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Byggboom, högskola och hunger
Vår närvärld, Eskilstuna och Strängnäs kommuner, utvecklas hela tiden.
Samtidigt som vi växer befolkningsmässigt befinner vi oss mitt i en
byggboom.

ett lite dyrare boende. Jämför vi oss med
situationen i närliggande större städer
kan både Strängnäs och Eskilstuna fortfarande erbjuda boende med hög kvalitet
till relativt attraktiva priser.

Detta innebär både möjligheter och
utmaningar för en lokal aktör som oss.
Vi har minst hälften av alla byggprojekt
i vår balansräkning, precis som en lokal
sparbank ska. Därför är det viktigt att
vi förstår marknaden och känner oss
trygga i de projekt vi går in i.
Vår analys som bank, där vi behöver
hantera risk, är dock att det finns en
tydlig efterfrågan. Genom nyproduktion
kommer vi att stimulera en flyttkedja,
där våra invånare får möjlighet att göra
bostadskarriär utifrån bostadskvalitet.
Förmodligen kommer några av alla
byggprojekt senareläggas, alternativt
ombildas till hyresfastigheter.
Intressant är också att boindex visar
att vi i våra kommuner har utrymme för

Högskolan lockar
En fantastisk möjlighet, helt i linje
med vår lokala tillväxt, är Mälardalens
högskola. Med ett nytt campus i bästa
läge kommer Eskilstuna kunna locka till
sig studenter från hela Sverige. Vi på
Sparbanken Rekarne är, tillsammans med
Mälardalens högskola och Eskilstuna
kommun, engagerade i att paketera den
bästa studentupplevelsen landet har
att erbjuda.
Ingen vanlig bank
Senaste kundundersökningen gav ett
fantastiskt resultat; vi går tydligt mot
strömmen och får övergripande fina
betyg. Om vi blickar tillbaka på förra året
kan vi med facit i hand konstatera att vi

återigen slagit rekord. Vi fortsätter växa,
både i affärsvolym och i antal kunder.
Samtliga nyckeltal visar att vi är en välkapitaliserad och effektiv sparbank.
Nyckelordet är hungrig – vi måste
vara hungriga för att inte tappa farten.
Samtidigt som vi ska klara av att vårda
och utveckla vår klassiska bankaffär ska
vi ha energi att driva nyutveckling av
erbjudanden och tjänster som gör att vi
skiljer oss från våra konkurrenter.
Som sparbank är det helt avgörande att vi kan addera till ett mervärde.
Mervärdet för dig som kund är att du
genom oss har en partner som bidrar
till utvecklingen av vår gemensamma
närvärld. Det är vårt lokala engagemang
som gör att Sparbanken Rekarne inte är
någon vanlig bank.
Mats Bengtsson
VD
Sparbanken Rekarne
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Den resande fabrikören
Sommaren 2016 började Maria Kavén
Buder som fabrikschef, då hon var
med och byggde upp en helt ny
affärsstödsavdelning på banken.
Avdelningens något industriella benämning var från början bara ett arbetsnamn.
– Med tiden blev Fabriken så vedertaget att vi behöll det, berättar Maria.
Vad gör man i Fabriken?
– Det handlar om att 1+1 ska bli 3, att
vi ska vara effektiva och jobba med
uppgifter som gör att vi frigör tid. På så
sätt får resten av banken möjlighet att
träffa fler av våra kunder och göra dem
ännu nöjdare.
Vad är det som driver dig?
– Mina två motton är mål och mening.
Jag försöker alltid göra mitt bästa och jag
vill lära mig så mycket som möjligt, hela
tiden. Förutom att det är viktigt för mig
att nå mina mål är min drivkraft också
att mina medarbetare ska nå sina.
Älskar att resa
Att resa innebär både mål och mening för
hela Marias familj. Resorna tjänar flera
syften och ett av de viktigaste är att
spendera värdefull tid tillsammans.
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– Resorna ger också förståelse för andra
människor och kulturer. Idéer och input
som vi tar med oss både till jobb, skola
och fritid. Vyerna och upplevelserna
samlar vi på och plockar fram när vi
behöver. Ofta är det naturupplevelserna i stort och smått som etsar sig fast,
människor vi träffar och upplevelser vi
får vara med om, förklarar Maria.
Den senaste resan gick till Florida.
En roadtrip från Miami vidare till Florida
Keys, Islamorada och Key West. Resan
avslutades i Fort Lauderdale. Maria
beskriver hur de utforskade Miamis
konstdistrikt Wyn Wood, njöt av stränderna och pulsen på Miami South Beach,
upplevde solnedgångar i Islamorada,
strosade i Little Havanna och åt god mat
på Española Way.
Andra länder och platser de besökt,
och som har en speciell plats hos Maria
och hennes familj, är Kapstaden, Kalifornien, Bali, Singapore, Malaysia samt
familjens hus i Spanien och Strömstad.
– Borta bra men hemma bäst – att
laga mat, umgås med vänner och fundera
på nya projekt på hemmaplan är nog
kanske ändå det bästa, resonerar Maria.
Volontärarbete lockar
Maria berättar också att hon någon gång
i livet skulle vilja arbeta som volontär.

Hon har tidigare besökt kåkstäder och
barnhem i Kapstaden.
– Jag skulle vilja göra det för att
hjälpa till, på plats och få känna på det
på riktigt. Att göra livet lite bättre för
människor som har det svårt, på det sätt
jag kan, är en dröm jag vill förverkliga.
Idrott viktigt
Förutom att resa är idrott en stor del av
familjen liv.
– Våra två tjejer, 9 och 11 år, tillbringar
mycket tid på fotbollsplaner, i handbollshallar och i ridhus. Otroligt kul för
mig som tycker om både idrott, djur och
lagsport, avslutar fabrikör Kavén Buder.

Korta fakta:
• Chef för affärsstödsavdelningen
Fabriken
• Har arbetat på banken sedan
hösten 2013
• Bor med maken och två döttrar i
centrala Eskilstuna
• Vill någon gång i livet arbeta som
volontär
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Gästskribent: Anna Linnakallio, ordförande Eskilstuna United

Eskilstuna United - mer än bara fotboll
Känslan av att kunna bidra till något utöver det vanliga ger
en otrolig boost för mig som människa. Att känna att man
betyder något och att man gör skillnad är väl ett behov
som vi alla har. Hjärta United uppfyller alla de kriterierna.
Vi i Eskilstuna United har länge varit en förening med stort
hjärta, som alla kan känna sig välkomna till. Steget därifrån
var egentligen inte långt men ändå en stor förändring.
Att gå ifrån att vara en ren fotbollsförening till att också ta
ett socialt ansvar i samhället i sig kändes så rätt när vi första
gången började diskutera detta med banken.
Det hela började med att Sparbanken Rekarne ville utveckla
sponsorsamarbetet med Eskilstuna United på nya sätt. Det
traditionella sättet, med reklamskyltar på tröjor och läktare,
kundevenemang med mera ska man inte förakta, men banken ville göra mer och göra skillnad på nya sätt och för nya
målgrupper.
Det resulterade i ett arbete ute på ett äldreboende, där
några spelare ur A-laget besöker de boende två gånger i veckan
och gör saker som ordinarie personal inte har tid och möjlighet
att göra. Det kan till exempel vara att spela spel, gå promenader och göra enklare ärenden.

Eskilstuna kommun har under lång tid kämpat mot en stor socioekonomisk utsatthet i flera områden. Nu har Eskilstuna United
initierat sin egen organisation – Hjärta United.
Vi vill jobba för jämställd idrott och sponsring och ser Hjärta
United som en möjlighet att ge våra spelare bättre förutsättningar för att spela fotboll på elitnivå och samtidigt göra goda
saker i samhället.
Nu har vi även startat vårt nya samhällsansvarsprojekt:
Ronjabollen.
Inom projektet kommer fotbollen att fungera som ett integrationsverktyg, för att stärka flickor i åldrarna 8–15 år som
befinner sig i just dessa svaga socioekonomiska områden.
Ronjabollen kommer, under två pass i veckan, samla flickor
för att spela fotboll, få mellis samt att få tillgång till sin ”egen
arena”.Vi vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt
aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem
och få en meningsfull fritid. Syftet med Ronjabollen är att öka
delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt
ifrån idrottsrörelsen.
Du som vill stödja Eskilstuna United i detta viktiga arbete
gör det enklast via Varmt om hjärtat, Sparbanken Rekarnes
plattform för crowdfunding som du kan läsa mer om längre
fram i tidningen.
5
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World’s Children’s Prize
Varje år hålls World’s Children’s Prize-veckan i
Sverige, fylld av aktiviteter och framträdanden
med barnrättshjältar, barnrättsambassadörer,
jurybarn och andra. Själva prisceremonin hålls på
Gripsholms slott i Mariefred.
I våras var det som vanligt dags och på plats var bland annat
drottning Silvia, som hjälpte jurybarnen att dela ut priserna.
Just prisutdelningen är onekligen en av veckans verkliga höjdpunkter och utmärkelsen kallas ofta för ”Barnens Nobelpris”.
Alla tre barnrättshjältarna hedras och får prispengar till sitt
arbete för barn.
Årets WCP-mottagare
Årets barnrättshjälte och mottagare av priset var Rachel Lloyd,
vars uppväxt kantades av våld och exploatering. Genom priset
hedras hon för sin 20-åriga kamp mot exploatering av flickor i
människohandeln i USA.
I samband med prisutdelningen uppmärksammades även två
andra nominerade barnrättskämpar: Gabriel Montoya för sin
30-åriga kamp för Colombias gatubarn, barnsoldater och barn
i fängelse och Valeriu Nicolae som i tio år kämpat för extremt
fattiga barns rättigheter i Europas Ferentarigettot i Bukarest.
6

Till dem som har ställt sig bakom WCP som beskyddare hör
Malala Yousafzai och den nu bortgångne Nelson Mandela,
Graça Machel, Desmond Tutu, Drottning Silvia och statsminister Stefan Löfven.
Hur går det till?
WCP-programmet genomförs årligen i skolor över hela världen.
Inför varje ny omgång nomineras tre framstående barnrättshjältar till The World’s Children’s Prize for the Rights of the
Child (WCPRC). Eleverna arbetar med WCP-läromedlet Globen,
på webb, film och i sociala medier på upp till 13 språk. De upplever andra barns verklighet och barnrättshjältarnas kamp för
dessa barns rättigheter. De lär sig om och diskuterar barnets
rättigheter, demokrati och global hållbar utveckling. När de
stärkts som förändrare kan de göra sina röster hörda och stå
upp för för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter,
demokrati och hållbar utveckling. I No Litter Generation, en del
av WCP-programmet, engageras de för miljön.

Bara barn får rösta
En höjdpunkt i WCP-programmet är den unika världsomröstningen Global Vote, där bara barn får delta. I skolor över hela

Till index
världen arrangerar eleverna egna valdagar och röstar på sina
barnrättshjältar. Som mest under ett år har 7,1 miljoner unga
röstat.
Priskandidaten som får flest röster utses till mottagare av
World’s Children’s Prize for the Rights of the Child medan de
andra två kandidaterna får ta emot World’s Children’s Honorary
Award. Alla tre hedras som barnrättshjältar vid ceremonin på
Gripsholms slott i Mariefred. Mottagaren av World’s Children’s
Prize får 350 000 kronor och hederspristagarna får 175 000
kronor vardera, som ska användas i deras arbete för barn.
Sedan år 2000 har över 52 barnrättshjältar hedrats. Prispengarna har, genom deras organisationer, gett tiotusentals av
världens mest utsatta barn ett bättre liv.
Når de mest utsatta barnen
WCP-programmet är öppet för alla barn och skolor jorden runt,
men majoriteten av dem som nås är fattiga och utsatta barn.
Genom programmet får de för första gången veta att de har
rättigheter och kan göra sina röster hörda. Barn i Sverige deltar
sida vid sida med tidigare barnsoldater, barn som utnyttjats i
människohandel och i skuldslaveri. WCP-programmet når även
barn i diktaturer och barn som drabbats av naturkatastrofer
och klimatförändringar. Den stora uppmärksamheten i medier
sprider kunskap om barns situation och sätter press på beslutsfattare.

Årets barnrättshjälte och mottagare av ”Barnens Nobelpris” var
Rachel Lloyd. Genom priset hedras hon för sin 20-åriga kamp mot
exploatering av flickor i människohandeln i USA.

Brett stöd i hela världen
Tiotusentals frivilliga krafter hjälper årligen till att genomföra
WCP-programmet.
Över 70 000 skolor i 116 länder har hittills ställt sig bakom
WCP (1 784 av dem i Sverige), liksom 778 organisationer
och sociala entreprenörer samt utbildningsdepartement och
institutioner.
Unik barnjury
Varje år nomineras ett stort antal barnrättskämpar till World’s
Children’s Prize. Nomineringar skickas in från hela världen och
de tre slutkandidaterna väljs ut av World’s Children’s Prize
Barnjury: barn från ett 15-tal länder som är experter på barnets
rättigheter genom sina egna livserfarenheter, som bland annat
barnsoldater och skuldslavar.

Valeriu Nicolae hedras för sitt outtröttliga arbete för extremt utsatta
barn i Ferentarigettot i Rumänien. Valeriu växte själv upp i fattigdom
och diskriminerades för att han är rom.

Lärare har nyckelroll
Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats för att kunna
arbeta med barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling i skolan.
Vi står bakom World’s Children’s Prize
WCP-programmet grundades år 2000 och drivs av den svenska
ideella stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation (WCPF)
med stöd av bl.a. Sparbanksstiftelsen Rekarne. Genom detta
stöd, till en organisation som utgår från vår närmiljö, är vi med
och arbetar för globala förbättringar.

Korta fakta:
• Grundades i Mariefred år 2000
• Prisceremonin hålls årligen på Gripsholms slott
• Över 70 000 skolor står bakom WCP
• Läs mer på www.worldschildrensprize.org

Gabriel Mejía Montoya hedras för sin 30-åriga kamp för Colombias
gatubarn, barnsoldater och barn i fängelse. Han har utsatts för
upprepade mordförsök på grund av sitt arbete.
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För innebandyn i tiden
Strängnäs IBK startade 1985 och har ända sedan dess utvecklats i takt med att innebandyn som idrott vuxit sig allt
större. Samtidigt som de kan stoltsera med att herrlaget
spelar i Allsvenskan norra för fjärde säsongen har de även
damlag och en imponerande samling pojk- och flicklag.
Peter Lund, som idag är tränare för Strängnäs IBK:s A-lag, är
själv uppvuxen i Åkers Styckebruk. Föga oväntat har han själv
ett förflutet som spelare, även om det till en början var ishockey
som gällde.
– När jag var i tjugoårsåldern drog jag på mig en knäskada
som gjorde att jag var borta länge. Ishockey är ju en sport där
man snabbt tappar väldigt mycket, som till exempel skridskoåkning, som redan innan skadan på sin höjd var medioker. Och
även om det var andra saker som spelade in så var det ändå så
övergången började och det som hände var att jag helt enkelt
fastnade för innebandy. Det är en lättillgänglig sport som griper
tag i en ganska snabbt. Om man fastnar, gör man det ordentligt,
förklarar Peter.
Idag är innebandyn en av de största inomhussporterna i
landet. Även om den idag är långt mer erkänd än när den kom,
kämpar klubbarna fortfarande mot fördomar om att det skulle
vara en lekbetonad förströelse snarare än en seriös idrott.
8

– En bakomliggande orsak är att folk jämför med ishockey och
fotboll. Fotboll har funnits i över hundra år och hockeyn nästan
lika länge, medan innebandyn, i organiserad form, i 35. Samtidigt kan man inte jämföra alla sporter med hockey och fotboll;
vi har ju andra lagidrotter i Sverige. Fast, det är klart, idag är det
mer på riktigt och det finns ett medialt intresse för innebandyn
som inte fanns förr, när jag själv var som mest aktiv spelare.
Utifrån det är vi ju väldigt tacksamma över den utveckling som
skett och fortfarande pågår.
Tuffare konkurrens
I takt med att både sporten överlag och Strängnäs IBK vuxit sig
starkare har konkurrensen blivit tuffare för själva utövarna.
– Det märks när man kommer upp lite i seriesystemet, det
finns ett betydligt smalare urval när man ska rekrytera nya
spelare nu. Alla befintliga spelare på den här nivån är bra på ett
annat sätt än om man jämför för 20 år sedan, förklarar lagets
tränare.
Hur ser den lokala tillväxten av kommande talanger ut? Ni
har ju en väl fungerande ungdomssektion, så det borde väl inte
vara några problem?
– Ett A-lag på hög nivå blir ju lite som ett lok, som driver
föreningen och skapar tillströmning underifrån. Sedan tar det
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ju tid att växa upp och ta sin plats i ett lag. Båda delarna är ju
enormt viktiga. A-laget gör väldigt mycket för att stärka intresset för innebandy, både här i Strängnäs men också så att folk
utifrån vill komma hit och spela. A-laget spelar i Allsvenskan
för fjärde säsongen vilket innebär högre krav på allt och alla,
däribland juniorerna som måste vara lite bättre än tidigare för
att möta de ökade förväntningarna.
Peter förklarar vidare att det i slutändan rör sig om enkel
matematik: Breddverksamheten måste finnas. Börjar tillräckligt
många spela innebandy kommer, helt naturligt, några av dessa
bli riktigt duktiga.
Framtidsutsikter
Magnus Wiik, marknadsansvarig på Strängnäs IBK:s, berättar
att de blickar framåt och har en hel del på gång. Under kommande året har de som mål att starta ett JAS-lag (Juniorallsvenskan),
ett steg för att överbygga glappet mellan bredden och spetsen.
– Något som också är kul är att vi har ett damlag igen, som
precis har spelat klart sin första säsong. Eftersom vi hade damlag när vi startade 1985 känns det väldigt bra, säger Magnus.
– I min roll som herrlagstränare tycker jag det är väldigt kul
att det kommer ett JAS-lag. En seriös satsning på juniorsidan
kommer göra att vi får möjlighet att påverka och lyfta junioner,
så att steget till förstaårsseniorer inte blir så stort. På sikt
kommer detta innebära att vi kommer få ut några guldkorn och
att rekryteringstiden blir kortare, resonerar Peter Lund.
Lokanknytning, precis som banken
Sponsringssamarbeten är givetvis viktigt för lagets överlevnad
och tillväxt och Sparbanken Rekarne är en av deras huvudsponsorer. I det samarbete de har idag ingår förutom traditionell
sponsring även CSR-arbete. Ett exempel på en sådan aktivitet
är nattvandringar som laget genomför i Strängnäs.

– Det gäller ju att tillvarata bådas intressen och dessa går ihop
på många ställen då både klubben och banken har så stark
lokal anknytning. Vi vill bygga vår verksamhet inom klubben
och de vill gärna stötta både ungdomssidan och A-laget, men
också CSR-sidan. Delar som alla är viktiga för oss för att vara
en attraktiv klubb. Många saker lirar väldigt bra med hur
Sparbanken Rekarne ser på saker. Därför har vi ett, i vår
mening, bra samarbete.

Korta fakta:
• Antal medlemmar är cirka 380
• Startade 1985
• A-laget spelar sin fjärde säsong i Allsvenskan 2018/19

SIBK herrlag
• 2013 Serieseger div 2 Sörmland, avancemang till div 1
(förbundsnivå)
• 2014 Allsvenskt kval redan första säsongen, ut i play
off 1
• 2015 Avancemang till Allsvenskan via kvalsegrar mot
Onyx och Tullinge.
• 2016 Första säsongen i Allsvenskan, Nytt kontrakt
bärgades i sista omg., Vinst mot Täby
• 2017 SSL-kval ut i Play-off 1 mot Djurgården.
• 2018 SSL-kval ut i Play-off 1 mot Salem.

Peter Lund, tränare för
Strängnäs IBK:s A-lag

9

Till index

Slottspaviljongen
– en pärla vid Mälaren
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Korta fakta:
• Slottspaviljongen
• Drivs sedan 2014 av det
gifta paret Helena Sandberg och Tobias Bergman
• Öppettiderna varierar
beroende på säsong
men fester och catering
erbjuds året om

Mitt emellan Gripsholms slott
och Mariefreds idylliska stadskärna hittar vi Slottspaviljongen.
En härlig restaurang med panoramafönster och uteservering,
båda med utsikt över Mälaren.
Slottspaviljongen drivs sedan 2014 av
det gifta paret Helena Sandberg och
Tobias Bergman, som berättar att deras
filosofi inte är svårare än klassikern
”sätta kunderna i fokus”.
– Vi jobbar med människor och
försöker vara personliga. Vi vill driva ett
ställe som man känner sig välkommen
till; en restaurang man själv skulle gå till,
förklarar Helena.
– Det gäller att fråga sig själv om
man skulle vara nöjd med upplevelsen
och bemötandet. Det är viktigt att alla vi
som jobbar här har detta tänk, fortsätter
Tobias.
Hög- och lågsäsong
Redan till påskhelgen smygstartade
Helena och Tobias årets säsong, med att
hålla öppet fredagar till söndagar. Sedan
högsäsongen kickade igång den första
maj håller de öppet dagligen hela sommaren. När sensommaren sedan kommer
återgår de till helgöppet året ut samt att
de även har julbord.
– Det hänger ihop med hur slottet
håller öppet. Vi följer deras tider hyfsat
och det märks tydligt när de har öppet på
antalet gäster i restaurangen. Vi försöker vara tillgängliga när det finns mycket
folk i rörelse, säger Tobias.
Jag antar att det kanske inte är realistiskt att tänka sig en restaurang som är
öppen året runt?

– Till viss mån är den det, men den har
olika skepnader beroende på tid på året.
Fester och catering är ju något vi erbjuder
under hela året. Vi är ju en sommarrestaurang i huvudsak om man ser till hur
omsättningen är fördelad. Sedan försöker
vi vara så tillgängliga som möjligt för
Mariefredsborna också under lågsäsong.
Givetvis skulle vi vilja ha öppet på vardagar även under lågsäsong men en tisdag
i november, med två plusgrader och regn,
är det svårt att locka spontanbesökarna i
Mariefred, skrattar Helena.
– Samtidigt sker det ju en ökad
inflyttning till Mariefred så vi ser positivt
på att kunna vara ännu mera tillgängliga
framöver, flikar Tobias in.
Lokala företagssamarbeten
I Mariefred är de duktiga på att locka
till sig besökare. Givetvis är slottet bra
draghjälp men det görs en hel del andra
evenemang, till exempel PAX-promenader. Vi har i tidigare nummer av Ekon
tagit upp att den företagarföreningen,
mariefred.nu, ligger i framkant när det
gäller samverkan. Något som Tobias
också gärna lyfter fram:
– Den lokala företagarföreningen
här i Mariefred är väldigt aktiv när det
kommer till att skapa event, men även
när det gäller att stötta bra idéer och
annat som får hit ännu fler besökare.
Vi är också medlemmar och bidrar så
mycket vi kan. I nätverket finns utrymme
för både små och stora aktörer. Samarbetena gynnar verkligen alla, och alla bidrar
efter sin egen förmåga.
Det finns också en lokal koppling
mellan krögare och matproducenter. På
Slottspaviljongen erbjuds till exempel
bröd från Annas hembageri och vildsvin.

– Det är inte alltid vi kan gå fullt ut,
mycket beroende på att vi har väldigt
stora volymer. Men vi har de lokala
samarbeten som vi känner funkar, med
de som kan leverera de mängder som
vi behöver. Det är framförallt just det
som ibland kan vara svårt eftersom vi
har otroligt många gäster, främst under
sommaren, säger Tobias.
En annan lokal koppling är den mellan
Slottspaviljongen och Sparbanken
Rekarne i Mariefred.
– Vi har en väldigt god relation och
de är fantastiska. Det är väldigt kul med
en lokal bank som går in och bidrar lokalt
via sin stiftelse; de är verkligen med,
resonerar Helena.
Helena och Tobias har faktiskt varit
kunder ända sedan 2007. Innan de tog
över Slottspaviljongen drev de restaurangen på Gripsholms golfklubb i sju år.
– I samband med övergången blev
vi större kunder och fick hjälp med lån
och sådant under uppstartsfasen, En
stor bank skulle knappast ha gått in och
stöttat ett sådant högriskprojekt, som
ju en restaurang är, med förmånliga lån.
Men eftersom Sparbanken Rekarne är en
lokal bank och vi är en lokal aktör, kända
sedan tidigare så var det nog en nyckel
för att få till det hela, konstaterar Helena
Sandberg.
Och samarbetet med banken rullar
på, i skrivande stund är paret Bergman/
Sandberg och banken igång med ett helt
nytt projekt:
– Vi har köpt en till lokal här i Mariefred, Rakstugan Kök och Bar, där vi har
öppnat en ny restaurang. Även där har
vi fått lite hjälp med lån för finansiering,
säger Tobias.
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Wäsby Magasin
– en inspirerande oas

Ett stenkast från Mälaren, i Mälarbaden utanför Torshälla,
finns inredningsbutiken Wäsby Magasin.
Butiken ger ett fullkomligt överväldigande intryck. En fantastisk lokal som är fylld med de mest skiftande inredningsdetaljer,
gamla möbler, keramik, kläder med mera.
Den startades av Annica Skoog för 7 år sedan i liten skala
och har sedan starten vuxit i både omfattning och lokalytor.
Idag finns det, förutom Wäsby Magasin, ytterligare fyra
gårdsbutiker inom samma område.
Wäsby Magasin är främst inriktad på inredning men har
alltså även en del kläder av noga utvalda märken.
Wäsby Café och Bageri drivs av Camilla Spångberg och
återfinns i ladugården på Wäsby. Här bjuds på hembakat bröd,
bakverk och lättare luncher.
Wäsby Kids är Kicki Pers butik och där kan du köpa barnkläder, leksaker och inredning.
Keramik by Anna drivs av Anna Besterman och i hennes
verkstad kan du förutom köpa hennes hantverk även lära dig
att dreja.
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Blommor & Brie är butiken med blommor, ostar och delikatesser av olika slag. Det är Chatrine Jakobsson som är ägare och
inspiratör.
Lokalerna inhyser även ett galleri, i skrivande stund med en
utställning av konstnären Gunilla Thorheim.
En pratstund med Annica, omgiven av sina vackra hundar,
ger en bild av en kvinna med stark drivkraft och en passion för
sitt arbete. Hon vill kunna utnyttja potentialen i de varsamt
renoverade lokalerna, (Wäsby Säteri har anor från 1500-talet)
och känner att NU är det mesta på plats och hon kan koncentrera sig på sin butik. Fastigheten är märkt med lilla q och
exteriören får inte ändras. Annica älskar att gå på auktioner
och är intresserad av bl a gamla möbler och mattor. Butiken
sysselsätter förutom Annica två personer på deltid.
Kunderna finns över hela Mälardalen och förutom den billigaste och bästa mun-till-mun- reklamen så finns de på sociala
medier, lite reklam i olika tryckta magasin och givetvis varje
butiks egen hemsida.
Vill du ha inspiration till ditt hem, dina barn eller dina smaklökar är en utflykt till Wäsby Magasin varmt att rekommendera!

Till index
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Varmt
om hjärtat
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Varmt om hjärtat är en helt ny portal
för crowdfunding av lokala projekt.
Satsningen är ett led i Sparbanken
Rekarnes syfte att vara en positiv
kraft i samhället. Som bank är vi
först med att lansera något sådant
i Sverige.
Varmt om hjärtat – varmtomhjartat.se –
är en sajt för så kallad crowdfunding eller,
om du vill, gräsrotsfinansiering.
Syftet med hemsidan är att fler projekt
i Eskilstuna och Strängnäs kommuner ska
kunna förverkligas. Övertygelsen är att
fler både vill och kan bidra till den lokala
utvecklingen i våra hemorter – antingen
som projektägare eller finansiärer.

Vem kan driva projekt?
Föreningar och organisationer som är
kunder i Sparbanken Rekarne kan skapa
ett projekt på hemsidan, som efter att det
skickats in granskas innan publicering.
Efter godkännande är nästa steg att
lansera projektet för omvärlden, främst
via sociala medier.
Vem kan stötta?
Alla som vill kan stötta ett projekt, oavsett vilken bank de har. Rent praktiskt är
det väldigt enkelt; antingen via Swish eller
med kort.
I systemet finns också möjligheter för
de som driver ett projekt att tacka sina
finansiärer med olika förmåner och gåvor.

Inom vilka områden?
Varmt om hjärtat är geografiskt kopplad
till de orter Sparbanken Rekarne finns på
– Det vill säga i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner.
Crowdfunding-plattformen är framtagen för att driva projekt i de områden
som både banken och Sparbanksstiftelsen
Rekarne sedan länge gjort sig kända för
att vara drivande inom: forskning, idrott,
kultur, näringsliv, samhälle och utbildning.
varmtomhjartat.se
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Lokala äpplen i
världsklass
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Johan Sjöstedt är uppvuxen i en
odlarmiljö då hans föräldrar driver
Hornuddens trädgård på Aspö. Även
om han här tidigt kom i kontakt med
allsköns olika grödor skulle det visa
sig att äpplen är hans grej.
– Även om fokus kanske inte låg på
just äpplen hade vi alltid äppelträd och
känslan för frukten som en primör, en
säsongsvara. Istället för att som många
gör, köpa Royal Gala i affären året runt,
tog vi tillvara på äpplena när de kom: Vi
mustade, gjorde mos, frös in och förvarade dem så att de skulle räcka en längre
tid, berättar Johan.
Från äpplen till cider finns ju en
uppenbar koppling och det var under en
sommelierutbildning i Grythyttan som
Johan fick upp ögonen för just cider.
– Det var då jag kom i kontakt med
riktig cider, innan dess hade man ju mest
provat den här svenska alkoläsken som
kallas för det. Efter att ha provat på bland
annat franska sorter började tankarna
gro i en. Borde man inte kunna göra en
bra cider av 100 % svenska äpplen?
Tillsammans med några kompisar
skred Johan till verket och började pressa
äpplen, jäsa dem och tappa på flaska –
allt hemma i det egna köket. 2011 var
det klara med sin första årgång, men
det visade sig att det inte alls blev det
resultat de hoppats på.
– Våra svenska äpplen är framtagna
för att ätas. De har varken struktur,
tanniner eller strävhet så när man väl har
jäst ut allt socker tappar de fruktigheten och blir jättesura. I Frankrike har de
äpplen som är gjorda speciellt för cider.
De är jätteäckliga att äta, beska och sura
som bara den, men blir goda som cider,
förklarar Johan.
Den första batchen ställdes undan, i
väntan på att hällas ut, men när de hittade den ett år senare passade de ändå på

att smaka på den igen. Det visade sig då
att smaken hade mognat något.
– Då hade den lagrats och lagt sig
lite, fått lite smak av jästfällning - och då
var det plötsligt något helt annat. Där
lärde vi oss att det, i viss mån, handlar
om tid och att vi inte ska förvänta oss en
fransk cider på svenska äpplen. Vi får en
jättebra cider men den är någonting helt
annat än den franska, spanska, tyska,
amerikanska eller engelska.
Bra förutsättningar i Mälardalen
Med en hög medeldygnstemperatur och
många soltimmar har vi, i kombination
med golfströmmen, ett unikt klimat.
– Vi har ju världens bästa möjligheter
att odla bra äpplen här i Sverige och i
synnerhet Mälardalen, säger Johan.
Han förklarar vidare att den stora
utmaningen för äkta cider i Sverige är att
vi vant oss vid något som egentligen är
kolsyrat vatten med en skvätt äppelvin
och aromämnen.
– En bra cider måste inte dofta och
smaka som de äpplen vi äter. Istället får
vi andra dofter och smaker. När det gäller
vin har ju inte folk det problemet: Ingen
skulle skicka tillbaka ett vin för att det
inte doftar eller smakar druvjuice. Där är
man medveten om att slutresultatet skiljer sig från råvarorna, resonerar Johan.
Prisbelönt hantverkscider
Johan har fortsatt utveckla konceptet
och med tiden fått mer och mer uppmärksamhet. Is-cidern Rimfrost, som
gjordes i en liten upplaga belönades
nyligen med utmärkelsen Sveriges bästa
hantverkscider i den söta klassen.
Produktionen är givetvis inte längre
förlagd till det egna köket. För ett par
år sedan köpte Johan Sjöstedt Stallarholmens musteri och sedan dess har
verksamheten fått ytterligare fart.
Själva musteridelen flyttas emellertid nu
till Hornuddens trädgårdar.

Öl+cider=sant
Efter att ha diskuterat utmaningarna
med svenska äpplen inom cidertillverkning med Glenn Whiu på Strangebrew
kom de in på idén att behandla äpplena
med humle, på samma sätt som man gör
med malt vid ölbryggning.
– Det blev ju en jätterolig korsbefruktning:
Jag som äppelnörd, som lagt ned hysterisk
massa tid och pengar på att lära mig allt
om äpplen och cider och sedan Glenn, en
nyzeeländare som är tokig i Humle och
vikt större delen av sitt liv åt det.
Tillsammans presenterar de Hopple, en
helt ny produkt som varken är att klassa
som öl eller cider utan någonting mittemellan. Även om denna korsbefruktning
göra på olika ställen, runt om i världen,
förklarar Johan att de svenska äpplena,
i kombination med Glenns nyzeelänska
humle, ger deras dryck en unik karaktär.
– Jag har hittills inte träffat någon
som inte gillar smaken, den tilltalar både
cider- och ölälskare, säger Johan.
Banken med och skalar upp
Johan berättat att Pomologik har en bra
kontakt med banken, med beröringspunkter som går utöver de rent ekonomiska.
– Den första kontakten vi hade var
när vi skulle köpa Stallarholmens musteri,
då fick jag ett mindre lån beviljat. Nästa
skede när vi skalade upp verksamheten.
Johan berättar att han förutom
en kontakt på banken som sköter de
traditionella bankuppgifterna också har
regelbunden kontakt med den lokala
affärsområdeschefen, Pontus Järleskog,
i olika sammanhang som berör lokal,
kulinarisk utveckling.
– Det känns ju väldigt unikt att en
bank inser potentialen i sådana här
projekt och även ser dem i ett större
sammanhang, hela regionens utveckling,
avslutar Johan Sjöstedt.

17

Till index

En jordnära bank
Malin Lindstedt är sedan en tid
tillbaka bankens specialist inom
jord och skog.

Med sin mångåriga erfarenhet inom
både bank och eget lantbruk passar hon
perfekt in i gruppen.
Förutom våra kunskaper inom bank
erbjuder vi också kompetens inom juridik
och försäkringar via bankens dotterbolag.
Allt under samma tak.
Banken är ordentligt insatt i jordbrukares och matproducenters vardag. Tillsammans utgör vi en del av ett kretslopp
som understödjer regionens utveckling.
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I förlängningen är det våra lantbrukskunder som ger banken möjlighet att
fortsätta vara en positiv och drivande
kraft inom detta område.
Vinsten återinvesterar vi i föreningar
och organisationer som alla arbetar för
att göra nytta lokalt.
Som en av bankens lantbrukskunder
kan du sträcka på dig lite extra då du är
en del av utvecklingen.
Våra lokala satsningar säkerställer
bättre förutsättningar för en närmare
matförsörjning – med fokus på miljö,
variation, mångfald och ekologi.

Banken, med anor från 1827, har naturliga historiska kopplingar till både vår
gemensamma tillväxt och återväxt.
Vi både sår och skördar lokalt.

Till index

Spotify-lista

I förra Ekon var det premiär för en helt ny vinjett: Spotify-listan. Medan vi
sist fick en ganska lättlyssnad samling låtar får vi den här gången en mer
elektroniskt klingande lista.
Det här numrets Spotify-playlist är framtagen av Kent
Haglund, personaladministratör på banken i Eskilstuna.
Med sin förkärlek för elektronisk musik i olika former är
han att klassa som något av en kulturell minoritet på
kontoret. Men, det är inget som bekymrar honom så
värst mycket:
– I just Kent get enough, brukar han säga.
Förutom att vi får klassiska synthgiganter
som Depeche Mode, Simple Minds och
New Order, hittar vi också lite mer obskyra
skapelser, från både när och fjärran.
Dessutom har det smugit sig in ett par
icke-elektroniska artister i listan, om än i
remixad form.
Scanna QR-koden för att lyssna
på Ekon 14-spellistan. Glöm inte
att följa banken på Spotify.
Länken finns också på bankens hemsida och Facebook.

Börja
månadsspara
Det höjda barnbidraget är som gjort för
att börja spara till körkort eller boende.
Innan du vet ordet av är det dags för barnen att
ta körkort och att flytta hemifrån.
Det enda som är säkert är att det inte kommer
att bli billigare. Börja månadsspara redan nu.
Starta ditt sparande på sparbankenrekarne.se
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SPARBANKEN REK ARNE

P R E S E N T E R A R S T O LT

Varmt om hjärtat
Boka in Lördagen den 25:e augusti! Gratiskonsert i Stadsparken i Eskilstuna.

Banken bjuder på gratiskonsert i stadsparken.
Samtidigt som SM i friidrott går
av stapeln i Eskilstuna passar vi
på banken på att förlänga denna
folkfest.

Darin

Förutom lokala artister på scen är vi också stolta
att kunna presentera:

ca kl 21:00*

Sabina
Ddumba
ca kl 19:00*

Utvalda Varmt om hjärtat projekt presenteras!

Bankens crowdfunding har några spännande projekt som har gått i mål
med sina insamlingar. Kom och hör mer om de värmande insamlingarna
och vad invånarna satsat sina pengar på.

Sparbanken Rekarne Invitational, ca kl 14:00*

I samband med årets vanliga drakbåtstävling presenterar vi en spännande
nyhet, Sparbanken Rekarne Invitational.
I denna specialtävling har banken bjudit in intressanta lokala aktörer som
får göra upp om fina prispengar. Kom och heja på dina favoriter!

Varmt Välkomna!

*Tiderna i denna annons är preliminära.
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