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voltige
Vi delar ut den goda
Sparbanksmiljonen
– för ett bättre samhälle
Spitze bygger nytt
för medarbetarnas
och miljöns skull

SM OCH NM I

FICK MED BERÖM GODKÄNT
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VD

har ordet

Många nya kunder har valt att komma till vår bank det

Vi är också väl medvetna om de svårigheter som som-

här året. Det gör oss så klart både stolta och tacksamma, men

marens torka har ställt till. Därför har vi avsatt 10 miljoner

samtidigt ödmjuka inför vårt uppdrag. Vi vill inte bara vara din

kronor till särskilt förmånliga lån för de av våra kunder som drab-

bank, vi vill göra verklig skillnad för alla som bor och verkar

bats. Dessa hanteras just nu av våra rådgivare som även hjälper

i vår närhet.

till att lösa problemen på bästa sätt. Tillsammans blir vi starkare.

Satsningen på vårt nya kontor i Skummeslöv är på väg

Lars-Göran Persson, VD

att bli klar och det ska bli roligt att få slå upp dörrarna där
i början av nästa år. Vi ser fram emot att få komma närmare er
som bor utmed kusten.
2019 kommer vi också att skjuta till 1 000 000 kr i ett

N ya p e n ga
a t t sök a ! r

Vi finns på Facebook
och Instagram

extra sponsorbidrag till verksamheter som riktar sig
mot barn, ungdomar, kultur eller utvecklande närings-

Här hittar du aktuella nyheter, tävlingar, bilder och annat skoj.

livsprojekt. Vi hoppas att ”Sparbanksmiljonen” kommer bidra

Gå gärna in och håll dig uppdaterad genom att följa eller gilla oss.
www.facebook.com/laholmssparbank

till en god lokal samhällsutveckling.

Instagram: laholmssparbank

PERSONALNY T T:

Tack för lång
och trogen tjänst!
Under 2018 har två av våra välkända
medarbetare blivit glada pensionärer.
Gert Larsson var väldigt ung när han började i banken
1974. Därefter fortsatte han på privatsidan där han de
senaste åren har varit Kreditchef för privatmarknaden,
för att efter 44 år på banken gå i pension.
Ingrid Folkesson har arbetat i banken de senaste
31 åren. Hon har varit både på kontoret i Ränneslöv och
i Laholm, där hon avslutade som ansvarig för Kundstöd
mot företag.
Vi önskar våra nyblivna pensionärer lycka till!

Nya medarbetare
Pia Ragnarsson har bytt tjänst på banken
och är nu kreditchef. Därför hälsar
vi vår nye företagsmarknadschef
Henrik Gunnskog välkommen.
Henrik har mångårig bankerfarenhet
i bagaget. Henrik har bl a vår nya
företagsrådgivare Katrine Bergström
till sin hjälp.

HENRIK GUNNSKOG

Företagsmarknadschef

Våra nya rådgivare i kassa/kundtjänst
heter Gabriel Vintera, Ann-Charlotte
Frånberg och Birgitta Andersson.
Vi välkomnar också Cecilia Fagerholm
som arbetar som privatrådgivare.

KATRINE BERGSTRÖM

Företagsrådgivare

GERT LARSSON

INGRID FOLKESSON

ANN-CHARLOTTE FRÅNBERG

BIRGITTA ANDERSSON

CECILIA FAGERHOLM

Kassa/kundtjänst

Kassa/kundtjänst

Privatrådgivare

Omslagsbild: Ett av Laholms Ryttarförenings voltigelag som tävlade i SM och NM i voltige. Läs mer om den lyckade tävlingen på sid 5. Foto: Peo Persson.

Tidningen

en hälsning

ges ut av Laholms Sparbank, Stortorget 6, 312 22 Laholm. Tel vxl 0430-491 00. Våxtorp: Bygatan 13, 312 75 Våxtorp. Knäred: Dalavägen 1, 312 51 Knäred.

www.laholmssparbank.se Ansvarig utgivare: Lars-Göran Persson. Produktion & grafisk form: Björnbäret Design AB (www.bjornbaret.nu). Text: Lotta Joelsson (lotta.joelsson@copyl8.se)
Foto: Peo Persson (www.fotografpeo.se) om inget annat anges. Tryck: Veinge Tryckeri (www.veinge-tryckeri.se).
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Sparbanksmiljonen!
Foto: Shutterstock

Sök pengar för ”goda projekt”!
Laholms Sparbank satsar mer på föreningar, organisationer och
samhällsnyttiga projekt än någon annan lokal aktör i Laholms kommun.
Bakgrunden till detta finns i Sparbankernas ursprung och är en av våra absoluta grundbultar.
Nämligen att låta bankens vinst bidra till en god samhällsutveckling lokalt.
Vi har en stor sponsorverksamhet och under 2019 skjuter vi till
in
en miljon extra – Sparbanksmiljonen!
Ma i l a a n

din an

sök

Vi delar ut en miljon kronor extra 2019
Föreningar inom Laholms kommun som till
exempel bedriver verksamhet med inriktning
mot barn och ungdomar eller kulturverksamhet och skolklasser är välkomna att
söka bidrag ur Sparbanksmiljonen.
Även organisationer med projekt som
syftar till att främja näringslivets utveckling
i Laholms kommun kan komma ifråga.

en
Bank rar
s
spon

Ansökan om bidrag skall gälla ett specialprojekt för en begränsad
tidsperiod och påverkar inte vår ordinarie sponsring. Beskriv ditt
projekt i korta ordalag och maila din ansökan senast den
13 december 2018. Din ansökan kommer att bedömas av en
panel i bankens ledning och kan inte överklagas.

Två söktillfällen
Första söktillfället går ut nu i december (se ovan), men du kan
även söka bidrag för andra halvåret 2019. Skicka in din ansökan
fram till den 30 april nästa år. Vi kommer publicera projekten löpande
under året och du kommer kunna läsa om det i press, Facebook,
Instagram och på vår hemsida.

Ansökan om bidrag ur Sparbanksmiljonen
Förening, organisation etc:.........................................
Namn:...............................................................................
Beskriv ditt projekt i korta ordalag:..........................
Telefonnummer:.............................................................
Maila in din ansökan senast
13 december 2018 till
sparbanksmiljonen@laholmssparbank.se
Vårt beslut delges sökande via mail eller
telefon och publiceras på vår hemsida, Facebook och
Instagram. Lycka till!

Sparbanksmiljonen!
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Ett av Laholms Ryttarförenings voltigelag.

Voltige utgörs av gymnastiska och/eller dansanta rörelser på
hästryggen. Här ser vi Alma från Caprifolen Voltige i full aktion.

en hälsning från Laholms Sparbank

4 · Åkerström
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SM OCH NM I VOLTIGE DEN 7– 9 SEPTEMBER

Dubbelmästerskap fick med beröm godkänt
Egentligen skulle SM och NM inte hamnat i Laholm förrän 2019, men efter att den ursprungliga
arrangören för 2018 hoppade av, blev det hastigt ändrat. Med bara tio månaders framförhållning
kavlade Laholms Ryttarförening och Caprifolen Voltigeklubb upp ärmarna och lyckades tillsammans
skapa ett mycket lyckat dubbelmästerskap som gav ännu en hyllning till Laholm.

Bidrag till digitalt resultatsystem

en
Bank rar
s
spon

– Tack vare bidraget från Laholms Sparbank
kunde vi investera i en digital systemlösning
som optimerade arbetet för domarna och
sekretariatet. Eftersom många deltagare startade
i båda mästerskapen var det viktigt att det blev
rätt i båda resultatlistorna. Med hjälp av systemet
kunde resultatet snabbt räknas ut och visas, både
för publiken och deltagarna på plats, och på
webben. Det här är verkligen ett jättebra system
som vi kommer kunna använda vid tävlingar i båda
våra föreningar även i fortsättningen, säger Maria.
– Drygt 50 hästar, 200 startande, domare och
sekreterare från alla Nordens länder anlände till
Ekbanksgården i Ahla inför tävlingarna den
7–9 september. Här har Laholms Ryttarförening
en anläggning som passar ändamålet väl. Ridhuset
är stort, med väl tilltagen takhöjd och plats
för publik. De välfyllda läktarna jublade när
hemmaklubben lyckades ta både junior SM-guld
och junior NM-brons, ler Maria.

Foto: Michael Schanner

Laholms Ryttarförening hade erfarenhet från
tidigare SM medan Caprifolen Voltige var rookies
när det gäller att arrangera ett sådant här stort
evenemang. Tillsammans gjorde de ett fantastiskt
jobb med att engagera omkring 130 ideella
funktionärer för att få allt att klaffa. Både
domare och deltagare har strött idel lovord efter
mästerskapet i Laholm.
– Det var mycket arbete med planeringen
inför mästerskapen och vi delade upp oss i olika
ansvarsgrupper. Själv var jag med i domargruppen
och sponsorgruppen. Jag hjälpte till att anlita
domare och sekreterare, bokade boende, såg till
att de kom rätt och i tid. Dessutom fick jag vara
med att leta sponsorer till priser och vägleda
funktionärerna under tävlingarna, berättar Maria
Nilsson som hela tiden arbetade med sin lilla dotter
bredvid sig i vagnen.

Caprifolen Voltige

Voltige är till för alla
– Invigningen var också mycket uppskattad. Då
fick vi en uppvisning av Paraolympiern Anita
Johnsson. Vi hade också ett shownummer med
våra tränande barn och ungdomar, även några
med funktionshinder. Vi vill gärna poängtera
att den här ridsporten är till för alla. Voltigens
svårighetsgrad, eller icke-svårighetsgrad, läggs helt
och hållet upp efter individens förutsättningar.
Det är en fantastisk träning som tillsammans
med hästen och gruppen inspirerar till ständig
utveckling, avslutar Maria entusiastiskt.

Voltige kan enkelt beskrivas som gymnastiska
och/eller dansanta rörelser på hästryggen. Du kan
tävla i lag, par eller individuellt från att du fyllt 8 år
och du bedöms på en skala från 1–10 i balans,
flexibilitet, smidighet samt styrka. Både voltigören,
hästen och linföraren bedöms.
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Fullt hus och härlig stämning blev det i Våxtorps Bygdegård när Laholms Sparbank bjöd kommunens pensionärer på musikunderhållning av Herberts och go'fika.
Anna-Carin L-Jönsson och Gunilla Emilsson från banken serverade goda kakor och kaffe.

3 x Trivsamt med Herberts

Herberts är ett välkänt Laholmsband som
spelat ihop under många år. Med sig på scen
har de två dragspel, en gitarr, en klarinett,
en omnicord (elektronisk cittra), sång och
mycket glädje.

Alla pensionärer, äldreboenden och
en
Bank rar
s
gruppboenden i Laholm bjuds in till
n
o
sp
dessa träffar genom Laholms Sparbank.
Förutom underhållning av Herberts
bjuds det på kaffe, kakor och stor gemenskap.

– Musiken är glad, omväxlande och trallvänlig. Låtarna är allt ifrån 50-, 60-talet fram till
våra dagar och det delas ut sånghäften till alla.
Meningen är att vi ska väcka glada minnen,
att alla ska känna igen låtarna och vilja sjunga
med. Vi blandar allsång och underhållning,
det har till och med hänt att någon rest sig för
en svängom, berättar Kristina Oskarsson som
spelar omnicord

–Det här känns som ett väldigt uppskattat arrangemang. Glädjen kring sången och musiken
ger en härlig stämning. Det kommer i snitt 100
personer varje gång. Totalt håller vi på i två
timmar, men det inkluderar också en
paus för fika då vi i bandet sitter med
vid borden. Det är alltid väldigt
trevligt, avslutar Kristina

en
Bank rar
s
n
o
sp

Foto: Privat

Tre söndagseftermiddagar under året har Herberts bjudit på trivsam musikunderhållning för pensionärer
runt om i kommunen. Först ut var Lagagården i mars, därefter Knäreds Bygdegård i april och nu senast
Våxtorps bygdegård i oktober. Från bankens håll är vi glada att kunna sponsra denna musikglädje och skickar
även stort tack till de ideella krafterna från Väntjänsten och bygdegårdsföreningarna. Ni är guld värda!

arsson, Inger Hjalmarsson,
Herberts består av Christer Hjalm
, Ingvar Svensson.
rsson
Oska
ina
Krist
r,
Benk t Åsca

183 690 kronor extra
till Majblomman i år
Sedan 2010 har banken, vartannat år, dubblat de intäkter som Laholms
Majblommeförsäljning gett. Pengarna får de sju lokala föreningarna dela
ut till behövande barn och ungdomar i kommunen.
I år landade vårt bidrag på otroliga 183 690 kr, en ökning med
37 054 kr sedan 2016! Våra varmaste applåder till de barn

arsson, Inger Hjalmarsson,
Herberts består av Christer Hjalm
, Ingvar Svensson.
rsson
Benk t Åscar, Kristina Oska

som sålde majblommor i år, ni slog rekord trots att ni var färre
till antalet. Ni gör ett fantastiskt arbete som gör stor skillnad
för många och vi på banken är glada över att få hjälpa till!
Majblomman 2018 fick smeknamnet "Humlan".
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LAHOLMS TEATER 3 – 23 NOVEMBER

Fullproppat med idéer till Laholmsrevyn
Y

T

V

Ä

D

R

R

R

E

Efter ett pausår är vårt kära revygäng tillbaka på scenen igen.
Ett helt års förarbete varvas nu upp och finslipas inför premiär nästa fredag.
2018 har bjudit på en massa tacksamma händelser att ta upp, skruva till och göra något roligt av.
Allt från små irriterande saker i vardagen till mer uppmärksammade scoop från både lokalt och
internationellt håll. Meningen är att ingen ska gå härifrån oberörd, men på ett gott sätt.
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e flesta i ensemblen känner du
Dyrt värre har blivit mycket mer
säkert igen, framför allt Tommy
– Namnet ”Dyrt värre” landade vi på redan innan
Markenroth, som gör sin 24:e
sommaren. Då med tanke på att mycket, som t ex
Laholmsrevy, och därmed varit
morgontidningen och bensinen, blivit dyrare och
med alla gångerna. Nya på scen i
att det läckte ut pengar åt olika håll. Sedan kom
år är Anette Olsson som tidigare
sommaren och torkade upp ordentligt och då hade
KÖP DINA
synts i Laholms sommarspel
kanske ”Hett värre” passat bättre. Men eftersom
BILJETTER FÖRE
1 OKTOBER!
samt Martin Extor och Helena Hagberg Klum
som
30:- RABATT/BILJETT revyn speglar hela året tjatar vi inte på om bara ett
båda figurerat i studentspexet i Halmstad,www.laholmsre
samt vyn.se ämne utan har sett till att även besökare utifrån
Martin även i Halmstadrevyn som textförfattare.
ska ha behållning av föreställningen. Vår publik är
Regi står radarparet Björn Holmgren och Niklas
upplyst och det går inte att komma med vad som
Nilsson för. Årets revy produceras för första gången
helst. Vi belyser allmänna saker, från skandaler till
av Sylve Bengtsson och Lennart Müller, som
vi även
det 3–23
som man
går runt
LAHOLM
S TEATER
NOVEMB
ER och retar sig på i vardagen.
Lördag
3 november 19.00 Premiär
Lördag
17 november
får se på scen. Sylve berättar:
15.30
Sedan
tvistar
vi
till
dem
med musik,
sång, humor
Söndag
4 november Abonnerad
Lördag
17 november 19.00
Fredag och
9 november och
Abonnerad
Söndag
18 november 15.30sketcher, tror vi är
– Vi är ett härligt gäng från både Laholm
glädje
i
en
rad
underhållande
Lördag 10 november 15.30
Söndag 18 november 19.00
Lördag
19.00 i 28 st. Onsdag 21 november 19.30
Halmstad med omnejd som hittat varandra
för 10 november uppe
Söndag 11 november 15.30
Fredag 23 november 19.30 Grand Finale
Fredag i16 november 19.30
att vi älskar det här med sång och spex. Redan
Biljettpris:
kronor. Balkong
augusti hade vi mer än tillräckligt med material Salong 290Många
250 kronor.
ideella
timmar ligger bakom
Biljetter köper du hos Bokhandeln i Laholm eller via vår hemsida, www.laholms
revyn.se
för att fylla en tvåtimmars revy och vi fick
börja
OBS!
KÖP DINA BILJETTER FÖRE
– ViDENhar
jobbat
hårt
attRABATT
hittaPERrätt
och
lägger
1 OKTOBER
SÅ FÅR
DU 30 för
KRONOR
BILJETT!
sålla. Därefter har hösten bjudit på mer hett stoff
massor med tid vid sidan av våra ordinarie jobb på
som också måste få plats. Men det är så klart ett
det här. Alla jobbar med detta till 100% på ideell
angenämt problem att få vaska fram det bästa av det
basis, intäkterna behöver gå till omkostnaderna.
bästa. Här har Martin Extor och Victoria Linares
Ändå hade vi aldrig klarat detta utan våra sponvarit en stor tillgång eftersom de är väldigt duktiga
sorer, däribland Laholms Sparbank. Alla bakom
på att skriva bra sketcher och sånger.
Laholmsrevyn gör det här för att vi tycker att det är

D

I samarbete med:

R

E

så himla kul och för att vi vill sprida reflektion över
händelser med både humor och allvar. Vår belöning
är reaktionerna under föreställningarna, det finns
inte mycket som slår den känslan. När publiken
går ut nynnandes på våra sånger och vill komma
tillbaka direkt igen – det är lycka, avslutar Sylve.

Missa inte att se revyn live

Laholmrevyn består av sketcher med
ken r
n
a
stark närhet till publikens reaktioner.
B nsra
Man bör sitta i salongen för att
spo
uppleva glädjen och känslan. Laholms
Sparbank har köpt två föreställningar
som redan fyllts upp av våra kunder
Revy-meny
som
uppmärksammat erbjudandet. Fler biljetter till
Boka bord
0430-141 11
”Dyrt värre” hittar du genom laholmsrevyn.se eller
hos Bokhandeln i Laholm.

olmsr
www.lah

evyn.se
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Tillsammans samlar vi in
pengar till Barncancerfonden
Välkommen till en spännande föreläsning av och med Futuristen Mats Rimton, som
berättar om framtiden och hur vi alla måste - ”Lära Om, Lära Nytt och Lära Rätt”.
Utvecklingen går fort, det sker på ALLA fronter men handlar framförallt om
Globalisering, Urbanisering och Digitalisering.
Måndagen den 5 november 2018 kl 18.30 – 20.00 i aulan på Campus Laholm
Lärorik kväll till förmån för Barncancerfonden
Framtiden upplevs ofta väldigt komplex, och det är få, om än någon, som hinner med att analysera
och fundera över hur detta påverkar oss. Det är här vi på Laholms Sparbank tillsammans med
futuristen Mats Rimton vill göra skillnad och bjuda in till en spännande föreläsning!
Biljetten kostar 200 kr/st och beställs i växeln tel 0430-491 00, begränsat antal platser.

Alla pengar i projektet går oavkortat till Barncancerfonden.

VI STÖDJER BARNCANCERFONDEN:

Mats arbetar som föreläsare, konsult och investerare med såväl stora som
små företag, både i Sverige och internationellt. Nu kommer han till oss
i Laholm och delar med sig av sin kunskap för att skapa förståelse och
insikt för framtidens utveckling, utmaningar och spännande möjligheter.
Efter föreläsningen får du med dig helt avgörande kunskaper om vad
som händer i framtiden, varför det händer och hur du, din familj
och ditt företag skall hantera detta för att bli framtidens vinnare.

MATS RIMTON

8 ·
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LPM Potatis vd Joakim Pålsson framför den 1700 kvm stora utbyggnaden.

Ännu större potatisglädje
i nya lokaler
Vem vill inte bli Glad av potatis? LPM Potatis genomarbetade marknadsföringskoncept har gjort
att varumärket tog ett jättekliv på marknaden med sina glada potatispåsar.
Och deras noga utvalda potatis av högsta kvalitet har inte gjort någon besviken.
Succén är ett faktum och nu byggs anläggningen i Trulstorp ut ytterligare.

Vilken är ert framgångsrecept?
– Vårt marknadsföringskoncept ”Bli glad av
potatis” och våra annorlunda förpackningar har
varit till stor hjälp för att nå framgång i livsmedelsbutikerna. Det var i juni 2014 som vi tog
hjälp av en reklambyrå vilket gjorde att varumärket
tog ett jättekliv framåt. Det var en väl värd investering, så fort butikerna provade att ta in våra
påsar ville folk köpa dem. Vi har också lyckats
bli ingredienser i färdiga ”matkassar”, vilket gett
mycket publicitet. Tillsammans med många andra
lyckade drag har det gjort att vårt företag har
vuxit tio gånger om de senaste 20 åren, berättar
vd Joakim Pålsson.

vi tvättar potatisen, än om det görs hemma i köken.
Odlarna som haft bevattning har klarat sig hyggligt
men visst har skörden blivit mindre, kanske med
15% mot normalskörd. Kvaliteten är dock högre
vilket gör att en mindre andel behöver sorteras
bort. Har vi tur kommer den svenska färskpotatisen
tidigt nästa år. Annars får vi se oss om i utlandet för
import, vanligtvis från Egypten och Israel, framåt
vårkanten. Potatisen får ju aldrig ta slut, avslutar
Joakim med ett leende.

Vad är det ni bygger ut nu?
– Vi har haft det trångt länge och är alldeles
snart klara med en 1700 kvm stor utbyggnad
av fabriken. Den kommer förbättra den interna
logistiken mycket eftersom vi kan få bort mycket
truckkörning och kan bli mer effektiva. Den
nya delen som invigs nu i november innehåller
ny mottagning, både för att tippa löst och en
lastbrygga för lådor. Här blir också ett nytt
tvättrum för att klara den stora efterfrågan på
tvättad nypotatis. Det betyder också att dagens
17 fastanställda och 6 säsongsanställda kan komma
att bli fler.

Hur klarade ni sommarens torka?
– Sommarens torka har inte påverkat oss nämnvärt.
Vi har eget vatten i tvätteriet med vattenåtervinning
som gjorde att vi kunde hushålla med det på ett bra
sätt. Dessutom går det åt mycket mindre vatten om

LPM Potatis handlar med potatis på bästa
tänkbara sätt. I sin ständiga jakt efter kvalitetspotatis
har de för närvarande valt ut 45 odlare, från Skåne,
Halland, Gotland och vidare ända upp till Dalarna,
som har de bästa potatissorterna i den rätta jorden.
Totalt sett rör det sig kanske om 40 olika sorter,
både färsk och fast potatis som tvättas och ibland
skalas. Senaste året har de levererat ut 15 000 ton
färdigpackad potatis till livsmedelsbutiker, grossister,
restauranger och ”garden centers”. Dessutom levererar
de all potatis till Rootfruits chipsfabrik.
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Foto: Laholms Sparbank

Johan Alo passade på att lära sig om bankens digitala tjänster i allmänhet,
och de som är för ungdomar i synnerhet. Ann-Charlotte Frånberg bjöd på popcorn.

Sparbanksveckan
bjöd på digital kunskap
och trivsamma möten
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Vi värnar om det personliga mötet med våra kunder. Under hela
vecka 40 bjöd därför alla våra kontor in till ett lättillgängligt öppet
hus med kunskap med förevisning av bankens digitala tjänster.
Många nöjda kunder slog sig också ner för en fika, bara för att det
var så kul att träffas. För barnen och ungdomarna fanns rådgivare
som dessutom bjöd på både popcorn och presenter.
Du är alltid välkommen in i banken
Även om vi gärna berättar om de digitala tjänsterna som är väldigt
smidiga och förenklar din vardagsekonomi, vill vi att du alltid ska
känna dig välkommen in på banken med dina frågor och ärenden!

…eller så kan vi träffas på Teknikfiket
Missade du chansen att få svar på dina digitala frågor och funderingar under Sparbanksveckan kan du anmäla dig till ett av våra
återkommande Teknikfik. Det är en trevlig och otvungen
sammankomst med tid för genomgång av de digitala funktionerna
följt av alla sorters frågor. Anmäl ditt intresse inne på kontoret
så hör vi av oss när det är dags, eller följ oss på Facebook och vår
hemsida så håller du koll på alla våra aktiviteter.

Bli internetsmart!
Just nu ringer många bedragare och
påstår att de är från bland annat banken
eller polisen. De vill komma åt koder och
andra personliga uppgifter. Kom ihåg att
banken aldrig ringer eller mejlar för att
be om kortnummer och koder.
Så vårt råd till dig:
Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter via mejl, telefon eller sociala medier.
Får du den här typen av samtal:
Lägg genast på.
Mer tips om din digitala säkerhet
hittar du på vår hemsida
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Hållbarhet i fokus när Spitze bygger nytt
De blev Årets Företagare i Laholm 2018, har kunder över hela världen (nästan) och flyttar snart
till splitternya fabrikslokaler vid E6:an/Skottorp. Framtiden ser bra ut för Spitze AB.
Företaget är ett sant bevis för hur man bygger framgång genom att skapa en tillåtande och
hållbar arbetsplats där alla medarbetare får komma till tals och jobba mot samma mål.

Vi tycker automationsteknik
är väldigt kul
Spitze har tillverkat förpackningsmaskiner i
Vallberga sedan 2005. De gemensamma ledorden
är flexibilitet, ergonomi och hygien, inom
ramen för dem är det fritt fram att komma med
idéer och lösningar. Alla som jobbar här har ett
stort teknikintresse och brinner verkligen för
automationsteknik. Som säker tvåa kommer
intresset för miljö och hållbarhet. Företagets
grundare och försäljningschef Torben Salander
berättar:
– Vi har en otroligt duktig, kunnig och
engagerad personal som alla drar åt samma håll.
Det kanske är svårt att förstå, men vi tycker
att vi jobbar med en väldigt rolig produkt. Vi
konstruerar och tillverkar maskiner som i sin
tur ska tillverka förpackningar av antingen
wellpapp eller kartong. Vi har tagit fram ett antal
basmaskiner som vi anpassar vidare efter varje
kunds specifika önskemål. Dessutom utvecklar

vi hela tiden nya lösningar för att förbättra ergonomin och energieffektiviteten, både i vår egen
verksamhet och hos våra kunder.

IKEA och SIA-glass bland kunderna
– Det är kul att vi som ett så här litet företag
har lyckats ta oss in till de stora aktörerna på
marknaden. Bland våra kunder hittar du IKEA,
Unilever, Orkla, SIA-glass, Dafgårds, Pepsi…
Det betyder att du med all säkerhet hållit i en
förpackning som tillverkats i en av våra maskiner.
Hittills har vi framgångsrikt levererat maskiner
till alla världsdelar, utom Afrika.

in i till våren. Här får vi även möjlighet att växa.
– I det nya bygget har vi satt miljön i fokus.
Vi använder miljövänliga material och kommer
installera bergvärme trots att det finns billigare
alternativ. Vi har också förberett för solpaneler
på taket. Våra val grundar sig i ”life cycle cost”
snarare än på billigaste pris. Då är det skönt att ha
en bank som delar våra värderingar och tror på oss.

"Life cycle cost"
– Idag är vi 16 personer – från konstruktörer, montörer och elektriker till programmerare, CNCoperatörer, säljare och servicepersonal – som är
väldigt trångbodda i Vallberga. Därför har vi satsat
på att bygga en helt ny fabriksbyggnad ute vid
motorvägen vid Skottorp som vi kommer att flytta

Illustration: Spitze

Överst fr v: Många på Spitze är med och tar första
spadtaget till nya fabriksbyggnaden i Skottorp.
Torben Salander och Peter Kjellberg.
Ovan: El/Montör Robin Svensson.
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HALVERING AV INBROTTEN

Bra jobbat
Laholm!
Tack vare att vi Laholmare har blivit mycket bättre
på brottsförebyggande åtgärder har den lokala
årsstatistiken minskat ordentligt, från i snitt 150 till
ca 60 inbrott, sedan 2011. Dagens nya metod med
DNA-märkning är ytterligare ett utmärkt sätt att
stoppa tjuvarna eftersom det gör stöldgodset spårbart
och svårt att sälja.

– Vi har kommit långt med det brottsförebyggande arbetet i Laholm. Alltfler är
noggrannare med sin belysning, installerar
larm, är med i grannsamverkan, skriver en
inventarielista och ser till att inte lämna prylar framme.
Det gäller att ligga steget före och försvåra för tjuven, uppmanar
Laholms kommunpolis Kristian Nilsson, och fortsätter:

DNA-märkningen försvårar för tjuven
– Den senaste tekniken med DNA-märkning innebär att du
duttar små prickar med osynlig märkning på dina värdesaker
som sedan går att identifiera genom ett UV-ljus och härleda
genom DNA-kod. Det finns olika sorter, själv har jag den från
SmartWater, som är en av dem som Polisen rekommenderar.

Kommunpolis Kristian Nilsson anser att vi har kommit
långt med det brottsförebyggande arbetet i Laholm.

– I takt med att alltfler använder DNA-märkning har Polisen också
utrustat sig för tekniken. Vi har en UV-lampa i receptionen så att
vi direkt kan se om det gods vi får in är märkt. Alla våra polisbilar
har också utrustning med sig. På så sätt kommer vi lättare vidare i
våra ärenden och har möjlighet att lämna tillbaka stöldgods till sin
rätta ägare. Dessutom skapar märkningen ett värdefullt bevis så att
tjuvarna kan dömas.
– Det är naturligtvis sorgligt att det finns människor som
inte kan skilja mellan ditt och mitt. Men DNA-märkningen kan
få dem att tänka till och vända om vid dörren. Eftersom även
hälarna har skaffat UV-lampa tar de inte emot märkt stöldgods,
som därmed blir svåra att sälja. Det är en väldigt effektiv åtgärd
som förhoppningsvis kommer göra att vi får ner inbrottsstatistiken
ytterligare, avslutar Kristian.

Försvåra för tjuven – Köp MärkDNA-paket:

Foto: Smartwater

SmartWater MärkDNA-paket – privathushåll
· SmartWater MärkDNA med unik kod
· Mikropunkter med unik kod
t finns
Pakete öpa
· 48 st runda dekaler, 2 cm
at t k re
· 1 st dekal, 12 x 14 cm
at
på vår r
· 2 st metallskyltar för grind, 7 x 7 cm
konto
· 6 st fönsterdekaler, 7 x 8 cm
· Personligt registreringsbevis
· Internationell databas godkänd av Polisen
· 5 års garanti för hållfasthet i utomhusmiljö
· Tydliga instruktioner
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Kund i Laholms Sparbank

299 kr

Övriga Laholmare 399 kr Ord pris 699 kr

