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Tänk vilken skillnad!

Vi säger det ofta men det är värt att
upprepa; tänk vilken skillnad en sparbanksstiftelse kan göra.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är en pigg
21-åring, som bildades 1996 i samband
med att banken ombildades till bankaktiebolag. Stiftelsen ska förvalta det
så kallade Rekarnekapitalet som idag
består dels av 50 procent av aktierna i
Sparbanken Rekarne AB, dels av aktier i
Swedbank.
Enligt stadgarna ska stiftelsen främja
sparandet i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner. Den avkastning som stiftelsens aktier ger används, bland annat, till
anslag för att utveckla den region och
bygd som vi och banken verkar i. Anslag
lämnas till projekt inom näringsliv,
utbildning, forskning, kultur och idrott.
Just i detta nummer av Ekon kan du läsa

mer om ett av de många projekt inom
utbildningsområdet som stiftelsen lämnat anslag till under år 2016 och 2017,
nämligen Sisters in Business.
Bakom stiftelsen finns 40 huvudmän
som representerar bankens kunder.
Dessa utses på stiftelsens årsstämma
som också utser styrelsen. Vidare nominerar huvudmännen även ledamöter till
bankens styrelse.
Jag har varit huvudman sedan 2005
och de senaste tre åren som ordförande.
Jag har ett fantastiskt uppdrag, som jag
kombinerar med mitt yrke som lantbrukare. Det är otroligt stimulerade och
intressant att få ta del av all den energi
och kraft som organisationer, föreningar och företag lägger ner på idéer och
projekt som bedrivs i våra kommuner.
Att sedan Sparbanksstiftelsen Rekarnes
anslag kan sätta ytterligare guldkant på
projekten är alldeles perfekt.

Årligen utbetalas miljonbelopp och
summerar vi har vi kommit upp den
imponerande summa av 175 miljoner
kronor i utbetalade anslag. Det första
anslaget beviljades hösten 1997 vilket
innebär att det i år är 20-årsjubileum när
det gäller utbetalning av anslag. För att
högtidlighålla det ger vi alla huvudmän
och samtliga anställda i Sparbanken
Rekarne och dotterbolagen Fastighetsbyrån och Portfolio Försäkra möjlighet
att dela ut 5 000 kronor till ett projekt
som ligger hen varmt om hjärtat. Detta
har mottagits med stor entusiasm av
alla, såväl givare som mottagare.
I samverkan med Sparbanken Rekarne
vill vi, Sparbankensstiftelsen Rekarne,
vara en positiv kraft i samhället.

Kerstin Ehn,
Sparbanksstiftelsen Rekarne
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Bli blodgivare!
Gästskribent: Sofia Larsson
Driftchef för Sörmlands tre blodcentraler
Sedan 1988 har Sofia Larsson arbetat som biomedicinsk
analytiker på det som idag heter Unilabs. Företaget sköter
laboratorieverksamheten, inklusive blodcentralen, på bland
annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Idag jobbar hon som
driftchef men rycker också in och tar emot blodgivarna när
kollegorna behöver hjälp.
Många funderar nog på att bli blodgivare, utan att komma igång.
I Eskilstuna finns idag 2 775 aktiva blodgivare, det vill säga personer som lämnat blod under det senaste året. Det är alltså bara
2,7 % av stadens befolkning som lämnar blod, vilket är lägre än
riksgenomsnittet som ligger på 3 %.
– Nog borde väl fler kunna ge av sitt blod och sin tid för att
rädda liv? I Sverige är vi självförsörjande på blodprodukter och
det vill vi fortsätta vara. Vi behöver våra trogna blodgivare
samtidigt som vi hela tiden behöver nya, förklarar Sofia. Varje
år slutar var tionde blodgivare att ge blod på grund av ålder,
sjukdom eller flytt till annan ort.
Vem kan bli blodgivare?
För att ge blod måste du vara 18 år, väga minst 50 kg och känna
dig fullt frisk. Du måste också kunna förstå och tala svenska, ha
giltig ID-handling och ett svenskt personnummer.
– Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration, som
sedan personalen och du går igenom för att se att allt är okej
eller om något hänt som påverkar din möjlighet att få lämna blod.
Därefter kollar personalen att du har ”bra” vener att sticka i, de
tar ditt blodtryck och sedan tar de lite blodprover som skickas till
lab för analys. Om allt är bra får du komma tillbaka och lämna blod
efter cirka fyra veckor.
Ett besök tar 30–45 minuter och av denna tid är det bara tio
minuter som går åt till att lämna blod. Innan blodgivningstillfället
fyller du i en ny hälsodeklaration samt blir intervjuad av personalen, och efteråt blir du bjuden på fika.
– Män kan lämna blod fyra och kvinnor tre gånger per år. Varje
gång lämnar du ca 4,5 dl blod. Det är inte farligt och de flesta
känner ingenting av det, säger Sofia Larsson.
Hur kommer jag igång?
På geblod.nu får du svar på de flesta frågor man kan tänkas ha.
Här kan du också anmäla dig som blodgivare.
Det går också bra att kontakta Blodcentralen i Eskilstuna:
blodcentralen.eskilstuna@unilabs.com.
Tveka inte längre utan anmäl dig som blodgivare redan idag!
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

En ung ledare med laganda
För snart fem år sedan klev en ung
Kristina Kato in på banken; den då nittonårige tjejen hade fått en praktikplats via Arbetsförmedlingen. Nu är
hon en av bankens ledare och chefer.
Idag är hon vikarierande biträdande chef
på Eskilstuna Privat och för den obokade
gruppen av rådgivare, som du bland
annat möter på Kungsgatan på 4 och 5.
Vardagen består mest av schemaläggning, planering, möten och att lösa
problem som dyker upp. Men enligt henne
själv är dock den viktigaste uppgiften att
få alla kompisarna i gruppen att må bra
och att känna laganda.
När du inte jobbar, vad gör du då?
– Då umgås jag med familj och vänner,
gärna i kombination med god mat, säger
Kristina. Men jag lagar inte mat, utan
jag gillar att äta på restaurang. Jag är
en allätare och enligt mina vänner en
matkritiker, fortsätter hon.
Jaha, finns det någon favoritrestaurang
som lyckats imponera på dig?
– Favoriten i Eskilstuna är Kalas på
Kyrkogatan. God mat, trevlig atomsfär

och bra service är en bra mix som de
lyckas med, säger vår gourmet.
Några andra intressen?
– Jag gillar att shoppa och favoritfärgen
är svart. Min garderob innehåller mest
svarta kläder, säger en för dagen – ja just
det – svartklädd dam.
– Ett annat stort intresse är att
resa och jag semestrar alltid utomlands.
Somrarna i Sverige är däremot ljusa
och härliga så då vill jag vara hemma,
säger hon med en förmodad ny reseplan
i tanken.
Vart reser du då?
– Det är olika men för några månader
sedan var jag i Australien och det var
något alldeles extra. Dels för att jag
träffade mina kusiner som bor i Sydney
men också för att jag reste dit för ett
stipendium, fortsätter Kristina stolt.
Stipendium? Spännande! Berätta mer!
– Ja, jag blev väldigt glad över att bli
utsedd till Årets medarbetare 2015 och
fick ett stipendium av bankens hälftenägare Sparbanksstiftelsen Rekarne.
För dessa pengar åkte jag som sagt till

Australien och i resan ingick ett uppdrag
att besöka en bank för att vidga vyerna
och lära mig mer, säger hon utrycksfullt.
Jag besökte Arab Bank Australia i Sydney
och fick se hur de jobbar i deras kundtjänst, avslutar Kristina.
Det återstår alltså att se om det
kommer australienska influenser i kundtjänsten på Kungsgatan 5 framöver.
Boomeranger och kängurus har i alla fall
ännu inte synts till.

Korta fakta:
• Kristina Kato
• 24 år
• Familj bestående av mamma,
pappa och två bröder
• Bor i bostadsrätt i Nyfors,
Eskilstuna
• Gillar amerikanska realityserier
som t ex The Real Housewives
och Kardashians
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Sisters
in Business
Sisters in Business är en ideell förening som erbjuder affärsskolor och
coachning i samverkan med andra. Syftet är att ge fler möjlighet till ökad
livskvalitet, ekonomiskt oberoende och integration genom att utbilda i
entreprenörskap och företagande.
Just nu satsar föreningen på att bygga upp Bazar entreprenörshub för nyanlända i Eskilstuna.
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Vi träffar Annika Löfgren och Jabou Foon för att få lite inblick i
deras verksamhet.
– Som nyanländ saknas kännedom om hur det svenska
samhället fungerar överlag och i synnerhet saknas kunskap när
det gäller företagande. Intresset för företagande är stort bland
nyanlända och vi tycker att det är lika viktigt att utbilda i företagande som i kunskaper som kan krävas i en framtida anställning.
Vår önskan är att de ska bygga relationer med andra och lära sig
förutsättningarna för att kunna starta och driva egna företag,
förklarar Annika Löfgren.
Samarbeten
I Eskilstuna har föreningen bland annat samarbetat med
gymnasieskolor, ABF språkcaféer, Mötesplats Fröet i Fröslunda,
revisionsbyrån Rådek, Coompanion, UF, ALMI, somaliska
ungdomsföreningen Bulsho, eritreanska föreningen, Maria
Omar; entreprenör från Somalia, Eskilstuna kommun Ung Fritid,
tidigare Bazar-projektet och studenter från Innovationsprogrammet på Mälardalens högskola.
Målet är att tillsammans med andra skapa en entreprenörshub, ett nav för hållbar tillväxt, ökad livskvalitet och integration
i Eskilstuna. Andra delmål är snabbare språkutveckling hos
nyanlända, att ta tillvara nyanländas potential och att skapa
självförsörjning genom företagande.
Förhoppningen är att detta ska möjliggöra för fler att
engagera sig i vårt lokalsamhälle Eskilstuna. Målgruppen för
projektet hittills har varit nyanlända i etableringsfasen med
intresse för att lära sig mer om företagande. Två affärsskolor
har genomförts, en med 20 ungdomar och en med 15 vuxna.
– Vi vill arbeta för att ta bort eventuella ”tycka synd om”
och istället fokusera på att ta tillvara de möjligheter som finns.
Vårt jobb är dels att de själva ska få upp ögonen för sin egen
potential men också hjälpa dem att förmedla detta vidare till
andra intressenter, myndigheter och organisationer. Genom att
lära ut hur de kan gå tillväga kan vi arbeta för att ta bort den
otrygghet som kommer med att inte känna till olika strukturer i
ett samhälle man är helt ny i, säger Jabou Foon.
Brobyggare
Genom att vara en länk mellan nyanlända och andra företag
och organisationer skapar föreningen förutsättningar för rela-

tionsbyggande. Ett tiotal av de som genomgått affärsskolorna
har även använt oss och andra de kommit i kontakt med som
referens för sommarjobb, för att starta en förening, få coachning eller praktik.
– Man kan säga att det funkar åt båda hållen. Många organisationer säger att de vill komma i kontakt med till exempel
nyanlända, men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Här
hjälper vi till så att de båda kan hitta varandra, fortsätter Jabou.
Bazar entreprenörshub
Sparbanksstiftelsen Rekarne stöttar projektet Bazar entreprenörshub, en affärsskola delvis förlagd på ABF och Mötesplats
Fröet i Fröslunda. Projektet har även fått stöd från Tillväxtverket.
– Den första omgången startade i oktober 2016 och pågick
fram till april 2017. Näringsminister Mikael Damberg kom på
besök och fick lyssna på idépresentationer från deltagarna i
projektet. En viktig roll i projektet har också idécoacherna haft,
tidigare nyanlända som varit i Sverige en tid och som nu vill
hjälpa fram andra. Här har vi bland annat haft ett fint samarbete med studenter från Innovationsprogrammet, som agerat
språkstöd och lett workshops med deltagarna, säger Annika.
Framtiden
Målet är en bestående verksamhet i Eskilstuna, med ännu fler
samarbetspartners. Redan i höst startar en ny affärsskola i
samverkan med fler av de partners som varit med tidigare. En
affärsskola i Östersund är också på gång.
– Vi tror mycket på den här modellen med entreprenörshub
och då menar vi att andra organisationer kan docka an till oss
för att i ett gemensamt syfte skapa förutsättningar för nyanlända att utveckla sina idéer till företag. Alla som vill och kan se
en poäng i det är välkomna att samarbeta! Olika lokala knutpunkter där man kan mötas är oerhört viktiga, säger Jabou Foon.
Korta fakta:
• Sisters in Business förening grundades 2011
• Bedriver idag verksamhet i Mälardalen, Stockholm och
Östersund
• Läs mer på www.sistersinbusiness.se
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Succé för
Picnic i Parken
Under parollen Picnic i Parken erbjöds
musik i Stadsparken i Eskilstuna
under hela juli. Varje onsdagskväll
mellan 18–21 ställde sig både lokala
akter och band utifrån på scen – och
vid varje tillfälle gick vädergudarna
evenemanget till mötes.
Redan innan första onsdagen var hela
konceptet något av en snackis och
när scenen började byggas samlades
intresserade nyfiket för att se vad som
var på gång. När kvällen sedan närmade
sig kom folk tågande från olika håll med
filtar, korgar och fällstolar i högsta hugg.
Bakom sommarfestivalen står
Eskilstunaprofilerna Micke Byström och
Peter Torsén, en kreativ duo som idag är
väldigt nöjda över utfallet av sommarens
projekt.
– Inte ens i vår vildaste fantasi hade vi
kunnat hoppas på ett så här bra resultat.
Vårt mål var att locka cirka 1 000 besökare per gång och redan första onsdagen
var det nästan dubbelt så många som
kom, skrattar Torsén.
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Och antalet gäster ökade för varje vecka.
Första omgången lockade cirka 1800
festsugna till Stadsparken, den andra
drog strax över 2 000 och de två sista
cirka 3 000 personer.
Från trottoaren till parken
Själva idén kom som ett naturligt nästa
steg efter de trottoarspelningar som
Café Norr 2014 började arrangera på
fredagar.
– Det hela började med att det var så
fint väder och därför tog vi ut instrumenten och lirade. Då det visade sig funka
fortsatte vi med det och allteftersom
kom allt fler för att titta. Vid ett tillfälle
var det uppemot 450 personer; långt fler
än vad som får plats på uteserveringen.
Det var folk på gatan, andra sidan vid Ica
Safiren, på balkonger runt om – men även
på filtar i Stadsparken och detta gav mig
idén att arrangera något i själva parken,
förklarar Micke Byström.
För att kunna förverkliga det hela
kände Micke snabbt att han behövde

hjälp av sin vapendragare som han arbetat med sedan 1977; Peter Torsén.
– Jag kände direkt att jag inte klarar
att arrangera detta själv och drog därför
in honom. Peter är väldigt duktig på
marknadsföring och tycker det är roligt
att hålla på med sånt. Han är en riktig
”doer” medan jag kan vara lite flummig
och mer av en idéspruta, säger Micke.
Städat på många sätt
Inför sommarens fyra evenemang i
parken höll själva artistbokningsbiten
tämligen låg profil i marknadsföringen.
På affischer annonserades främst själva
företeelsen picknick.
– Det var också det som blev det stora
som drog fler och fler för varje gång; alla
tog verkligen det här med picknick bokstavligen och kom dragandes med stora
matkorgar, filtar och stolar, konstaterar
Micke.
Även om det också är tillåtet att
förtära alkohol i Stadsparken fram till
klockan 22 (dock ej i lekparken) blev det
hela en städad historia i alla avseenden.

Nöjda arrangörer

– Det var ingen fylla, inga bråk och ingen
nedskräpning! utbrister Peter Torsén.
Feelgood viktigt
Det var också viktigt att de artister som
bokades passade in i en miljö där publiken
sitter på en filt när de lyssnar.
– Den röda tråden var en laidbackkänsla med fokus på välbefinnande
snarare än högljudd festival. Samtidigt
var det aldrig heller meningen att just
musiken skulle vara dragplåster utan
snarare företeelsen att vi samlas och har
det trevligt i vår egen fina park, förklarar
Micke Byström.
Banken betalade kalaset
Hela arrangemanget genomfördes med
pengar från banken vilket innebar att
inträdet för besökarna var noll kronor.
– Att Picnic i Parken ens var möjligt
att genomföra är till stor del Sparbanken
Rekarnes förtjänst. Som huvudsponsor
sköt de till de pengar som behövdes för
att kunna förverkliga detta. Vi hade
också stöd av kultur- och fritidsförvalt-

ningen på Eskilstuna kommun. Utöver
det sålde vi festivaltröjor och överskottet där gick till de lokala artisterna som
ställde upp att spela näst intill gratis.
Hela arrangemanget lyftes också ytterligare av en stark gör det själv-anda
där vi alla hjälpes åt. För att anpassa ett
gammalt Kennedy-citat brukar jag säga
”fråga inte vad din stad kan göra för dig
utan vad du kan göra för din stad”, säger
Micke Byström.

Korta fakta:
• Picnic i Parken arrangerades
varje onsdag under juli
• På scen stod både lokala artister
och akter utifrån
• Hashtag för årets foton är
#picniciparken2017
• Planering för en repris 2018
är redan igång

Vi ses nästa år
Efter en sådan succé som sommarens
fyra kvällar visade sig bli råder nu ingen
tvekan om att Peter och Micke har för
avsikt att göra om detta nästa år.
– Tanken var redan från början att
göra detta till något återkommande och
med den enormt positiva feedback vi fått
känner vi att vi bara måste göra det igen,
säger Micke Byström.
– Fram till dess är det bara att hålla
koll på vår Facebooksida och kika på alla
bilder som lagts upp på Instagram under
#picniciparken2017, avrundar Peter
Torsén.
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Värdshuset
Gripen
10

Korta fakta:
• Har idag 5 anställda
(säsongsvis upp till 15)
• Omsättning:  
7,5-8 Mkr (innefattar
all verksamhet i fastigheten: restaurang och
bensinstation)
• Erbjuder också möjlighet att tanka båtar

Mitt i Stallarholmen, bara ett stenkast från bron som
förbinder Selaön med fastlandet, hittar vi Gripen; ett
värdshus som idag åter drivs av Emma Hjelm. Vi har
träffat denna entreprenör som brinner för sin närmiljö.
Emma har en naturlig koppling till själva fastigheten där värdshuset ligger som sträcker sig tillbaka till slutet av nittiotalet.
– Det var då min familj köpte huset och sedan blev jag
inblandad i verksamheten på allvar efter att jag tagit studenten
år 2000. Under ett par år ville jag dock prova på annat så då
valde jag att behålla fastigheten men sälja själva verksamheten,
förklarar Emma.
Under ett och ett halvt år var Emma därmed hyresvärd åt
en annan krögare och under den tiden provade hon på livet som
SOS-operatör. Jag blir givetvis nyfiken på om hon kan finna
några som helst likheter mellan det jobbet och det hon idag
ägnar sig åt.
– Nej, eller det skulle väl i så fall vara att man kommer i
kontakt med människor i båda fallen och hjälper dem på olika
sätt, skrattar Emma Hjelm.
Börja om
Att arbeta i en storskalig statlig verksamhet var en stor
omställning jämfört med att vara helt egen.
– Skillnaden blev helt enkelt för stor så efter drygt ett år
sade jag upp mig för att åter satsa på den här verksamheten.
Under den tid jag hållit mig borta hade den inhyrda krögaren
försatt verksamheten i konkurs. Det första jag gjorde var då att
renovera allt och i princip börja från noll igen, berättar Emma.
Gripen är idag en lunchkrog året om och en sjökrog under
sommaren, utöver det gör de en hel del catering.
– På en sådan här liten ort hade det nog inte varit möjligt
för oss att klara oss utan cateringdelen. Via den når vi ju också
utanför Stallarholmen; ända till exempelvis Eskilstuna, säger
Emma med ett leende.
Även om de inte bedriver någon regelrätt kvällsservering
har de återkommande afterwork- och olika tema-kvällar som
alltid drar bra med folk.

– Det kan vi tacka lokalbefolkningen för; vi känner att vi har bra
stöd, förklarar Emma.
Lokalpatriot
Emma ser sig själv som en lokalpatriot och engagerar sig i olika
projekt, till exempel styrelseuppdrag i Företagarna SträngnäsMariefred, Stallarholmens nätverk, Fyra mälarstäder i samverkan och BNI.
– Ibland är det nästan svårt att komma ihåg vilken hatt jag
har på mig vid ett viss tillfälle, konstaterar Emma.
Hon är bland annat med om att arrangera olika aktiviteter
som till exempel företagarfrukostar.
– I dessa tar vi också in skolan med på ett hörn, som jag
också är inblandad i; det är viktigt att integrera den biten i
näringslivet i en byhåla, om man nu får säga så, skrattar Emma.
Vidare förklarar hon att det finns en skillnad i Stallarholmen
jämfört med många andra, större orter. Här ställer de lokala företagen upp och hjälper varandra istället för att köra egna race.
– Till exempel krögarbranschen brukar ofta ha lite svärtat
rykte men här hjälper vi varandra, snarare än att armbåga oss
fram. Om någon har slut på något kommer vi över med varor till
varandra och överlag är det en väldigt konstruktiv och kreativ
anda här på orten, förklarar hon.
En bank som ser småföretagen
Värdshuset Gripen är kund hos banken sedan tre år tillbaka.
– Stackars banken när de tog över det här; det var ju massor
som skulle fixas som exempelvis olika kortdragare som skulle
funka med varandra!
Emma ser också en fördel i bankens lokala förankring och att
de lägger fokus på de små företagen på orten.
– Jag tror att bankens styrka är att den ser till de små företagen; även om inte jag ensam är någon stor kund så utgör ju jag,
tillsammans med alla andra småföretagare en viss volym. Detta
märker jag att de som lokal bank tar på allvar och har ett tydligt
fokus på. Jag tror detta är något som medför till att de vinner
så pass många kunder lokalt på de orter de finns på.
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En nära ko-upplevelse
En bit nordost om Eskilstuna hittar vi Viby Prästgård i
Kjula, där Christin och Mats Andersson bedriver familjejordbruk med inriktning på mjölkproduktion.
Förutom paret Andersson och den extrapersonal som tas in
vid behov utgör själva korna en överväldigande majoritet av
arbetskraften på gården.
– Vi har ungefär 60 kor och utöver det också ett mindre
antal tjurar, berättar Christin, som mest ägnar sig åt bokföring,
seminering och att ta hand om djuren medan Mats sköter resten. Förutom att jobba på den egna gården arbetar hon också
på ett LSS-boende.
Den extra arbetskraften utgörs ofta av den egna familjen,
som bor alldeles intill.
Det börjar emellertid bli aktuellt att ta in fler personer
som fast personal. På Viby Prästgård finns numera också en

mejeridel, som sedan en tid tillbaka bland annat levererar mjölk
till Ica Kvantum Ekängen i Eskilstuna. Varje måndag, onsdag
och fredag kommer kunden själv och hämtar mjölk med egen
bil och det innebär också en viss hantering på gården.
– Mjölken ska pastöriseras och kärl ska diskas, vilket tar lite
tid det också. Samtidigt innebär detta en bra försäljning och vi
har fått väldigt positiv återkoppling från folk, säger Christin.
Det är inte heller bara Ica som kommer och hämtar mjölk
hos makarna Andersson; varje onsdag kommer restaurang
Sillbiten och köper 15 liter mjölk som de använder till sina
torsdagspannkakor. Hela denna hantering marknadsför de som
Pannkaksresan.
– Enligt deras kök är det en skillnad som natt och dag med
vår mjölk. En anledning är nog att vår mjölk har en naturlig fetthalt på 4,6 %, som ju är lite högre jämfört med standardmjölken
i affärerna som ligger på 3 %, resonerar Mats.

Korta fakta:
• Antal anställda: 2 + extra vid
behov
• Omsättning: cirka 2,5 Mkr
• Cirka 60 mjölkkor och ett mindre
antal tjurar

Produktutveckling
Christin och Mats berättar att de gärna ser fler sådana här
kopplingar för att nå ut till fler konsumenter med gårdens mjölk,
till exempel skolor och äldreboenden. De bedriver däremot inte
någon gårdshandel för att sälja direkt till slutkunder.
– Vi kikar också på att själva utveckla och sälja produkter
som baseras på mjölk, som exempelvis yoghurt och glass,
säger Christin.
Fjärde generationens mjölkbönder
Viby Prästgård har varit familjeägd på Mats sida sedan 1903
och hela tiden har de ägnat sig åt mjölkproduktion. 2005
köpte de loss gården efter att den fram till dess arrenderats av
Strängnäs Stift.
– När vi skulle köpa var det mycket pådrag, det kom en hel
buss med politiker och kyrkfolk. Det var kanske roligt för dem
att komma hit och titta; politiker har väl i regel aldrig varit på
en gård tidigare? skrattar Mats.
Under alla år som arrendatorer ingick också en del uppdrag
för den lokala prästen.
– Min pappa och min farbror fick då och då ta fram den finaste hästen och den finaste vagnen för att skjutsa runt prästen
på olika förrättningar. Det tyckte de nog var ett ganska roligt

avbrott – annars hade de nog aldrig fått se mycket annat än
gården, säger Mats.
Branden
Sommaren 2013 drabbades Viby Prästgård av en ödesdiger
brand som totalförstörde själva ladugården. Som tur var
befann sig korna ute i hagarna och blev omhändertagna av
Christina och Ulf Winblad på granngården Womtorp . Där
erbjöds korna husrum fram till att de kunde flytta hem till Viby
igen, våren 2015.
– Det var ju lite jobbigt innan vi visste hur det låg till med
våra försäkringar, om allt skulle täckas. Som tur var hade vi
fullvärdesförsäkring, minns Christin. Samtidigt ställde banken
upp med lån för att vi skulle kunna komma på fötter igen. Vi
kände verkligen att de stod bakom oss under den svåra tiden.
Bankens äldsta kund?
På frågan om hur länge de varit kund i banken möts jag av ett
skratt.
– Vi har alltid haft samma bank och så långt jag kan minnas
har vi under alla år haft väldigt bra kontakt med den. Både
Katarina och Malin är här då och då, de är väldigt intresserade
av hela mejeribiten, berättar Mats och Christin.
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Bovieran

– bland palmer och olivträd

Bovieran erbjuder bostadsrätter för personer över
55 år, med ett stort fokus på trygghet, social samvaro
och gemenskap. Miljön har utformats med franska rivieran
som förebild och finns idag på flera platser i landet. Just
nu pågår byggnation i Strängnäs och därefter står
Eskilstuna på tur.
Den första Bovieran stod färdig 2009 i Partille. Sedan dess har
nära 20 Bovieror byggts runt om i Sverige, i städer som Norrköping, Kalmar, Falkenberg, Örebro, Järfälla och många fler.
Temperaturstyrt klimat
Bovierans hus rymmer upp till 54 lägenheter, uppdelade mellan
tre trevåningshus. De ramar in Vinterträdgården som är Bovierans hjärta och självklara mötesplats. Med hjälp av effektiva
fläktsystem och luckor i taket regleras klimatet över hela året.
Under den kallaste vintermånaden drar sig temperaturen ner
till ca 10 °C och ger växterna en chans att vila.

Föreningens ytor
Den gemensamma vinterträdgården är fylld med palmer,
olivträd och växter från olika delar av världen. Här finns även en
boulebana och ett gårdshus där man hittar husets aktivitetslokal och bastu. I huset finns ett rum som kan användas som
exempelvis gym, kontor för hemtjänst eller en mottagning för
en sjuksköterska.
Det är upp till bostadsrättsföreningen att bestämma vad
de har störst behov av. Huset har även en gästlägenhet där
vänner eller familj kan bo när de är på besök.
Bovierans bostäder
Bovieran erbjuder fyra olika bostadstyper som sträcker sig
mellan 2–3 RoK och 64–87 m2. Bostäderna på markplan har
uteplatser medan de på våning 1 och 2 har balkonger som
vetter mot utsidan av huset.
Alla lägenheter har utrustats med säkerhetsdörrar och
porttelefonen vid den gemensamma entrén är kopplad till
tv-displayer i bostäderna – för att skapa en trygg omgivning
för alla boende.

Zinnia Forzelius, Fastighetsbyrån i Strängnäs

Rykande åtgång
Konceptet är oerhört populärt och Fastighetsbyrån Strängnäs sålde snabbt slut på
alla objekten för den Boviera som just nu
etableras i Fårhushagen.
– Konceptet är väldigt unikt i sig och
lägenheterna gick åt snabbt och nu i

september får de flytta in i sina nya hem.
Här får de som är äldre än 55 år ett grönt
boende, med mycket hjärta, gemenskap
och trygghet; i en växtrik miljö med
behagligt klimat och sköna upplevelser
året om, berättar Zinnia Forzelius på
Fastighetsbyrån i Strängnäs.

Eskilstuna på gång
Nu har alltså turen kommit till Eskilstuna
och platsen är Odlarvägen. Antalet lägenheter blir något fler än i Strängnäs, 54
istället för 48, och de väntas gå åt i ett
rasande tempo även här.
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Ljus framtid för
EnergiEngagemang
I slutet av 2011 kände Johan Skördare att tiden var
mogen för att börja ägna sig åt solenergi. EnergiEngagemang var ett faktum och har sedan dess vuxit
i takt med hela branschen i övrigt.
Bolaget arbetar rikstäckande med solcellsinstallationer och
är idag en av de större aktörerna på den svenska marknaden.
De flesta av kunderna är företag, lantbruk, bostadsrättsföreningar men de jobbar även med villor. Ett av de större
åtagandena är ramavtal med Svenska kyrkan och HSB.
– Vi jobbar fabrikatsoberoende och har därmed ingen roll
som återförsäljare kopplat till någon tillverkare eller grossist.
Just denna del är en central del i vår entreprenadform eftersom det medför att vi kan vara väldigt rådgivande, berättar
Johan Skördare, vd.
Den totala mängden solelenergi av landets elenergi ligger
idag på 0,1 %. Tämligen blygsamt jämfört med länder som
exempelvis Tyskland, Italien, Japan och USA som ligger på
uppemot 10 %. Samtidigt har andra länders tillväxt varit
med och banat väg för vår inhemska expansion.
– En bidragande orsak till att utvecklingen gått snabbare i andra länder är att de haft högre elpriser jämfört med
Sverige. Tack vare bland annat vår vattenkraft har vi haft
tillgång till billig el, vilket i sig haft positiv inverkan på landets industriella tillväxt.
Omställning
För drygt ett år sedan togs ett blocköverskridande beslut i
riksdagen; Sverige ska helt och hållet ha gått över till förnybar energi år 2040. Enligt Energimyndigheten ska andelen
solel under denna omställning gå från dagens nivå till mellan
5–10 %. Detta genom att i första steget se över regelverk,
certifieringar och stödsystem och därefter genomföra en
massiv utbyggnad i steg två.
Sedan november 2016 finns en certifiering för solelsinstallatörer och via Svensk Solenergi blev EnergiEngagemang ett
av de första företagen – inte bara att bli certifierade utan de
fick även komma med synpunkter på själva certifieringen.
Privatägd el
Vi står inför en stor omställning som också medför att vi
går vi från att elproduktion tidigare i princip varit en statlig
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monopolföreteelse till att det blir var mans egendom. Vem
som helst kan sätta upp paneler på taket och producera sin
egen el. Om vi som användare äger produktionen uppstår
helt andra incitament när det kommer till prissättning.
– Istället för att stå med mössan i hand inför de stora
elbolagens tariffändringar kan vi ta saken i egna händer
och installera egna paneler. Redan idag ägs ungefär 20 %
av elproduktionen i Tyskland av privatpersoner, resonerar
Johan Skördare.
Framtiden
Johan utstrålar en genuin entusiasm över framtiden, både
för EnergiEngagemang men också branschen överlag.
–Det är extremt stimulerande att jobba med detta. Ett
exempel är den glädje och den upprymdhet som man ser
hos de kunder när de har sin egen anläggning på plats och
kan producera sin egen el. Den känslan är nog ibland starkare
än den som rör miljö eller ekonomi. Hela utvecklingen är
spännande både i de stora och i de små perspektiven.
Marknaden har i princip fördubblat sig varje år och med
tanke på att solel ska gå från 0,1 till uppemot 10 % på 20 år
så blir ju perspektiven nästan svindlande.
– Som det ser ut nu så blir det en väldigt stor marknad att
jobba med, både för oss befintliga aktörer men även många
nya, säger Johan.
Johan berättar också att det bara på knapp tio år blivit
långt mycket billigare att installera solpaneler:
– 2008 var det statliga stödet 75 % och ändå var då de
resterande 25 % dyrare än vad det idag är att installera
utan stöd.
Kopplingar till banken
Redan innan Johan startade EnergiEngagemang var han och
hans fru kunder hos banken.
– När vi köpte en fastighet som vi byggde om till kontor
för uthyrning valde vi Sparbanken Rekarne. Vår huvudkontakt var då Jukka Ollila och idag är det Fredrik Jansson. Eftersom det funkat så bra har alla andra affärer också hamnat
där. Vi är jätteglada med det samarbete vi både har haft och
har, berättar Johan.
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Att tänka på när du
köper en bostadsrätt
Som bostadsrättsinnehavare har
du en andel i en förening; rätten att
nyttja en specifik bostad. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och
lägenheterna och utser en styrelse,
vilka är de som beslutar kring viktiga
frågor om föreningen.
Samtidigt som du faktiskt inte äger
bostaden, utan en del i föreningen, har
du ändå rätt att bestämma över och
bekosta förbättringar i din bostad. Ibland
behövs dock beslut från styrelsen vid
större förändringar. Ett sådant exempel
kan vara att flytta eller ta bort en vägg.
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i
andra hand, ansöker du även om detta till
styrelsen.
Som bostadsrättsinnehavare betalar
du en månadsavgift till föreningen,
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som bland annat ska täcka underhåll av
fastigheten och de lån som föreningen
eventuellt har.
Kontrollera föreningens ekonomi
Det är viktigt för dig som köpare att
kontrollera bostadsrättsföreningens
årsredovisning eller, om det är en nyproducerad bostadsrätt, den ekonomiska
planen.
I dessa framgår vilken ekonomi föreningen har och vilka lån som den upptagit
på fastigheten samt vilken ränta och
amortering de har eller har räknat med.
Du behöver också kontrollera föreningens skuldsättning per kvadratmeter. Om
räntorna stiger ökar också kostnaderna
för lånen, vilket i förlängningen kan
påverka månadsavgiften.

Det är även viktigt att se över vad
föreningen betalar för drift och underhåll, till exempel löpande kostnader för
värme och sophantering.
Finns det pengar för framtida underhåll och större eventuella framtida
renoveringar?
Mer information
Ta gärna hjälp av någon i din omgivning
som kan se över aktuell årsredovisning
– innan du skriver på ett köpekontrakt.
Den mäklare som säljer bostadsrätten
har alltid en kopia till dig. Köper du privat
ska du alltid begära den senaste årsredovisningen av säljaren.
Vill du ha mer fördjupad information
om vad du behöver ta reda på?
Hör bara av dig till oss så skickar vi en
mer detaljerad lista.

• •

Ooh detta är gott!

Bankens picknick-korg
Vid sommarens Picnic i Parken bjöd vi de första 25 av
våra kunder en picknick-korg laddad med läckerheter.
Och eftersom det med lite tur med vädret går alldeles
utmärkt att äta utomhus på en filt långt inpå hösten
har vi bett Odetta avslöja vad som fanns i sommarens
bank-korgar.
• Två baguetter; en med skinka, ost och grönt
och en med bara ost och grönt
• En skål med olika frukter, exempelvis vindruvor,
jordgubbar och melon
• En flaska alkoholfri cider
• Två smoothies; smakerna varierade men en bra
kombination är att ha en med jordgubbar och en med kiwi
• Servetter
• Plastglas
Hoppas det smakar!

Nyare, snyggare och bättre
Du har kanske redan märkt att internetbanken och vår app
för privatpersoner fått en rejäl ansiktslyftning.
Internetbanken
Sedan i maj har våra kunder, undan för
undan, fått tillgång till den nya versionen
av internetbanken och nu i september
ska alla kunder få tillgång till den.
Innehållet anpassas automatiskt
till den skärmstorlek som du använder.
Detta innebär bättre användarupplevelse
– med enklare navigering och med ett
utseende som är enhetligt med appen.
Du får dessutom nya tjänster
som till exempel:
• Digitalt flöde för privatlån
• Omsättning och individuell
prissättning av bolån
• Lånelöftesansökan
• E-signering av avtal och dokument
Vår app för privatpersoner
Appen som tidigare kallades Mobilbanken
uppdaterades i början på juni. Har du inte
automatisk uppdatering kommer du att

få en påminnelse om uppdatering direkt i
din app. Den gamla versionen slutade att
fungera i slutet av augusti.
Under en övergångsperiod finns
inte följande funktioner på plats i den
nya appen:
• Information om ditt sparande och dina
placeringar. Du hittar dessa funktioner i en separat app; Sparbanken
Spara och placera, som du kan ladda
ned via App Store eller Google Play.
Vid årsskiftet finns allt på plats i nya
appen.
• Administration av ditt barns banktjänster, exempelvis aktivering av
internetbanken ung och Swish.
Från och med september finns detta
på plats.
• Administration av Swish, till exempel
ändra beloppsbegränsningar. Även
detta finns på plats från och med
september.
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Socialt ansvarstagande
en del i sponsringen
Sparbanken Rekarne har, tillsammans med de
klubbar banken sponsrar, introducerat ett moment
som berör socialt ansvarstagande.
Som motprestation förväntar sig banken nu ett socialt
ansvarstagande, något som samtliga föreningar ställt sig
väldigt positiva till.

Ett led i detta är ett projekt där Eskilstuna United-spelare besöker
olika äldreboenden i. Ett annat är exempel är AFC Eskilstunas
besök på olika skolor eller Strängnäs IBK:s nattvandringar.
Banken strävar efter att göra nytta på de orter vi bedriver
verksamhet och är glada över att kunna göra detta tillsammans
med idrotten i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Vilken annan bank ger mer?

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

