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Spännande

Jag följer tv-programmet ”Allt för
Sverige”, där svenskamerikaner
kommer till Sverige för att finna sina
rötter. Detta gör mig påmind om att
vi lever i en spännande tidsålder; vår
planet känns allt mindre för var dag
som går.

När våra förfäder, som var många till
antalet, bestämde sig för att flytta till
Amerika var det ett beslut som innebar att
de förmodligen aldrig skulle återkomma
till fäderneselandet. Själva kan vi, sedan
länge, ta oss till samma destination på
några timmar. Framförallt kan vi kommunicera, med bild och ljud, hur lätt som helst
– i realtid.
Hur löser vi resor och kommunikation
i framtiden? Teleportation? Hologram?
Något annat sätt vi ännu inte känner till?
Jag har ingen aning, men spännande är det!
En tidigare ordförande på banken
brukade säga ”utan spaning; ingen
aning”. I vår värld är spaning likställt med
omvärldsbevakning, något vi ägnar oss
mycket åt. Det vi vet är att en förändring
kommer och att den kommer allt snabbare.

Hur ska banken se ut om två, fem eller
om åtta år för att fortfarande vara en
leverantör som behövs, gör skillnad och
som underlättar livet för invånarna i
Eskilstuna och Strängnäs kommuner? Vi
tror oss veta att vi inte kan se ut som vi
gör idag. Vårt utbud behöver förändras,
våra mötesplatser snyggas till, förenklas
och förnyas och vi måste få in ny och
annan kompetens när kunderna förväntar
sig en annan leverans och en annan tjänst
– 24/7 och nu!
Många branscher sitter i liknande
tankar rörande hur morgondagens kund
ska attraheras. Att vara först brukar
vara ett framgångsrecept. Mina tankar
går till AirBnb, som erbjuder boende utan
att äga bostäder, Uber; transporter utan
egna bilar och Alibaba; handelsföretag
utan egna varor eller produkter.
Är ägandet lika viktigt idag som tidigare eller är det okej att hyra, leasa eller dela
på grejerna? Förmodligen minskar behovet
av ägande men det kommer likväl vara
viktigt för oss individer även framgent. Vi
tror att vi ska erbjuda Dig som kund din
egna individuella smak och tycke.

Förändringsresan hos oss tog avstamp
2012, när mötet med kunden bytte
skepnad med nya lokaler, nytt arbetssätt
med ”restaurangdosan”, egna designade
arbetsstationer för kund, storbildskärm
och fik inne på banken. Sedan dess har
mötet utvecklats till att bli kortare och
en ”fabrik” i bakändan som supportar
kundmötet. Förändring kommer att
prägla oss i vårt arbete, det finns inget
målsnöre utan det är en resa som fortsätter.
En kontur av vår nya bank börjar att
skönjas. Byggnationen av denna har
passerat ritbordet och är på gång att sjösättas. I slutändan är det Ni, våra kunder,
som avgör om vi har tänkt rätt, gjort rätt
i syfte att besvara frågan: Hur ska vi se
ut om åtta år för att göra skillnad och
underlätta livet för invånarna i Eskilstuna
och Strängnäs?
Vi ses om åtta år!
Timo Haavisto
Sparbanken Rekarne
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Esekon och Sparbanken Rekarne
- ett guldsamarbete
Gästskribenter: Victoria Falk, ordförande inom utbildningsutskottet och
Shadan Ghafouri, sekreterare i Esekon.
Esekon, Eskilstunas ekonomer, är en ideell förening som
bildades av studenter för ekonomistudenter på Mälardalens
högskola. Esekon startades 2011 av tre studenter med
visionen att kunna skapa en större samhörighet för både
studenter, akademi och näringsliv.
Föreningen består av en styrelse med totalt 12 poster som är
fördelade på ett presidium, sekreterare samt fyra utskott med
inriktning inom marknadsföring, näringsliv, studiesociala och
utbildning. För varje år så växer Esekon både i form av ökat
antal medlemmar samt stärkt relation till näringslivet.
Ett viktigt mål som Esekon alltid har haft är att skapa goda
kontakter gentemot näringsliv för att utveckla föreningen
samt ge Esekons medlemmar ett bredare kontaktnät. Eftersom
Esekon bedrivs ideellt är föreningen beroende av stöd från
näringslivet i form av sponsring. Ett av många företag som
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Esekon har löpande kontakt med är Sparbanken Rekarne,
där samarbetet har varit god redan innan sponsorskapet.
Sparbanken Rekarne hjälper Esekon att utvecklas, bli ännu
bättre och att växa som förening. Sponsorskapet bidrar även
till en ömsesidig relation mellan Sparbanken Rekarne och
Esekons medlemmar.
Under de år som sponsor har Sparbanken Rekarne utöver
finansiellt stöd bidragit med kunskap och kompetens genom
bland annat studiebesök och föreläsningar. Dessutom är
Sparbanken Rekarne ständigt närvarande i medlemmarnas
studieliv i form av skrivblock, pennor och vattenflaskor. Till följd
av samarbetet har många ekonomistudenter fått en inblick i
bankbranschen, ökad motivation och även fått möjlighet till
anställning. Tack vare alla dessa förmåner med Sparbanken
Rekarne som sponsor har samarbetet varit guld värt för
Esekons medlemmar och deras studietid.
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

En glad man i sina bästa år
När Pontus Järleskog kopplar av gör
han det gärna i sällskap. Antingen
tillsammans med goda vänner på
golfbanan, en sport han nyligen har
börjat utöva. Golfen passar perfekt
för denne genomsympatiske man,
att kunna prata och skratta samtidigt
som en boll lockar till en lagom
dos motion.
Sällskapet kan också heta Stig-Helmer,
den senaste familjemedlemmen vilken är
en två-årig Cavalier Kings Charles Spaniel.
Denne fyrfoting gjorde sin debut hos familjen Järleskog för ett halvår sedan och
har hoppat rakt in i allas hjärtan.
Pontus började jobba i Sparbanken
Rekarne för några år sedan, först som

marknadschef och sedan som affärsområdeschef i Strängnäs och Mariefred.
Han har en gedigen bankerfarenhet efter
många år inom SEB på olika positioner
och därefter som ansvarig för Danske
Banks kontor i Eskilstuna.
Han bor i Kvicksund med tillsammans
med hustrun Helena, familjen i övrigt
består av två vuxna barn.
Familjen har även ett fritidshus i
Rättvik och dit åker de så ofta de kan.
Pontus cyklar gärna mountainbike
och har två Cykelvasan på meritlistan.
Dessutom har han genomfört det i
Rättvik världsberömda cykelloppet
Mörksuggejakten. Vi har dock inte plats
i tidningen för att berätta mer om detta
formidabla lopp…

Vår Pontus har en idrottslig bakgrund
som sprinter i unga år och han har ett
stort idrottsintresse där Arsenal är favoritlaget i fotboll. Lokalt har Pontus varit
engagerad i Eskilstuna Guif under flera
år, bland annat som sportchef.
Korta fakta:
• Pontus Järleskog
• Familj bestående av frun Helena
och två vuxna barn, Frida och
Martin
• Affärsområdeschef för banken i
Strängnäs och Mariefred
• Nybliven golfare, gillar löpning
men god mat och goda viner
ännu mer
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En Eskilstunabo
i Barcelona
Eskilstunasonen Tomas Svensson är en av de
främsta svenska handbollspersonligheterna
genom tiderna, med närmare 30 år som spelare
och därefter som tränare på elitnivå.
Tomas berättar att han haft en fantastisk tid som spelare, där
han sett mycket av världen och både lärt sig nya språk och
kommit i kontakt med andra, spännande kulturer.
Idag är han bosatt i Spanien men arbetar i Tyskland.
6

– Mina barn hemma i Barcelona talar Katalanska, som är väldigt
olikt spanska. Därför var det en omställning för mig när jag
flyttade dit från Bidasoa i norra Spanien, lite som att lära sig
ett nytt språk. Sedan, vid 34 års ålder, var det dags att lära sig
tyska, förklarar Tomas.
Ändrade förutsättningar
Innan den så kallade Bosman-domen 1995 fanns bestämda
regler som bestämde hur många utländska spelare man fick ha
i ett lag.
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– Därför var jag ganska ensam när jag flyttade till Spanien och
lärde jag mig språket snabbare än om vi varit många utifrån.
Rätt annorlunda jämfört med mitt jobb Magdeburg idag, med
nio olika nationaliteter representerade.
Om vi tittar tillbaka på din karriär, både som spelare och
tränare: Vilket lag känner du mest som ”ditt”?
– I Sverige finns det ju bara ett lag för mig och det är Guif. Jag
spelade ju 18 år där, så min tacksamhet för min moderklubb är
enorm. För mig har det aldrig funnits och kommer aldrig finnas
någon annan klubb i Sverige.
Tomas berättar att även FC Barcelona ligger honom varmt
om hjärtat.
– Efter Guif är det ju den klubb jag spelat längst i, sju år, och
under den tiden var framgångarna stora. Samtidigt har givetvis
alla klubbar betytt väldigt mycket för mig.
Svårt att sluta spela
Övergången från att spela till att träna kan te sig enkel i teorin,
men Tomas berättar att så inte var fallet för hans del.
– Jag hade väldigt svårt att sluta; det är så jäkla kul att spela
och jag kände att jag fortfarande presterade. Till sist fick jag
leva med en ispåse på knät hela dagarna; åldern tog ut sin rätt,
förklarar Tomas Svensson.
Även om han nu har sin plats vid sidan av planen berättar
han att han länge kände ett starkt sug att hoppa in och aktivt
ta del av spelet.
– Ja, för tusan! I början var det väldigt svårt att stå vid sidan
av men med tiden har jag vant mig och trivs med att sitta
bredvid, ler Tomas.
Mer än heltidsjobb
Skillnaden mellan att spela och vara tränare är att man har
mycket mer ansvar utanför planen i form av förberedelser och
feedback och att få allt runt att funka.
– Det är mer än fulltid; man jobbar alla dagar i veckan, året
runt. Med åren har också nya, extremt ingående verktyg för
analys tagits fram så mycket tid går åt till det.

Kan det förta själva passionen och ”hjärtat” i det hela?
– Det gäller ju att hitta balansen mellan improvisation och
förberedelser. Man kan inte förbereda allt, men man kan ha en
bra strategi. Detta har jag lärt mig av de duktiga tränare som
jag haft genom åren. Samtidigt måste man hela tiden anpassa
allt till sitt eget lag; det går inte att bara titta på vad de andra
gör. En annan skillnad är att du som tränare inte kan påverka
resultatet på något direkt sätt. Visst, du kan ta timeout, byta
spelare och sådant – men du kan inte hoppa in på plan eller
påverka domaren. Lite som att sitta i ett flygplan; du kan inte
påverka vad piloten gör, skrattar Tomas.
Starka rötter i Eskilstuna
Även om Tomas anser att han spenderar på tok för lite tid i
Eskilstuna har han en väldigt nära kontakt med sin familj och
sina vänner här hemma.
– Jag är ju en svensk som bor i Spanien men jobbar i Tyskland,
så man kan verkligen säga att Europa blivit mindre. Jag har kvar
min sommarstuga och vill öka min hemvistelse. Jag närmar mig
ju 50 år och känner att jag behöver återvända till mina rötter
igen. Framförallt nu när mamma och pappa blivit äldre.
Inte bara ekonomi på banken
Tomas är också kund hos banken – torts att han bor i Barcelona.
– Sparbanken Rekarne är min bank i alla länder, deras härligt
familjära och professionella inställning gör att man alltid känner
sig väl omhändertagen, berättar Tomas.
Det är emellertid inte är alltid lätt att fokusera på ekonomi
när han väl får möjlighet att besöka kontoret.
– Det går ju ofta två timmar på att snacka handboll, skrattar
Tomas. Hela filosofin bakom banken och stiftelsen, att satsa på
det lokala, är också något som jag uppskattar eftersom jag är
väldigt rotad här. Detta tack vare min familj och alla mina vänner
som jag alltid haft med mig under hela resan. Därför är mitt mål
att ge både Sverige och Eskilstuna mer tid längre fram – jag ser
fram emot att tillbringa mer tid på hemmaplan.

Korta fakta:
• Familj bestående av frun Montse, barnen Max 16 år,
Julia 14 år och Teo 13 år samt hunden Lucas
• Har spelat 327 handbollslandskamper för Sverige
mellan 1998–2008
• Bor i Barcelona
• Arbetar idag som tränare för SC Magdeburg
• Har starka band till Eskilstuna
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Eskilstuna
Gymnastikförening
Säg EGF och de bilder som kommer upp i huvudet är allt
ifrån små knoddar som försöker göra sin första kullerbytta
till elitgymnaster som gör helt omöjliga rörelser i hög fart
och livsfarligt komplicerade kombinationer.
Vi får ett samtal med chefstränare Helena Andersson Melander
och hon intygar till stora delar bilden.
Med rötter sedan början av 1900-talet är EGF fast förankrad i
Eskilstunas jordmån.
Under mottot Gymnastik för alla bildades föreningen och den
grundtanken lever än idag, nämligen att alla ska kunna hitta sin
egen nivå på träning. Från elit till glad motionär. Helena beskriver
den omfattande verksamheten på följande sätt:
På G Mé Gibbon är barngymnastik för barn i åldrarna 3-7 år och
är den naturliga inkörsporten till föreningens barn- och ungdomsgymnastik. Här får barnen en grundträning med den artistiska
gymnastiken som inspirationskälla. De får via träningen en grundkoordination och motorik för andra idrotter och andra former av
fysisk aktivitet. Det är detta som gör gymnastiken unik och På G
Mé Gibbon attraktiv för alla barn.
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AG Stars är våra träningsgrupper för AG (Artistisk Gymnastik) där
alla tjejer från 7 år och uppåt kan vara med på sin nivå. Grupperna
har färgnamn. Vi tränar Artistisk gymnastik en till tre gånger i
veckan mellan en och en halv till tre timmar per träning. Träningen
innebär mycket styrka och smidighet som en grund för att komma vidare med de gymnastiska momenten. Vi tränar på tävlingsredskapen barr, bom, fristående och hopp. Utöver det använder vi
tumbling och trampolin som träningsredskap.
När gymnasterna är färdiga för AG Tävling har de möjlighet
att delta på interna och externa klubbtävlingar. Våra interna
klubbtävlingar är höstens Styrkemästerskap och vårens Klubbmästerskap (KM).
Manlig Artistisk Gymnastik (MAG) är våra träningsgrupper för
pojkar. Vi har två grupper: MAG Turkos för pojkar födda 10-11
och MAG Grön för pojkar födda 07-09 .
MAG tränar en gång i veckan 1,5 timme per träning. Träningen
innebär mycket styrka och smidighet som krävs för de gymnastiska momenten. Träningen inriktas på barr, räck, bygelhäst, ringar,
fristående och hopp, vilka är tävlingsgrenar. Dessutom använder
vi även här tumbling och trampolin som träningsredskap.
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AG Team vänder sig till de av föreningens gymnaster som har
förutsättning, ambition, vilja och drivkraft att träna mot att
tävla i Svenska Stegserierna upp mot Nationell och Internationell
tävlingsnivå.
Olika steg
Chefstränare, tillsammans med ansvarig tränare för gruppen,
beslutar när det är dags för gymnasten att gå vidare med
antingen mer eller mindre träning; byta grupp, vilka eventuella
tävlingar som gymnasten ska delta i och vilka gymnaster som
har uppnått nivå att gå vidare i sin utveckling. Som minst tränar
gymnasten två pass i veckan och som mest nio pass i veckan.
De som är på de högsta nivåerna har oftast anpassad skolgång som möjliggör morgonträningar, träningsläger, tävlingar
utomlands etc. Ett tätt samarbete med ett fysioteam, där
bland sjukgymnast finns kopplat till träningsgruppen.
Idrottsprofil i skolan
Eskilstuna Gymnastikförening samverkar med skolor och
gymnasium som främjar kombinationen idrott och skola. Vi har
en uttalad elitsatsning inom kvinnlig artistisk gymnastik och
det innebär att vi har flera gymnaster som satsar på sin idrott i
kombination med att de önskar en anpassad utbildning
Landslagsgymnaster
EGF är en av landets absolut främsta och ledande föreningar
inom Kvinnlig Artistisk Gymnastik i Sverige. Föreningen har en
stark tradition av att producera landslagsgymnaster som tävlar
på hög internationell nivå så som EM, VM och till och med OS.
De bästa tjejerna idag är Jonna Adlerteg och Emma Larsson.
Föreningen är just nu uppe i ett generationsskifte och
många unga tjejer tränar hårt för att bli nästa stora stjärna.
Framtiden ser med andra ord ljus ut för denna anrika föreningen. Vi tackar Helena för pratstunden och önskar stort lycka
till med att utveckla föreningen och alla medlemmar!

EGF´s coaching concept
2004 började Helena Andersson Melander och Sebastian
sin gymnastiksatsning i Eskilstuna; vilket har varit en
lång, utmanande men framgångsrik resa med gymnaster
på internationella mästerskap redan tillbaka från EM 2008
fram till det senaste deltagandet av föreningens Emma
Larsson på OS i Rio De Janeiro.
EGF som förening är otroligt stolta över att vi hade
OS-deltagande både under Olympiska Spelen i London
2012 (Jonna Adlerteg) och på Olympiska Spelen i Rio 2016
(Emma Larsson).
Föreningen erbjuder ett unikt, nytt utbildningskoncept
med EGF’s Chefstränare Helena Andersson Melander där
hon tillsammans med Sebastian Melander (Förbundskapten och Headcoach SOK mot Tokyo-OS 2020) kommer att
delge tränare runt om i landet av deras resa till Nationell
och Internationell framgång här i Eskilstuna från den allra
första början till och med Olympiska Spelen.
Tränarnas egna ord
Under resans gång har vi gjort en hel del arbete för utveckling av svensk gymnastik till exempel när vi grundade
Stegseriesystemet 2006 och från 2005-2009 drev vi det
populära projektet RM i sikte.
Vi har erfarenheten och kunskapen från det allra första
steget i Artistisk gymnastik upp till seniorelit, då vi tränat
ett flertal gymnaster hela vägen från barngruppsålder
upp till seniorålder.
Senaste åren har vi uppmärksammat att det är många
som har frågat efter vårt träningskoncept här i Eskilstuna
och därför vill vi nu ge möjligheten att ta del av vårt arbete genom åren; med allt vad det innebär att ta en gymnast
från det allra första träningstillfället i Artistisk gymnastik
till Seniorlandslagsnivå och vidare upp mot en internationell tränings och tävlingsnivå.
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Ulf Jonströmer

– serieentreprenören
bakom Gripsholmsskolan

Gripsholmsskolan startade sin verksamhet augusti 2009 med målet är
att bygga upp den bästa tänkbara
friskolan.
Från att till en början erbjuda F-klass till
årskurs 6 utökades verksamheten till att
även inkludera högstadiet 2014. Vi har
träffat Ulf Jonströmer, skolans grundare.
Hjärna och hjärta
Ulf förknippas ofta med sitt entreprenörskap, inom främst IT, och riskkapitalbolaget Brainheart, vars namn syftar till
en grundläggande filosofi där hjärta och
hjärna är av lika stor vikt.
– Det som är utmärkande för mig är
min förmåga är att både hitta rätt folk
och skapa förtroende mellan människor.
Det är viktigt att de har både hjärta och
hjärna; det räcker inte att vara smart
och erfaren. Drivet är otroligt viktigt
och det har för mig alltid varit avgörande
att hitta människor som har båda dessa
egenskaper, förklarar Ulf.
En del av Brainhearts arbete berör
förnybar energi, ett område där Ulf är
djupt engagerad.
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– Vi är den största leverantören inom
detta och målet är att förbättra miljön på
riktigt, genom att minska på utsläppen –
eller snarare dra ned dem till noll, säger Ulf.
Konceptet är också inbakat skolans
värdegrund: Hjärna – Hjärta – Hälsa.
– Hälsodelen återspeglas bland annat
av att våra klasser har en timmes idrott
varje dag och att de på högstadiet har
pulsträning fyra dagar i veckan.
Flytt till Mariefred
Tankarna på att starta en skola kom när
han flyttade till Gripsnäs i Mariefred,
2002.
– Min fru, som är extremt välutbildad,
tog upp frågan i princip direkt när vi kom
hit. Hon visade mig tidigt på den nedåtgående trend som Sverige hamnat i, långt
innan detta uppmärksammandes på bred
front, minns Ulf.
Frågan blev än mer akut när det var
dags för deras yngste son att börja
förskoleklass.
– Valet var antingen att bo kvar här i
Mariefred - i ett hus vi älskar - eller flytta
någonstans där det erbjuds bättre skola.
Eftersom vi båda är entreprenörer och

vana vid att dra igång saker var valet i
slutändan enkelt.
Finlands kunskap är vår
Vårt grannland Finland är ett av de länder
som, tillsammans med bland annat Japan
och Sydkorea, står sig väl i konkurrensen
avseende skolresultat.
– De länder som lyckas har en gemensam nämnare och det är lärarna, konstaterar Ulf Jonströmer. Därför lade vi stor
möda på att hitta rätt lärare, vilket kan
vara som att hitta nålar i en höstack med
tanke på de dåliga resultat Sverige visat
upp.
Genom att läsa olika tidningsartiklar
kom Ulf in kontakt med Nina Lidfors,
rektor för Vasa övningsskola, som upprätthålls av Åbo Akademi.
– Hon tände på idén att få bygga upp
en helt ny skola i Sverige och valde därför
att flytta hit och därmed lämna en skola
med 800 elever för en som, i princip,
ännu inte existerade.
Vidare förklarar han att en avgörande
skillnad mellan svenska och finska lärare
är den utbildning de har bakom sig. Samtidigt betonar han att det inte betyder
att vi inte har bra lärare även här.

Till index

– Givetvis finns det de som ser på sitt
yrke med samma stolthet och engagemang här, men det gäller samtidigt att
också hitta dessa.
Ingen gymnasiesatsning
Då skolan fem år efter start utökade sin
verksamhet till att också inkludera årskurs 7–9 är jag nyfiken på om det finns
några planer på att framöver också lägga
till en gymnasiedel. Det visar sig dock att
det inte verkar vara aktuellt.
– Vi tittade på det för något år sedan
men där ser vi inte samma lokala koppling;
i den åldern väljer man inte nödvändigtvis
en skola som ligger nära hemmet utan
istället kanske en i någon annan stad,
med någon speciell inriktning och profil.
Han berättar att reglerna dessutom
ändrats jättemycket sedan de startade
grundskoleverksamheten.
– Då var hela upplägget mer inbjudande och det verkade som att de ville
att man skulle ansöka. Nu fanns det fler
hinder och vi hade ingen som helst nytta
av att vi redan driver en framgångsrik
skola. Vi skulle få börja om från noll,
vilket känns helt fel, berättar Ulf.

Dilemmat kan till viss del kanske förklaras
av den rådande debatten rörande offentliga medel till privata skolor. Gripsholmsskolans grundare förklarar att det aldrig
funnits någon avsikt att tjäna pengar på
denna verksamhet.
– Tvärtom, det hela har snarare kostat
åtskilliga miljoner och även om vi idag
gör ett litet plus har vi inget mål att ha
överskott. Vi arbetar snarare med att
utöka och förbättra verksamheten; fler
hjälplärare är ett exempel.
Relation med banken – hur funkar det?
När skolan skulle igång var det för Ulf helt
naturligt att den skulle använda sig av den
lokala banken på orten och inte den bank
som hanterar hans Stockholmsbolag.
– Genom att vi nu har en stabil ekonomi ställer Sparbanken Rekarne upp och
lånar oss pengar till de ombyggnader som
är väsentliga för oss.
Vi kommer därefter in på att en lokal
bank, i vissa situationer, kan erbjuda
långt mer än vad man kanske i regel
förväntar sig.
– När skolan skulle skriva om ett
arrendeavtal med Statens fastighetsverk,

något som i sig inte var det lättaste, var
banken till stor hjälp. De backade oss i en
situation som höll på att bli väldigt knepig
och där tiden höll på att löpa ut.
Ulf ser detta som ett exempel att en
lokal bank, med bra personal och goda
personliga relationer, kan göra ett väldigt annorlunda jobb jämfört med en mer
konventionell affärsbank.
– Bakgrunden till detta engagemang
är ju att vi driver en lokal skola som gör
nytta för bygden. I dessa diskussioner
lyste bankens och stiftelsens filosofi
igenom i praktiken, konstaterar Ulf
Jonströmer.

Korta fakta:
• Gripshomsskolan
• Startade 2009 med F-6 och 2014
utökades verksamheten till att
också inkludera högstadieklasser
• Grundaren Ulf Jonströmer och
riskbolaget Brainheart arbetar
engagerat inom förnybar energi

11

Till index

Eskilstuna
stadsmission
För människor – Av människor – Medmänniskor
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Eskilstuna stadsmission är en allmännyttig och
ideell förening som arbetar för en mänskligare
stad för alla. Vi träffar Carolina Bäck, tf direktor,
som ger oss en snabböversikt i hur och med vad
de arbetar.
På Eskilstuna stadsmission värderas inte olika former av utsatthet i någon relation till varandra, även om villkoren för stöd kan
vara olika från fall till fall. Utgångspunkten är att alla människor
ska mötas med omsorg, respekt och professionalitet.
– Allt vårt sociala arbete, exempelvis Härbärget, Matlaget,
Personligt ombud och Crossroads, är helt beroende av medmänniskor som genom sitt engagemang gör konkret skillnad
för hemlösa och utsatta människor varje dag. En viktig del
är också nära samarbeten med företag och organisationer,
förklarar Carolina.
Härbärget
Härbärget startades 1999 av Svenska kyrkan, Eskilstuna församling och är det enda akutboendet i Eskilstuna kommun för
hemlösa. I januari 2016 övertogs verksamheten av Eskilstuna
stadsmission.
– Halva bemanningen på härbärget består av volontärer –
allt ifrån studenter till pensionärer som ger av sin tid och sitt engagemang genom att hjälpa till att servera middag och erbjuda
avkopplande umgänge med sällskapsspel, fika och samtal, säger
Carolina.
På härbärget erbjuds en varm sovplats, möjlighet till dusch
och tvätt, klädombyte, middag, gemenskap och samtal samt
stöd och vidare hjälp.
Matlaget
Matlaget startades i 2016 i samverkan med Willys matbutiker i
Eskilstuna. Efter några månader anslöt sig flera mataffärer och
idag har stadsmissionen avtal med fem olika butiker i Eskilstuna.
I Matlaget arbetar de med att ta till vara fullt tjänligt
matsvinn, som av butiker sorteras ut på grund av kort datum,
skadade ytterförpackningar, frukt och grönt med skönhetsfel
med mera.
– Flera dagar i veckan hämtar vi mat, med vår helt sponsrade
elbil. Maten sorteras och organiseras i ett matlager. Här gäller
principen snabbt in och snabbt ut; merparten av den mat som
under morgon och förmiddag hämtas från butiker delas sedan
ut under eftermiddagen, berättar Carolina Bäck.
Matlaget är en verksamhet som riktar sig till personer som
lever i en ekonomisk utsatthet. Den som är i behov av hjälp för
att klara av sin försörjning och äta sig mätt varje månad kan
ansöka om medlemskap.
– Varje vecka, på en fast dag och tid, får personen hämta
matkassar som anpassas och packas av Matlaget utifrån
hushållets storlek och eventuella allergier. Varje vecka hjälper
vi 65–70 hushåll, varav många barnfamiljer.
Crossroads
Verksamheten Crossroads är under kontinuerlig utveckling
och målet är att kunna erbjuda mer strukturerade former

för språkstudier, stöd i att komma närmre arbetsmarknaden,
bygga nätverk för vidare stöd och hjälp både i Sverige och i
respektive hemländer, samt möjlighet att kunna öppna upp ett
vinterhärbärge med några akuta sovplatser under de kallaste
månaderna.
– Crossroads är riktat till utsatta EU-medborgare och är
öppen vardagar kl. 8.30-13.00. Varje dag uppsöker mellan
15–50 personer verksamheten. Crossroads är välorganiserad
och tydlig för att kunna möta många människor i stor utsatthet,
summerar Carolina.
Personligt ombud
Ett utav totalt fem personliga ombud I staden finns inom Eskilstuna stadsmission, övriga är anställda av Eskilstuna kommun.
Stadsmissionens personliga ombud arbetar i en nära dialog med
personalen på Härbärget.
– Personligt ombud övertogs från Eskilstuna församling till
Eskilstuna stadsmission 2016 . Vi kan därmed erbjuda stöd och
hjälp åt personer i hemlöshet, har en psykisk ohälsa och/eller
har ett substansberoende.
Banken och stiftelsen med från start
Sedan länge stöttar banken och stiftelsen Eskilstuna stadsmissions arbete.
– De var med redan från starten och gjorde det möjligt
att utveckla det som var härbärget till att bli Eskilstuna stadsmission. De harvarit med under resan och stöttat oss så att vi
kunnat komma igång med de andra verksamhetsområdena.
Carolina berättar också att de under det senaste året också
fått extra pengar via bankens ”Varmt om hjärtat”.
– Det känns ju jättekul att personalen på banken och de
andra dotterbolagen väljer att skicka extra checkar till oss och
de ska veta att allt vi får in gör skillnad för utsatta människor.
Din hjälp behövs
Ditt stöd är välkommet i arbetet för att förbättra situationen
för utsatta människor i Eskilstuna. När du skänker stödjer du
hela Eskilstuna stadsmissions arbete; gåvorna fördelas där de
bäst behövs. Om du önskar skänka pengar till en specifik verksamhet är det också möjligt.
Du skickar pengar antingen via pg 90 05 11-7 eller via Swish:
123 900 51 17. I båda fallen märker du ditt bidrag med ”Gåva”.
Du kan också komma i kontakt med Eskilstuna stadsmissions
givarservice på 016-13 12 40.

Korta fakta:
• Medmänskliga möten
• Förmedlande av hopp
• Spridande av kunskap
• Stärkande av egenkraft och personligt växande
• Kontinuitet – att stå kvar även i den yttersta
utsattheten
• Påverkansarbete
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Grattis Smederna
För Eskilstuna Smederna kommer 2017 vara förknippat
med den sensationella finalen i slutet av september.
Efter att ha förlorat den första av de två finalomgångarna,
hemmamatchen dessutom, såg det ut som att guldet i Elitserien
var på väg till motståndaren Vetlanda Speedway. Många hade
nog börjat trösta sig med att ”silver minsann inte är fy skam, det
heller” när våra speedway-smeder begav sig till finalmatch två
på Vetlanda motorstadion.
Det som sedan hände är, som man brukar säga, historia.
Eskilstunalaget fick grepp om finalen och slutresultatet landade
på 54–36: Guldet var säkrat!
Banken har länge stöttat Smederna och vi vill, än en gång,
gratulera dem till segern. Laget har gått från klarhet till klarhet
och vi på banken är, som alla andra, väldigt stolta och glada.
Ett stort tack för kämparandan som tog er överst på prispallen. Ni bevisar att Eskilstuna levererar motorsport av högsta
klass. Er drivkraft smittar av sig och den fantastiska känslan
som infinner sig på Eskilstuna motorstadion ser vi fram emot
att få uppleva under kommande säsonger.
Genom åren har våra speedwayhjältar tagit guld tre gånger:
1973, 1977 och 2017. Hela Eskilstuna, och däribland banken,
står nu redo att stötta och heja så att vi får glädjen att lägga
till 2018 i den förteckningen.
Heja Eskilstuna; heja Smederna!
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JO Malmkvist från Sparbanken Rekarne gratulerar
Eskilstuna Smederna till vinsten.

Korta fakta:
• Klubben Smederna bildades 1951
• 2001 - 2002 uppfördes Smedernas nya anläggning
Gröndal - Eskilstuna Motorstadion
• Smederna arrangerade GP-tävlingar på Eskilstuna
Motorstadion 2005, 2006 & 2007 samt ett kval till
lag-VM 2005

Till index

Ett år med
Varmt om hjärtat
Under hela 2017 firade Sparbanksstiftelsen Rekarne,
bankens hälftenägare, att de passerat tjugoårsstrecket
sedan de gjorde sin första utdelning.
1996 grundades stiftelsen och redan året efter gjordes den
allra första lokala återinvesteringen.
– Sedan starten har stiftelsen hunnit lägga cirka 180
miljoner kronor på projekt inom näringsliv, forskning, utbildning, breddidrott och kultur. Alla pengar återinvesteras lokalt i
Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred, berättar Kerstin Ehn som
är ordförande för Sparbanksstiftelsen Rekarne.
Anställda fick välja
Under hela det gångna året har personalen på Sparbanken
Rekarne, tillsammans med de på dotterbolagen Portfolio
Försäkra och Fastighetsbyrån i Eskilstuna och Strängnäs samt
stiftelsens egna huvudmän, var och en fått 5 000 kronor
att själva utse mottagare till.
Vinjetten för projektet är ”varmt om hjärtat” och genom att
i sociala medier söka på #varmtomhjartat kan vi hitta många
av de olika utdelningar som gjorts. Hela idén har mottagits med
stor entusiasm av alla, såväl givare som mottagare.
– Pengarna har de fått dela ut till någon förening eller organisation som de brinner för och vars verksamhet är förenlig
med stiftelsens syfte. Det har delats ut pengar som stöd till
allt från lokala idrottsklubbar till olika välgörenhetsprojekt,
förklarar Kerstin.
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Intersport Strängnäs
med brett sortiment och kompetens

När man kliver in på Intersport i Solberga, Strängnäs är det
svårt att föreställa sig att de är en del av världens största
sportkedja; hela stället andas lokal närvaro. Vi besöker
dem och får en pratstund med Christoffer Thurfjell, som
driver butiken tillsammans med sin syster Petra.

Intersport en kanonkedja
Christoffer Thurfjell berättar också att Intersport som kedja är
väldigt vakna och anammat saker i rätt tid.
– De förstod tidigt att det är viktigt att via exempelvis hemsidan visa upp olika produkter och därigenom ge handlarna stöd.

Intersport har totalt 5 500 butiker, i 44 länder – cirka 150 av
dessa finns i Sverige. När huvudägaren, riskkapitalbolaget Adelis
Equiety, ändrade upplägget 2015 övergick två tredjedelar av
dessa till att bli helägda, medan resten valde att fortsätta som
franchise. En av de som valde det senare är Intersport i Strängnäs.

Imponerande omsättning
Innan flytten till Solberga 2006 låg omsättningen på runt
25 miljoner kronor per år. Idag, drygt tio år senare ligger de på
mellan 34 och 35 miljoner; en imponerande siffra med tanke
på orten. När Christoffer och Petras far, Kjell Thurfjell, tog över
Intersport i Strängnäs 1997 startade man med en omsättning
kring 8 miljoner.
– Om det blir 34 eller 35 hänger lite på om det blir snö eller
inte, skrattar Christoffer.

Mer än Strängnäs
Trots, eller kanske tack vare, att de ligger i en liten stad har de
inte bara lokala kunder; deras marknad är långt större än den
egna kommunen.
– Folk kommer både från närliggande orter och angränsande kommuner; allt från Gnesta och Järna till Södertälje och
Eskilstuna, berättar Christoffer Thurfjell.
Sortiment och personal
Genom att ha fortsatt som franchise kan de kombinera fördelarna med att tillhöra en stor kedja och samtidigt vara lyhörda
mot vad deras kunder efterfrågar.
– Vi klarar oss i praktiken väldigt bra på Intersports utvalda
sortiment, men ibland måste vi köpa in lite extra ”edgy” saker
och då löser vi det enkelt, trots att vi är med i en kedja. Vi går ju
inte utanför ramarna utan använder oss av de avtalsleverantörer som finns.
Förutom själva produktutbudet lägger de väldigt stor vikt
vid att alltid ha kunnig personal i butiken, som har olika former
av specialkompetens.
Sommar och vinter
Christoffer och co har också som signum att följa säsongerna;
alpint och andra vintersporter under vintern och golf- och
cykelfokus under sommaren.
– Vi har också satsat på det som anses som lite svårt att sälja;
som kunder behöver hjälp med. För att då hitta rätt kommer
man som konsument gärna till en butik hellre än att köpa på nätet. I slutändan är det ju dyrare att köpa fel vara och hos oss är
servicen inkluderat i priset, förklarar Christoffer med ett leende.
Vi kommer naturligtvis in på konkurrensen från e-handel,
ett område som inte ännu är nämnvärt etablerat när det gäller
sportutrustning.
– Här befinner sig vår bransch fortfarande i sin linda men jag
är övertygad om att vi kommer överleva så länge vi vågar satsa
på kunnandet i butiken och att ha saker i lager. På så vis håller
vi oss intressanta för kunderna eftersom vi kan det vi säljer.
Sedan är det ju viktigt att ha kul på jobbet och det har vi här,
säger Thurfjell.

Mycket gemensamt med banken
Relationen med banken är något som, enligt Christoffer, alltid
har varit bra. Det senaste året sköter han själv den biten, efter
att hans far gjorde det innan.
– Det är alltid väldigt kul och familjärt när man besöker deras
kontor. Ett exempel är när jag var nere för att lägga upp ett
leasingavtal på vår nya skidslip till verkstaden. Fyra-fem av de
som befinner i lokalerna känner jag, eftersom de är kunder, så vi
dricker kaffe medan vi väntar. Så kommer nye kontorschefen,
Pontus, förbi som jag också känner igen då han varit i butiken
och hälsat på. Till sist kommer min bankkontakt, Erik Byman,
som i sin tur är min kund. Allt känns väldigt nära på banken och
vi kan relatera till varandras världar. Hela atmosfären är riktigt
välkomnande, säger Christoffer.
Christoffer ser också likheter mellan butikens engagemang
i det lokala föreningslivet och bankens och stiftelsens arbete
med att stötta lokalt.
– Precis som vi är de väldigt involverade. De stöttar ju själva
verksamheterna medan vi erbjuder dem olika föreningsavtal så
de får rätt priser. Just den biten är viktig för hela vår överlevnad
eftersom det genererar merförsäljning utöver det som handlas
genom klubbarna.
Det stannar ju inte vid att lagen ska ha overaller utan var
och en ska ju också ha utrustning – och sedan ska föräldrarna
kanske ha något till sig själva: Då kommer de till oss och handlar.
Korta fakta:
• Intersport i Strängnäs hittar vi i Solberga
• Omsätter 34–35 miljoner kronor/år
• Lockar kunder från när och fjärran
• Satsar på sortiment och kunnig personal
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Framtidsfullmakter
Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom,
exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig
själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler
äldre i befolkningen Vem tar hand om dina personliga och
ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar
din beslutsförmåga?
Vi fick en pratstund med bankens nyanställda jurist Josefin
Östlind om ett relativt nytt sätt att hantera dessa frågor.
Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft.
Denna innebär att du nu själv kan utse någon att sköta dina
angelägenheter när du inte längre klarar det själv.
Framtidsfullmakter är en ny form av ställföreträdarskap för
vuxna. Det är ett alternativ till god man och förvaltare och ett
komplement till vanliga fullmakter. Hittills har det inte varit
möjligt att själv bestämma vem som har rätt att i framtiden
sköta dina rättsliga, ekonomiska och personliga angelägenheter
om du hamnar i ett läge då du förlorar din beslutsförmåga.
Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina
sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig
när du själv inte längre kan det.
När gäller den?
– Framtidsfullmakten ska vara giltig när en person på grund
av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden
är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten
avser.
Vem kan jag utse?
– Vem som ska vara fullmaktshavaren får fullmaktsgivaren
bestämma själv. Det kan till exempel vara en familjemedlem
18

eller en god vän. Fullmaktsgivaren kan utse flera personer, till
exempel en fullmaktshavare för juridiska frågor, en annan för
ekonomiska spörsmål och en tredje för frågor som rör vård.

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?
– Formkrav för framtidsfullmakter kommer likna dem som idag
gäller för testamenten.
När träder den i kraft?
– Det är fullmaktshavaren som med stöd av ett medicinskt underlag ska avgöra när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet
av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd.
Även fullmaktshavaren ska kunna få till stånd en sådan
prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras
på förutsatt sätt.
Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?
– Fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denna ska få utse en särskild
granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget.
Även överförmyndaren ska ha en sådan rätt och ska kunna
agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.
Hur kan fullmakten upphöra?
– Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Om
denne får god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten.
Vi tackar Josefin för pratstunden och hoppas att hon ska fortsätta trivas hos oss!
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Spotify
Nytt för detta nummer är att vi presenterar en Spotify-lista.
I denna premiäromgång har Annalena Stening på Fastighetsbyrån
Strängnäs valt ut en samling låtar i syfte att ge ett litet axplock
av vad hon brukar lyssna på.
Annalena är en musikalisk allätare som
väljer låtar beroende på sinnesstämning
eller vad hon för tillfället håller på med.
När hon städar eller lagar mat behöver
hon något som hon kan sjunga med och
gärna också dansa till. När väl maten ska
förtäras byter hon gärna till blues eller
jazz. Om läsning eller studier är på agendan är det lugn piano- eller gitarrmusik
som gäller.
Scanna QR-koden för
att lyssna på Ekon
13-spellistan. Glöm
inte att följa banken
på Spotify.
Länken finns också på bankens hemsida
och Facebook.

Nu ännu enklare
att bli och vara kund
Att hinna med ett besök på banken är
inte alltid så enkelt.
Därför presenterar vi nya sätt att via
vår hemsida både ansöka om att bli
kund och uträtta bankärenden när du
blivit det.
De nya webformulären är indelade
i ett antal enkla steg, där du fyller i

dina uppgifter när och varifrån du vill:
I soffan, vid köksbordet eller i bilen –
dygnet runt, sju dagar i veckan. Informationen använder vi för att anpassa vårt
erbjudande så det passar just dig eller
ditt företag.
Efter att du som ny kund skickat in din
ansökan kontaktar vi dig, inom ett par
dagar, för att boka ett personligt möte.

När du sedan är kund kan du hantera
många av dina bankärenden på egen
hand, när du har tid. Samtidigt har du i
systemet hela tiden möjlighet till kontakt med oss; vi står redo att besvara
frågor, hjälpa dig med våra produkter
och tjänster med mera.
Läs mer på www.sparbankenrekarne.se
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Varmt om hjärtat!

För banken är det en självklarhet att vara en del
i byggandet av Eskilstuna.
Picnic i Parken var sommarens stora succé. Banken gjorde det
möjligt att arrangera denna folkfest i Stadsparken.
Eskilstuna United besöker olika äldreboenden i kommunen.
Detta är ett samarbete mellan banken och laget.
AFC Eskilstuna hjälper oss också med socialt ansvarstagande.
De besöker bland annat skolor, för att möta framtida stjärnor.

Matematiksatsningen är ett projekt där vi, Mälardalens högskola
och Eskilstuna kommun arbetar för att förbättra kunskaperna inom
matematik.
ClownClubben följer vi som huvudsponsor med både glädje
och stolthet. Varje vecka besöker de sjuka barn på barnkliniken
i Eskilstuna.

Varmt om hjärtat är ett stiftelseprojekt för 2017 där vår personal
får 5 000 kronor vardera att ge till en förening som de brinner lite
extra för.
Eskilstuna GUIF är stadens handbollshjältar. Sparbanken Rekarne
är sedan många år huvudsponsor för laget.
Eskilstuna Gymnastikförening jobbar med allt från elit- till
barngymnastik. Även här är banken huvudsponsor.
Eskilstuna Smederna och Parken Zoo är ytterligare aktörer där
samarbetet gör vår stad lite bättre och lite roligare.

Ett stort tack till våra kunder.
Utan er hade det inte varit möjligt!
Läs mer på sparbankenrekarne.se

Sparbanken Rekarne AB • Kungsgatan 5 • 631 93 Eskilstuna • Långgatan 11 • 647 30 Mariefred • Trädgårdsgatan 14-18 • 645 31 Strängnäs

