Magnusson

Anita
Svensson

Matilda Johansson

Marie Fagberg

Lena Lindgren

Charlotte André

Anette Leitner

Maria Gunnarsson

Elin Lidesjö

Berit
Johansson

Sofie Hedén

Annette Gunnarsson

Sandie Wickman
Jacob
Lennartsson

Kim Olsson
Åsa Svanberg
Amanda Lind

Malin Karlsson

Britt-Marie
Johansson

Eva Svensson

Sophie Weidemyr

Susanna Persson

Susanne Hörnbäck

Anna Alexis

Alex Lindberg
Birgitta Carlsson

Susanne Sandberg

Aron Spirer

Michaela Folin

Klas Olsson

David Berggren

Robert Nilsson
Jonna Nilsson
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Olle Svensson
Michael Strauss

extra engagemang!
Hanna Arpåker

Roger Johansson
Agneta
Ringdahl Nilsson

Anders Sandberg

Christer Kragh

Viveca Olvegård

Mona Petersson

Daniel Månsson

Staffan
Andersson

Leif Stexå

Ingela Svensson
Malin
Mathiasson

Lotta Abrahamson

Carina
Ohlson

Frida Persson

Jennifer Sörensson

Cerold Johansson

Sofie Samuelsson

Sofia Johansson

William Leandersson

Agneta
Christiansson

Elisabeth
Ullman Olofsson

Alicia Norén
Andersson
Karin Johansson

Pontus Nilsson
Evalott Hansson
Thomas Larsson

Pernilla Holgersson

Thomas Johansson

Carolina Andersson

Claes
Dahlin
Åse Hansson

Martina Berglund

Margareta Sandberg

Anders Thege

Martin Celion

Malin Käller

Björn Flod

Nina Agnesson

Niklas Ek

Andreas Grönqvist

Per Tigerman

Ebba Svegmar
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”Vi up
få detta
verkligen att
årliga stöd!”
Samklang

Några röster från bygden
Det är många föreningar med vitt skilda verksamheter som får stöd från Sparbanken i Karlshamn.
Här berättar några av dem vad pengarna har använts till och hur de har hjälpt till att göra nytta.

Vi uppskattar verkligen att få detta årliga stöd från Banken. Med de extra pengar
Samklang har fått via Förenings-NYTTAN har vi kunnat göra lite till för Musikskolans
elever. Till exempel avslutningsfika till ensemble- och orkesterelever, frukt och dricka i samband
med Musikskolans 50-årsmusikal, pizza i samband med turnéer. Det stärker den sociala gemen
skapen och uppskattas av elever och lärare.
Carina Wänggård, kassör

Tack för pengarna vi har fått till vår
handikappförening, Karlshamns
Dagvårdsförening. Stödet gör att vi vid en
dagsutflykt kan reducera lite av vad en buss
kostar, eller att vi till exempel kan bjuda våra
resenärer på kaffe när vi är ute. Så tack för att
vi får ta del av Förenings-NYTTAN.

Friskis&Svettis Olofström tackar
för det extra tillskott vi får från era
kunders rådgivningar. Även i år blev det ett
välkommet tillskott i kassan, vilket bidrar till
inköp av pilatesringar. Vi är säkra på att det
blir väldigt uppskattat av både instruktör och
motionärer.

Solvig Lamppu, kassör

Sandra Wettemark Mataija, verksamhetsledare

Vi i Asarum/Svängstas Maj
blommeförening har tacksamt
mottagit bidrag från Förenings-NYTTAN.
Vår uppgift är att hjälpa barn i familjer som
har det ekonomiskt svårt att få en lika bra
fritid som sina bättre lottade kamrater. De
pengar vi fått från banken har gått in i vårt
ordinarie arbete. Vi har gett bidrag till rid
lektioner, fotbollsavgifter, läger, inträden
samt kläder och skor till sport och skolavslut
ningar. I vår har vi även beslutat att ge varje
deltagande skola en summa pengar för inköp
av rastleksaker.
Agnetha Larsson, sekreterare

Svaneviks bryggförening har erhållit bidrag från Förenings-NYTTAN. Under 2017
arrangerade vi en för medlemmarna kraftigt subventionerad helg med mat och båtplats
på Tjärö. Vi kunde även subventionera en bussresa till Titanic-utställningen i Malmö, ställa i o
 rdning
grillplatser och bojplatser i skärgården samt bygga ut wifi-täckningen i hamnen. Ersättningen
genom föreningsnyttan har bidragit till att vi kunnat genomföra projekten. Stimulerande och
väldigt positivt!

Detta årliga stöd från banken är ett
välkommet tillskott till Kyrkhults
Scoutkårs verksamhet. Med de extra pengar
scouterna har fått har vi bland annat k unnat
åka flera ledare och scouter på en-veckas
sommarläger utan att behöva ta så mycket
pengar från andra aktiviteter. Vi har även köpt
utrustning och dragit fram rinnande vatten till
vår scoutstuga Stenröset.

Lars Hall, kassör

Carina Wänggård, kassör

Våra kunder gav 51 119 kr
till Barncancerfonden

TACK
till

alla
våra generösa
kunder!

Under 2017 hade vi en insamling till förmån för Barncancerfonden. Alla kunder
fick lämna in gamla mynt och sedlar på samtliga våra 6 kontor, i speciella myntrör
där det tydligt framgick att pengarna skänktes till Barncancerfonden. Totalt fick vi in
fantastiska 51 119 kr!
– Tack alla kunder på Sparbanken i Karlshamn som har bidragit till vårt arbete, säger Katarina
Gustafsson på Barncancerfonden. Barncancerforskningen har gjort stora framsteg och idag
överlever 80 procent av de barn som insjuknar i cancer. Varje krona gör skillnad på väg mot vår
vision att utrota barncancer.

IQ-diplom till Livsstilsprojektet
Sedan 2012 har Sparbanken i Karlshamn drivit Livsstilsprojektet. Under 2017
belönades projektet med ett diplom av Systembolagets dotterbolag IQ. Därmed
har Livsstilsprojektet blivit ett officiellt IQ-projekt.
– Vi vill lyfta bra insatser som den här som förebygger alkoholens
skadeverkningar, säger Anna Sjöling, IQ-inspiratör från IQ.
Livsstilsprojektet vänder sig till ungdomar på högstadiet i Karlshamn och
Olofström. Deltagarna lovar att inte prova alkohol, narkotika eller tobak under sin
högstadietid. I utbyte får de delta i Sparbanken i Karlshamns utdelningar av allt
från biobiljetter till datorplattor och bidrag på 10 000 kronor till körkort.

Här i NYTTAN visar vi exempel på den samhällsnytta som Sparbanken i Karlshamn tillför bygden.
NYTTAN är lokalt producerad i Karlshamn och Olofström. Bilderna är tagna av Jonas Gustafsson, Eijer Andersson,
AIF, Prostatacancerföreningen Viktor och Jonke Höglund Sparbanken i Karlshamn. Tryckt på miljöanpassat papper.

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!

