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Kära läsare
Vi ger ut denna tidning som ett led i vår
önskan att kontinuerligt ha en bra och öppen
kommunikation med våra kunder.
Tidningen är ett sätt för oss att lättsamt
kunna presentera banken och några av våra
kunder och samarbetspartners för dig.
Tveka inte att kontakta oss om det är något
du undrar över. Vi lyssnar gärna på dig.

Förnyar, Förenklar, Förbättrar – För dig.
Under året har vi jobbat under devisen: Förnyar,
Förenklar, Förbättrar – För dig. Baserat på de
orden tänkte vi i nya banor för att göra din bankupplevelse bättre.
Det resulterade i att vi förändrade och byggde om kontoret på Kungsgatan 5 i Eskilstuna.

Vi öppnade också ett nytt kontor för kontanthantering och startade vår egen telefonbank.
Ombyggda och nya lokaler
Under 2013 fortsätter vi den inslagna vägen med
ombyggnation av vårt kontor i Strängnäs och
ett helt nytt kontor i Mariefred, allt i syfte att
förenkla din vardag och dina kontakter med oss.
I detta nummer av tidningen kan du bland annat läsa om vårt samarbete med Hälsoskaparna,
Eskilstuna Jazzklubb och ClownClubben, alla bra
exempel på hur vi fungerar som en positiv kraft
i samhället.
Trevlig läsning!
VD Mats Bengtsson och
Stf VD Ann-Christin Lindahl
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Eskilstuna Jazzklubb

Sten Elmgart och Dan Jisei får representera tradition och nyskapande
från styrelsen i en av Sveriges mest
livaktiga jazzklubbar.

Sten Elmgart och Dan Jisei
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Klubben bildades 1979 och har med
mer än 1000 arrangemang bakom sig
en enorm erfarenhetsbank att ösa ur.
Ordförande Sten vill gärna framhålla
den stora ungdomsverksamheten som
bedrivs i klubbens regi och Dan Jisei
tycker att bredden i utbudet av konserter är en framgångsfaktor som inte nog
kan understrykas.
Eskilstuna Jazzklubb genomför
arrangemang med såväl lokal förmågor
som världsartister och publiken gillar
det!
Sedan många år är Sparbanksstiftelsen Rekarne en stor och viktig
bidragsgivare till Eskilstuna Jazzklubb
och de båda eldsjälarna ovan intygar
att kulturlivet i både Eskilstuna och

Strängnäs har Sparbanksstiftelsen
Rekarne att tacka för mycket.
– Stiftelsens insats är för många
arrangörer en avgörande faktor, säger
Sten Elmgart, en engagerad ordförande
i en framgångsrik förening.

Snabbfakta:
• Eskilstuna Jazzklubb
• Föreningan startades 1979
• 1000 medlemmar
• 57 arrangemang 2012
• Publik 6000/år
• Arrangemang ofta och gärna i
samarbete med andra.
• Statens Kulturråd rankar Eskilstuna
Jazzklubb som den 5:e viktigaste
bland landets 120 jazzarrangörer.
• Bidragstagare från Sparbanksstiftelsen Rekarne

Snabbt, enkelt & proffsigt
Det är tre ord som Dobrica och Slobodanka Pavlovic använder när de beskriver sin relation till Sparbanken Rekarne.
– Vi ringde runt till flera banker när vi skulle bygga hus,
säger Dobrica. Sparbanken Rekarne visade intresse för oss
direkt och återkom snabbt med ett förslag på tid för en
första diskussion inom några dagar. Det är faktiskt så att
vissa av de banker som vi hörde av oss till fortfarande inte
återkopplat till oss.
Hos Lena Sandell på Sparbanken Rekarne har vi fått en
fantastiskt fin hjälp från första stund. Vi har fått en personlig kontakt, raka besked och trevligt bemötande.
Nyckelkunder
– Vårt nya hus blev klart i september och nu har vi blivit Nyckelkunder på banken. Vi har nu flyttat över hela vår ekonomi
till Sparbanken Rekarne. Ja, även våra försäkringar, säger
Slobodanka.
– Vi vill dessutom lyfta fram Lars Morell på Fiskarhedenvillan. Hela bygget har gått utan problem, avslutar familjen
Pavlovic, en nöjd familj i ett väldigt fint hus.

Snabbfakta:
• Privatpersoner som
behövde ett huslån
• Sparbanken Rekarne
levererade snabb och
personlig hjälp
• Familjen är numera
nyckelkunder i banken
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Träning för alla – i alla åldrar
Snabbfakta:
• Företaget heter
Hälsoskaparna
• Startades 1990
• 1800 medlemmar
• Ägare är Inger
Lindelöw
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Inger Lindelöw äger och driver Hälsoskaparna,
ett företag som inriktat sig på friskvård
och rehabilitering.
De bedriver sin verksamhet i två fina anläggningar, en i Strängnäs och en i Mariefred och de
har i dag 1800 medlemmar, den högsta siffran
sedan starten 1990.
Framgången och det höga medlemsantalet
har flera orsaker. Dels går det som bekant en
motions- och hälsovåg genom hela Sverige och
den rider givetvis Hälsoskaparna på.
Men träningsanläggningar finns det gott om
och det gäller att skilja sig från mängden. Inger
och hennes många medarbetare kan erbjuda
träning och aktiviteter för alla, i alla åldrar. Från
två år och uppåt!

Personligt bemötande
Förutom ett brett utbud så jobbar de med ledord som service, kundvård, respekt och kvalité.
– Vi vill möta medlemmen på dennes nivå,
på ett personligt sätt, berättar Inger. Du ska
känna dig välkommer och sedd när du besöker
någon av våra anläggningar.
Tillgänglighet
Personligt bemötande är för övrigt ord som Inger använder när hon beskriver sin relation med
Sparbanken Rekarne och dess personal.
– De är lätta att få tag i, och när vi träffas är
det en skön stämning, ofta med glimten i ögat.
– Relationen med banken i Strängnäs har
funnits ända sedan 1988, så långsiktighet är
också ett bra ord, avslutar Inger Lindelöw, en
frisk fläkt i ett härligt gäng!

Sofia Kihlman är en energisk
instruktör på Hälsoskaparna.

På löpbandet: Bengt Kjellgren

Instruktör: Kaj Niemi

Inger Lindelöw, glad ägare

Moderna och
inbjudande lokaler
hos Hälsoskaparna
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Vardagen på ett sjukhus är inte som hemma. Den kan
kännas långtråkig, vara smärtsam och fylld med oro och
det är lätt för ett barn att känna sig ännu ”mindre”.

ClownClubben
Det är här Clownclubben kommer in.
De vet att barnen inte har kommit till
sjukhuset för att bli underhållna utan
för att de är sjuka, har ont och kanske
är lite rädda.
Varje vecka besöker sjukhusclownerna
barnkliniken i Eskilstuna och arbetsdagen börjar med en rapport från
sjukvårdspersonalen med nödvändig
information om barnen.
Vilka situationer som clownen är
med på beror dels på vad man har
kommit överens om på avdelningen och
naturligtvis på barnet själv. Clownen
har som all annan sjukvårdspersonal
tystnadsplikt.
Clownen tränger sig inte på
Lek och fantasi är inkörsporten och
sång, musik och drama är medel som
clownen gärna omger sig med.
Clownen söker kommunikation men
tränger sig aldrig på och utför sitt
arbete med stor respekt för alla de
möter och ofta utvecklas mötet mellan
barn och clown till något magiskt. Att
låta barnet bli den ”stora” i möte med
clownen som kanske är ännu mer rädd
och orolig och behöver barnets hjälp
med förklaringar på funderingar av olika slag, kan hjälpa barnet att växa och
bearbeta sina egna upplevelser.
Ibland kan clownen också vara till
nytta och skapa broar till ”vuxenvärlden” genom att ifrågasätta det som är
runt omkring.

Clownmedicin
Att bli sedd och stärkt i sin identitet
med hjälp av clownen som annorlunda
inslag och få chans att tänka på något
annat för en stund kan vara vilande,
befriande och med största sannolikhet
hälsofrämjande.
Clownen är en kontrast och ett komplement till all annan vård och fokus är
inte på det ”sjuka” utan att se till det
friska. Om ”clownmedicin” kan skapa
skratt, vilket det ofta gör, så sägs ju att
skratt läker.
Beroende av bidrag
ClownClubbens verksamhet är helt beroende av ekonomiska bidrag. Sparbanken Rekarne har valt att stödja deras
fantastiska och viktiga arbete.
Vill du också stödja ClownClubben? Nu kan du köpa ClownClubbens
superduper-skiva ”Kardborre”, en musik-CD för barn och vuxna för endast
100 kronor. Skivan finns att köpa på
våra kontor i Eskilstuna, Strängnäs och
Mariefred.
Du kan också sätta in ditt bidrag på
ClownClubbens bankgiro 149-9136.
Tack på förhand för att du vill vara med
och göra skillnad.

Snabbfakta:
• Besöker barnkliniken i Eskilstuna
varje vecka
• Startade år 2007
• Drivs uteslutande av bidrag
• ClownClubbens bankgiro är
149-9136

Kom ihåg att
köpa ClownClubbens CD.
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare på banken

Stefan gillar utmaningar
Korta fakta:
• Stefan Öhman
• Är 47 år
• Har familj
• På banken arbetar Stefan som
Private Banking-rådgivare.
Bloggar om privatekonomi på
bankens hemsida
• Anställd på banken sedan 1986
• Intressen är förutom familjen;
motion, konst, litteratur
(läser mycket och fort)
• Senaste genomförda utmaning
var KortVasan

Vi träffar Stefan Öhman i skidspåret,
några dagar innan han för första
gången ska genomföra KortVasan,
vilket för den oinvigde betyder de sista tre milen av Vasaloppet på skidor.
Hur går träningen?
– Jo tack, det går bra. Jag har inte tränat
mycket skidåkning men har sprungit
en del.
Vad har du för mål med KortVasan?
– Målet är att komma in under tre
timmar. Nu är det ju första gången jag
åker den här sträckan och det gör det
lite svårare att sätta mål. Dessutom är
jag ju minst sagt beroende av de yttre
omständigheterna, om det snöar och är
plusgrader lär det ta längre tid…

Vad gör du annars i motionsväg, förutom skidåkning?
– Jag utmanar mig själv med olika
motionslopp (löpning) och har sprungit
både olika mil-lopp och halvmaror. Det
underlättar att ha ett mål med sin träning, annars är det lätt att latmasken
tar över och jag stannar kvar i soffan.
Ryktet gör gällande att du är en bokslukare, hur många läser du per månad?
– Ungefär två böcker.
Vad läser du just nu?
– Tänka, snabbt och långsamt, av Daniel Kahneman, avslutar Stefan.
Vi skiljs åt och Stefan fortsätter ett
varv till i spåret.
Hur det gick i KortVasan? Stefan
klarade sitt mål och kom in på tiden
2:47:34. Bra jobbat!
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Vad händer i Strängnäs?
Kontorschefen Emma Hellström på Sparbanken Rekarne
i Strängnäs berättar om vad som är på gång.

Vi har fått mycket positiv feedback från personal och kunder på ombyggnationen i Eskilstuna.
Målsättningen är att även kunna erbjuda
våra Strängnäskunder samma fina upplevelse
av vårt kontor och vår service.
Bygget går helt enligt plan och vi har i första
etappen flyttat kassa och expedition till nya
lokaler alldeles intill de tidigare, nu med ingång
från Trädgårdsgatan och Präntaren.
I nästa etapp fortsätter vi med att bygga
om den gamla expeditionen och där flyttar våra
företagsrådgivare in i slutet av mars.
Delar lokaler med Fastighetsbyrån
Den del som nu rymmer våra företagsrådgivare
byggs om till Fastighetsbyrån som flyttar in i
månadsskiftet april/maj. I maj kommer vi således
att inviga det nya kontoret.

Vad händer i Mariefred?
Kontoret på Storgatan 15 i Mariefred har nu
efter alla år av bankverksamhet tjänat ut.
Även i Mariefred ska vi erbjuda våra kunder
ändamålsenliga och handikappanpassade lokaler som samtidigt möter morgondagens krav på
ett modernt bankkontor.
Nytt kontor vid torget
Vi planerar för ett nytt bankkontor vid torget
där vi kommer att erbjuda en annorlunda och
modern bankmiljö som ska förhöja besökarnas
upplevelse av banken.
Sparbanken Rekarne får tillträde till de nya
lokalerna i sommar, och vi planerar att kunna
flytta in under hösten 2013.

Emma Hellström,
kontorschef i Strängnäs.
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Ooh detta är gott!

På vårt kontor på Kungsgatan 5 i
Eskilstuna har vi sedan ett år tillbaka
ett fik. Vi tror att det är det enda i
sitt slag
Fiket på banken, som det heter, drivs
av Micke Byström och Odetta Butlex.
De driver också det populära Café Norr
i hörnet Strandgatan-Noachsgatan i
Eskilstuna.
Vi fick en pratstund med Odetta
över en kopp kaffe.
Vad är hemligheten med er verksamhet?
– För oss är det viktigt med kvalitet
rakt igenom, säger Odetta. Vi bakar
alltid vårt eget bröd och använder inga
halvfabrikat.
– Vi hoppas och tror att det märks
och att det är avgörande för att våra
kunder att komma till oss.
Hur har året på banken varit?
– Det är spännande att få vara med om
12

en sådant här ovanligt grepp. Kunderna
har hittat hit trots att vi inte marknadsfört oss på något sätt.
– Mun-mot-mun-metoden fungerar
bäst för oss. Sedan har ju bankens
kunder hjälpt till!
Vilken är favoriten bland kunderna?
– Förutom mig själv så är vår Tortellini
med parmesanostsås i särklass den
mest populära. Både här på banken och
på Norr.
Vill du avslöja receptet?
– Självklart! Och det är inte svårt att
göra.
Tack! Nu ska vi gå hem och prova.
Får vi ta del av fler recept framöver?
– Visst! Jag delar gärna med mig, säger
Odetta.

Odettas
Tortellini med parmesanostsås
För ca 4 personer behöver du:
• 1 påse färdig pasta tortellini
med ricotta/spenat
• 3 dl vispgrädde
• 2 nävar riven parmesan
• 1 skvätt grönsaksfond
Så här gör du:
• Koka tortellini
• Hetta upp grädden och när den
är riktigt varm häller du i parmesan och grönsaksfond
• Rör om till osten smält
• Klart
• Serveras med grillad kycklingfilé
eller för vegetariskt alternativ
en bit chévre, en fräsch sallad
och nybakat bröd.
I nästa nummer får du tips på något annat spännande från Odetta!

Gästskribent: Micke Lönngren

Måste en bank
se ut som en polsk flygplats?
Under våren noterade jag att det
renoverades friskt på den östra delen
av Kungsgatan i Eskilstuna innerstad.
Bakom de maskerade fönstren kunde
man skymta en hel vägg med LED-skärmar och såg det inte ut som en
serveringsdisk mitt bland byggbråten
där inne hos Sparbanken Rekarne? En
vacker sommardag fanns det plötsligt
också bara där, Fiket på banken.
Med en stilren inredning, Coco Forms
genomtänkta design och kaféet i fokus
har banken skapat en unik, välkomnande miljö. Här kan man i lugn och ro
inspireras till sparande, söka lån eller få
rådgivning. Över en god kopp kaffe.
Fiket på banken drivs av Micke
Byström, en av grundarna till Café
Kaka och numera ägare till fantastiska
Café Norr. Där har jag, och många med
mig, det senaste året hittat ett nytt
vardagsrum.
Jag älskar den opretentiösa inramningen, den fantastiska maten och den
kontinentala känslan. Café Norr är som
att komma hem till en god vän. Jag blev
nyfiken på tankarna kring satsningen

med Fiket på banken och tog en fika
med Micke Byström som berättade hur
det började.
– Jag har haft en lång relation med
Sparbanken Rekarne, många var
stamgäster under tiden på Café Kaka.
Vi var också delaktiga i en del kundevenemang som banken arrangerade. En
gång byggde vi t ex upp en minivariant
av Café Kaka under bankens Spardagar
och serverade bullar, kaffe och annat.
Jag har också vid några tillfällen
frågat om det är nödvändigt att en
bank ser ut som en polsk flygplats, ha
ha. Skämt åsido, när de fick idén om att
förnya sig och modernisera bankens
foajé så kontaktade dom mig och frågade om jag var intresserad att ha ett
permanent kafé på plats.
Ni står ju för de mjuka värdet i en
normalt strikt miljö som en bank är,
hur skapar man trivsel?
– Vi jobbar med det personliga, genuina
och det enkla. Det ska kännas avslappnat att slå sig ner här över en kopp
kaffe eller en lunch. Samma känsla som
vi har på Café Norr, man ska känna sig

välkommen. Jag har också alltid haft
turen att locka till mig duktiga, kompetenta och trevliga medarbetare.
Vad är det som driver dig?
– Jag tycker det är kul att få vara en del
av det här för det är unikt. Vi behöver
fler ställen i Eskilstuna som sticker ut
och vågar tänka utanför boxen. Jag är
stolt över de ställen jag har varit med
och startat, de har ju faktiskt förändrat
bilden av kaféer i Eskilstuna. Jag säger
inte att det bättre eller sämre, men
numera finns det annorlunda alternativ
som många verkar tycka är bra.
Hur ser du på framtiden?
– Jag vill själv starta upp fler ställen och
kommer säkerligen göra det också men
det ska vara något som känns i hjärtat.
Jag gillar när något inte är uppenbart.
Min grej är att hitta det där hörnet eller
platsen som är lite speciell, som Fiket
på banken eller Café Norr. Att vara delaktig i att förändra bilden av Eskilstuna
är kul och inspirerande.
Fiket på banken, Kungsgatan 5.
Öppet mån-tors 9-18, fred 9-15.
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Men, vem är det
som står och spelar
tvättbräda?

Annorlunda julfest
på banken

Foto på detta uppslag: Anton Torsén

Sparbanken Rekarne arrangerade en annorlunda och välbesökt julfest i slutet
av november förra året.
Det var Torshällas starke man Walter Kurtsson, eller egentligen Peter
Torsén, känd nöjesprofil i Eskilstuna,
som tillsammans med husbandet Grabbarna underhöll i bankens nya lokaler
på Kungsgatan 5 i Eskilstuna.
Fiket på banken bjöd på glögg och
pepparkaka och en läcker jultallrik, och
under kvällen både roade och oroade
Walter Kurtsson en tacksam publik.

som vi verkar ha lyckats med. Den här
julfesten är exempelvis något som inte
hade varit möjligt som lokalerna såg ut
förut, fortsätter Timo.
– Fiket på banken underlättar
givetvis, och de öppna ytorna och den
moderna inredningen gör att vi kan
göra liknande saker framöver.
– Varför inte en sommarfest?, säger
Timo avslutningsvis.

Ett nytt sätt att träffas
Bankens affärsrörelsechef Timo
Haavisto kunde stolt hälsa välkommen
till bankens fina lokaler och konstaterar
att ombyggnationen av kontoret har
gjort det möjligt att träffa kunderna på
ett annorlunda sätt.
– Det är roligt att många av våra
kunder uppskattar både våra nya
kontor och vårt förändrade arbetssätt,
säger Timo.
Nya möjligheter
– Vi har strävat efter att höja kundens
upplevelse av banken och det är något
Gäster på julfesten.
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Timo Haavisto hälsade alla välkomna.

Swish – gör det enklare
Med Swish kan du skicka och ta emot pengar
via mobilnumret. Pengarna finns på bankkontot direkt - oavsett bank. Mottagaren behöver
också vara ansluten till Swish för att kunna ta
emot betalningar.
Det är en trygg och säker tjänst där du godkänner betalningar med Mobilt BankID.
Med Swish kan du till exempel:
• Ta betalt för prylar på ett enklare sätt
• Betala tillbaka ett lån till en vän
• Skicka pengar till familj och vänner
Skaffa tjänsten
På sparbankenrekarne.se/swish kan du läsa hur
du gör för att skaffa tjänsten. Där får du också
fler tips på hur du använder Swish. Så skaffa
Swish och berätta för vänner och bekanta hur
enkelt och smidigt det är!
Bankgemensamt
Swish är ett samarbete mellan Swedbank och
Sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken,
Länsförsäkringar, Nordea och SEB. Så oavsett
bank kan du nu skicka och ta emot pengar. Du
behöver bara kunna mobilnumret – inte kontonumret.
Pris
Alla kunder i Sparbanken Rekarne får prova
Swish utan kostnad fram till den 31 december
2013. Sparbanken Rekarnes ordinarie pris är: 0
kr per månad för dig som är konceptkund*.
5 kr per månad för övriga. 1 kr per betalning.
För omyndiga (13-17 år) är tjänsten kostnadsfri.
*Nyckelkund, Nyckelkund Mer, Premium eller
Private Banking.

Swish.
Skicka och ta
emot pengar via
mobilnumret.
Pengarna på kontot direkt, oavsett bank.*
Koppla ditt mobilnummer till ditt bankkonto.
Fungerar mellan privatpersoner.
getswish.se

Ett samarbete mellan:

* Swish är en mobiltjänst för privatpersoner. Pengar kan bara skickas mellan anslutna banker. Fråga oss för mer information,
eller besök www.getswish.se

Inredningsdetaljer i vår nya lokal i Eskilstuna..
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Detaljbild av våra
fina möbeltyger

Tur att det
är lååångt till
badsäsongen

En modern bank i
moderna lokaler

Mysigt fik

Sveriges
fräschaste bank?

