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En lokal bank som får samhällets

hjul att snurra
Sparbanken Rekarne kan se tillbaka på ett framgångsrikt
2012, ett år med goda resultat och stora satsningar på
kontor, personal och teknik.
Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker
som bara har lokala kontor. Att investera i allmännyttiga
projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt
rationellt. Eftersom sparbanker är lokalt verksamma banker är
vi beroende av hur det går för området där vi verkar. Med andra
ord, går det bra för orten går det bra för banken!
Samhällsutveckling
Sparbankerna bedriver bank lokalt och det ger oss en god
lokalkännedom, något som bidrar till att sparbankerna oftast är
marknadsledande inom sina verksamhetsområden.
Sparbankerna fyller en viktig funktion för den svenska
ekonomin, särskilt vad gäller kapitalförsörjningen till små och
medelstora företag men också för samhällsutvecklingen i stort.

Ger tillbaka till samhället
Vår hälftenägare Sparbanksstiftelsen Rekarne för sparbanksidén vidare, den som går ut på att en del av överskottet ska
tillbaka till samhället. Sedan bildandet av banken 1996 har i
genomsnitt 9 miljoner kronor per år beviljats till olika projekt,
stora som små i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
Stiftelsen ger bidrag kopplade till näringsliv, forskning,
utbildning, idrott och kultur. I den här tidningen kan du t ex läsa
om Eskilstuna United, en fotbollsförening för tjejer, och Zeroonesix, en skatepark för ungdomar. Alldeles i dagarna blev det
klart att stiftelsen ger ett betydande bidrag till Åkers Hockey,
något som vi ska berätta mer om i höst.
Vår bank fortsätter nu investera i Strängnäs och Mariefred,
något som du också kan läsa om i detta nummer.
Jag hoppas att du trivs med oss som bank!
Timo Haavisto
Affärsrörelsechef
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Två kreativa själar
En liten berättelse om en småsparares uthållighet, orsaken till att Gösta nästan alltid bär hatt och om livet som
konstnär när det administrativa tar för mycket kraft.
Ett besök hos konstnärsparet Lena
och Gösta Linderholm i deras vackra
hus i centrala Strängnäs lämnar ingen
oberörd.
Bland det första som möter dig är
en av Göstas många hattar, lite skönt
vilande på den magnifika trappans
trappräcke. En kort stund senare har du
hunnit bekanta dig med åtta guldskivor,
ett otal fantastiska taklampor, den grönaste kakelugn du kan tänka dig och en
svan placerad mitt på ett av Linderholms
matbord.
Ett annat bestående minne är ett
matbord på den inglasade verandan. Det
är en magnifik pjäs med en vikt på ett antal hundra kilo, klädd i keramikplattor och
dukat med Lenas egendesignade servis.
Allt i huset har en historia att berätta.
Det tunga bordet köptes till exempel vid
en utställning om Provence . Utställningen var i Stockholm och Lena blev förtjust
så fort hon fick se bordet. Hon övertalade raskt den utställningsansvarige att
det var mycket bättre att sälja möbeln
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till henne, jämfört med att släpa tillbaka
den tunga pjäsen tillbaka till Frankrike.
Provence har länge haft en särskild
plats i Lenas hjärta, och det är här
småspararens uthållighet kommer fram.
Hon bestämde sig nämligen redan vid 14
års ålder att någon gång i livet köpa en
våning i en by i Provence, detta efter att
ha tittat i en bok om de franska impressionisterna. Många av motiven från dessa
konstnärer kom nämligen från Provence
och Lena började genast spara pengar till
denna investering.
Detta sparande tog sig uttryck på
flera sätt. Makarna Linderholm köpte till
exempel möbler och andra inventarier till
sitt drömhus, långt innan de hittat själva
huset. De öppnade också väldigt tidigt
ett konto i en fransk bank där de mer eller
mindre regelbundet satte in en summa
pengar. Först när Lena fyllt 45 år hittade
paret DET huset, med rätt utseende, på
rätt plats och till rätta pengar. Behöver
vi skriva att Lena dessutom under denna
tid hade lärt sig franska?

– Jag är en småsparare ut i fingerspetsarna, deklarerar Lena stolt.
Det är alltså två konstnärssjälar som
på ett väldigt varmt och personligt sätt
berättar om sig själva, om livet att alltid
vara på väg, om glädjen i att kunna leva,
arbeta och skratta tillsammans. Gösta
har trappat ner på turnerandet, men
håller fortfarande igång sin musik. Dessutom målar han lite, och de skriver också
böcker. Bland det roligaste Gösta vet, är
de konserter som de gör tillsammans.
Gösta spelar och Lena ”som en av Sveriges bästa stå-upp-komiker” berättar
valda delar ur deras brokiga liv.
Kreativiteten och det konstnärliga
har gått i arv, de två barnen Emilia och
Hampus är båda framgångsrika. Hampus
som en väldigt duktig cellist och Emilia
som både sångerska och konstnär.
Makarna Linderholm lever under
devisen ”det man inte kan går att lära
sig” och därför har de bland annat startat
eget bokförlag, eget musikförlag, tar
sina egna bilder osv.
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De gör hellre sakerna själva än blir
beroende av andra. Detta har bl a fått till
följd att Gösta på ett initierat sätt kan
berätta om hur tekniken på ett dramatiskt sätt har förändrat och förbättrat
livet för dem som egenföretagare. En
förutsättning är dock att man vågar
hänga med och lära sig alla nyheter!
För att spela in musik behöver du idag
inte hyra in dig i en studio, det kan du
sköta hemma. Den digitala tekniken gör
att du kan trycka upp 500 böcker istället
för flera tusen, och sedan beställa 500
till när du behöver.
Vi kommer så småningom in på
framtiden, hur länge orkar de hålla på?
Båda är rörande överens om att detta ÄR
livet, de kan inte tänka sig något annat.
Samtidigt märker de hur mycket mer tid
som går åt till det administrativa och
de försöker nu hitta någon eller några
samarbetspartners som kan avlasta. Det
måste vara en entreprenör som ”brinner”,
som kan export och som förstår dem och
deras mångskiftande verksamhet. En
inte helt lätt palett av egenskaper som
ska finnas i en och samma kropp, det är
de medvetna om. Samtidigt känner de en
frustration över att de inte hinner skapa
så mycket som de vill, själva företagandet tar mycket kraft och tid. Allt mer av
Lenas produktion går på export och det
finns många fallgropar på vägen när man
handlar med utlandet.
Sparbanken då, vad har de för relation
till sin bank?

När de för fem år sedan flyttade till
Strängnäs så började de aktivt och
medvetet undersöka vad bankmarknaden hade att erbjuda. Valet föll så
småningom på Sparbanken Rekarne
och orsakerna var flera. Det måste vara
personligt och trevligt att besöka sin
bank, känslan är viktig. Samtidigt ska det
vara lite roligt och banken får inte vara
feg! Det bygger mycket på förtroende,
detta är särskilt viktigt i oroliga tider. De
känner att med Andreas Adolfsson och
de övriga på Sparbanken, så har de den

trygghet och kunskap som deras olika
verksamheter kräver, allt från finansiering till utlandsaffärer. Blandat med en
skön känsla.
Göstas hatt då? Jo, det är en hyllning
till Göstas far. När Göstas mor berättade
om hur de träffades så spelade hans far
banjo för sin blivande hustru, iklädd en
stilig hatt. Han hade fortfarande på sig
hatten morgonen därpå…
Lenas egendesignade servis
lyser upp matbordet
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Nyinvigningen av
Fredagen den 10 maj slog vi upp portarna
till vårt nya fina, kontor i Strängnäs.
Vi bjöd på invigningskaffe med dopp och
delade ut ballonger till barnen. Premiärkunderna lät sig väl smaka och de nya
lokalerna fick ett mycket positivt bemötande av gamla och unga.
Även om lokalerna är nya betyder inte
det att vi på något vis är nykomlingar i
Strängnäs, tvärtom.

Det bjöds på kaffe med dopp.
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Sparbankens historia i Strängnäs.
Vi har varit verksamma i Strängnäs
under en lång tid. I den stora branden i
Strängnäs 17 april 1871 förstördes de
äldsta handlingarna och vi kan därför
inte säga exakt hur länge.

I den äldsta sparbanksbok som återfunnits framgår att det hölls ett allmänt
sammanträde 28 december 1840 då
stadgar antogs för ”Sparbanksinrättningen i Strängnäs”.
År 1841 inleddes förberedande
överläggningar för att en sparbanksinrättning skulle komma till stånd även i
den lilla staden Strängnäs med sina 1140
invånare.
Begränsade öppettider
Banken var initialt endast öppen för insättning en timme varje lördag eller sista
söckendagen i veckan.
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Både personal och
kunder uppskattade
det nya kontoret

Nu pekar
han igen...

Strängnäskontoret
Enligt stadgarna skulle banken
ge ”möjlighet för mindre bemedlade
personer av båda könen i synnerhet af
arbetande och tjänande klassen” i och
omkring Strängnäs att insätta smärre
summor till ”förkofran af ränta”.
Stimulera sparande
Enligt stadgarna skulle banken tilldela
barn och tjänstefolk som utmärkt sig,
genom utmärkt sparande och regelmässigt insättande, en lämplig penningbelöning som skulle sättas in på personens
bankbok.
År 1910 tog man fram 500 st
hemsparbössor av papp till en kostnad
av 8 öre styck. På 1930-talet tilldelades
varje barn 5 kronor när de skrevs in i skolan och gjorde en insättning på bankbok.

Minskade kötider och ökad trivsel
Nu släpper vi historiken och ägnar oss
istället åt nutid. Förutom de nya fina
lokalerna har vi infört ett nytt och modernt arbetssätt.
Det är den positiva responsen och de
goda erfarenheterna som vi fått i Eskilstuna som vi nu överför till Strängnäs.
Den övergripande designen, grundtanken och möblerna är några delar som
de båda kontoren delar.
Vårt mål är att minska dina kötider,
öka din trivsel och snabba upp dina
bankbesök.
Kontant självbetjäning
I det nya kontoret kommer vi inte längre
att erbjuda kontanter över disk.
Det betyder att våra kunder själva

hanterar sina kontantärenden i någon av
våra bankomater.
Nytt kösystem = kortare väntetid
Tidigare var en stor del av bankarbetet
kontantärenden och eftersom dessa
ärenden inte längre hanteras via kassorna så förväntar vi oss att väntetiden för
övriga ärenden ska minska.
Förhoppningen är att våra kunder ska
tillbringa mindre tid hos oss med att stå
i kö.
Det nya arbetssättet innebär att
kunderna kan slå sig ner, slappna av, ta
en kopp kaffe och kanske läsa en tidning,
i väntan på sin tur.
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Fria åk eller fria bad?
Du väljer!
Köp säsongskort till Parken Zoo
med ditt Classic Card så bjuder vi
på uppgradering för hela säsongen.

VUXEN 2013

SÄSONGSKORT
Ord. pris*
330/440:590/690:790/940:-

Du betalar*
330/440:330/440:590/690:-

Det här får du:
Entré Djurpark
Entré Djurpark + ett tillägg (välj mellan åkband eller bad**)
Entré Djurpark + två tillägg (åkband och bad**)

Erbjudandet gäller endast dig som betalar med ditt Sparbanken Rekarne Classic-kort på plats hos Parken Zoo.
* Barn 3-16 år/vuxen. ** Badentré gäller för Parkenbadet 18 maj–18 augusti samt entré till Vattenpalatset 1 maj–8 juni och 4–31 augusti.
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Blivande astronaut?

ZeroOneSix – Skate & inlines

Full fart i hallen
ZeroOneSix är en sektion inom KFUM Eskilstuna och
med drygt 1 100 medlemmar en av Sveriges bästa inomhushallar för skate och inlines.

Till den jättelika hallen på 1 200 m2 kommer barn, ungdomar
och vuxna sex dagar i veckan. Den som inte har egen utrustning kan antingen hyra eller köpa sådan på plats. När du behöver vila efteråt kan du koppla av i cafeterian, titta
på tv eller spela tv-spel.
Ordförande Lasse Andersson är väldigt nöjd över utvecklingen de senaste åren och framhåller gärna de många ideella
krafterna som har gjort detta möjligt.
– Det är en härlig syn att se alla aktiva ute i hallen. Vi
har allt från nybörjare till Sverigeelit på plats samtidigt.
Vi erbjuder något annorlunda, ett alternativ till lagidrott
och bollsport, där alla är välkomna!
Sparbanken Rekarne är sedan en tid tillbaka en stolt
sponsor till verksamheten. Dessutom har bankens ena ägare,
Sparbanksstiftelsen Rekarne bidragit till projekt som stödjer
föreningens ungdomssatsning.
Läs mer på zeroonesix.se
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Forever
Joanna brinner för att få
dig att börja träna

Träning
& Hälsa
Joanna Järf driver Forever Träning &
Hälsa, ett friskvårdsföretag som vill
förmedla energi, glädje och omtanke.
De finns i 2 500 m2, ljusa och luftiga lokaler ett stenkast från Eskilstuna centrum
med bra parkeringsmöjligheter utanför
anläggningen.
Atmosfären är varm, avslappnande
och det är lätt att känna sig ”hemma”
redan vid första besöket. Mottot är att
alla ska känna sig välkomna, gammal som
ung, träningsvan som nybörjare.
Mer än bara träning
Joanna och hennes kollegor erbjuder
träningsformer och nivåer anpassat för
alla individer.
Träningen kryddas med mervärden
såsom föreläsningar, forum, tävlingar,
ta-med-vän-program, medlemsfester,
hälsodagar mm.
Joanna berättar
Vi har en trevlig atmosfär, bra service,
välutbildad personal och ett brett utbud
av träning. Kunder väljer oss för att satsa
på sig själv och för att ändra sin livsstil.
Vårt budskap är mer än bara träning,
det är ett helhetstänkande, en livsstil.
Vårt fokus ligger på välmående. Alla
människor är olika och har olika vägar dit,
vårt jobb är att leda dig till den väg som
passar dig.
Glädjespridare
Det ska vara roligt att träna! Vår viktigaste uppgift är att sprida GLÄDJE.
Hittar man något som är roligt fortsätter
man gärna med det.
Vi brinner för att få igång människor
som normalt INTE tränar.
Vi har 62% kvinnor och 38% män och
den vanligaste medlemmen är en 42-årig
kvinna. Hon tränar två gånger per vecka
i genomsnitt och varierar sin träning
individuellt och i grupp.

Snabbfakta:
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• Ägare är Joanna Järf

• Startades 1990

• Företaget heter Forever
Träning & Hälsa

• 1900 medlemmar

Tips för den som vill komma igång?
Hitta något du tycker är roligt. Du måste
förmodligen prova flera typer av träning
innan du hittar din grej.
Ta hjälp av ett proffs. Träningsmarknaden är en djungel idag det finns väldigt
mycket att välja på. Tänk igenom ditt mål
och berätta det så kan vi guida dig att
hitta det du behöver.
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Att anlita en PT (personlig tränare) är
för många det bästa sättet att komma
igång. 10 timmar med en PT har förändrat mångas liv.
Sist men kanske det viktigaste, skjut
aldrig upp ditt beslut att komma igång.
Gör det idag! Det är inget att fundera på.
Du har bara en kropp, ta hand om den!
Itrim
Jag vill gärna berätta något om Itrim i vår
verksamhet. På Itrim har vi de människor
som gör sitt livs resa. Vi har fantastiska
människor som har tagit ett beslut och
låter oss guida dem till ett lättare liv.
Senast igår kom det in en man och
berättade att han började träna för åtta
månader sedan och nu har han slutat
ta alla värktabletter som han tidigare
åt pga smärta i rygg och axlar. Han kan
sova en hel natt och känner sig utvilad
när han vaknar. Han har blivit av med sin
diabetes och gått ner 30 kg. Det är när
man får höra sånt som gör att man har
en bra dag på jobbet.
Först med det sista
Att hålla hög kvalitet på utrustning,
gruppträning, lokaler och personal är en
självklarhet. Vår kraft är vår höga kvalitet och servicenivå. Vi måste hålla oss
ajour med det som händer i branschen
och hela tiden förbättra verksamheten.
Vi ska vara först med det senaste inom
träning i Eskilstuna.

Positiv gemenskap av kvinnor
PGB, Pink Gloves Boxing är boxning för
kvinnor. Koncept som kommer från USA
och startade pga att boxningsträning är
både roligt och bra men boxningslokalerna är ofta ofräscha och väldigt mansdominerade.
Man tränar i en mindre grupp, max
tolv personer. Kärnan i Pink Gloves Boxing är en positiv gemenskap av kvinnor
som uppmuntrar varandra att göra sitt
bästa för att uppnå sina mål.
Förutom boxningsträning, fysik och
teknik så har varje klass ett moment där
man jobbar med att sätta och följa upp
mål. Varje termin avslutas med en gradering där du tar dig upp till nästa PGB-nivå.

Jag vill gärna ge beröm till Marcus
Conrad och Patrik Karlsson som alltid är
lika positiva och hjälpsamma.
Ett extra beröm för er servicenivå,
eftersom jag känner mig bra bemött när
jag kommer till er. I vilken bransch man än
jobbar i så handlar mycket om bemötande och service.
Genuint intresse
Det är viktigt att vara genuint intresserad av sina kunder eller medlemmar som
hos oss.
Är man inte det så tror jag inte det
spelar någon roll hur duktig man är i sin
verksamhet, avslutar Joanna.

PinkGlovesBoxing handlar om dig
• Dina mål
• Ditt liv och din hälsa
• Din potential och frihet
• Gemenskap
Samarbetet med banken
Jag blev kund hos Sparbanken Rekarne
för nästan exakt ett år sedan och är nöjd
med beslutet att byta bank.
Med er hjälp har vi effektiviserat
mycket administration, allt från leverantörsbetalningar till löner. Vi jobbar
mycket med autogiro då de flesta av våra
medlemmar använder det.
Det har fungerat jättebra och allt har
gått väldigt smidigt.
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Ooh detta är gott!

Fiket på banken på vårt kontor i Eskilstuna avslöjar ännu ett recept. Den här gången frestar vi med
något gott till kaffet.
Odettas Snickerskaka
En långpanna ger ca 20 bitar
• 2 dl sirap
• 1 dl socker
• 1 dl kokos
• 1 burk jordnötsmör
• 1 tsk socker
• 7 dl cornflakes
• 200 g choklad
Så här gör du:
• Blanda socker, jordnötssmör och sirap i en kastrull och
rör om tills allt är smält. Krossa i cornflakes och blanda
i resten av ingredienserna.
• Bred ut smeten i en långpanna och låt det svalna.
Smält chokladen och bred över. Ställ kallt, skär upp i
valfritt stora bitar och njut!
Något annat gott från Odetta får du läsa om i vårt
höstnummer!

W
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Bart – betala med mobilen i din butik

Betala med mobilen
Med vår Bart-app kan du betala med mobilen när du handlar.
Snabbt och enkelt. Bart finns i ca 400 affärer redan idag.
Och fler blir det.
Så varför vänta? Läs mer på
sparbankenrekarne.se/bart och skaffa
Bart i din internetbank.

Bart är en ny app som gör att du kan betala med din mobil i
butiker. Bart är utvecklad av Swedbank och Sparbankerna.
Bart kopplas till ditt Visa® eller MasterCard®. Därför får du
samma förmåner, skydd och försäkringar som när du betalar
med kortet.
Alla betalningar syns direkt i appen och de finns med på
kontoutdraget eller kortfakturan du får från banken. Du betalar
inget extra för att använda Bart. Viss kostnad för datatrafik
från din mobiloperatör kan tillkomma.
Var kan jag betala med Bart?
Bart fungerar i dagsläget i Hemköp-, Willys-, Willys Hemmaoch PrisXtra-butiker över hela Sverige. Snart finns Bart även på
andra ställen.
Hur skaffar jag Bart?
Så här ansluter du dig till Bart
1. Logga in i internetbanken med din säkerhetsdosa
2. Ladda ner Bart-appen (Utgivare Bart AB) från App Store
eller Google Play
3. Anslut ditt bankkort till Bart i internetbanken
4. Följ instruktionerna i internetbanken för att aktivera appen
Vad behöver jag för att använda Bart?
• Bankkort* Visa eller MasterCard
• En smartphone (Android-telefon eller Iphone)
• Bart-appen (”från utgivare Bart AB”) som laddas ned från
Google Play eller App Store.
* Vill du ansluta ett betal- eller kreditkort till Bart gör du det via
bart.se. Läs mer om Bart på sparbankenrekarne.se/bart
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Gästskribent

Laila Bjurling
När jag var riksdagsledamot var jag på ett
studiebesök hos banken. Jag har varit kund
under mitt vuxna liv, men det är ändå något
annat att komma in bakom kulisserna och
se ”vad banken gör efter tre”.
Många år har gått sedan dess, men några
intryck fastnade och blev kvar i mitt minne.

Det ena var att banken verkligen vill vara
en bank för alla. Detta i en tid då allt fler
banker tyckte att småsparare, lönekonton, studiemedelskonton och andra små
transaktioner var alldeles för dyra för
att bankerna skulle vilja befatta sig med
dem. Jag ställde många frågor kors och
tvärs om detta, men kunde inte komma
fram till något annat än att banken verkligen värnar även om sina små kunder.
Det gillar jag!
Det andra som dröjde sig kvar efter
studiebesöket var att banken medvetet
satsade på att rekrytera medarbetare
med rötter i länder, som många av våra
nya svenskar kommer ifrån. Dels för att
kunna ge service på deras eget språk,
men också för att ha kunskap om olika
kulturer och deras syn på bankaffärer.
Det var riktigt spännande och jag
undrar hur det har gått med det? Finns
det tänkandet kvar? Jag måste fråga
marknadschefen Hans Kindahl hur det
ser ut idag?
Hej, Hasse, hur är det med satsningen på medarbetare som har annat
modersmål och med kunskap om andra
kulturer?
– Hej Laila! Kul att du uppmärksammat detta. Det är över tio år sedan som vi
bestämde oss för att rekrytera personer
med utländsk härkomst.

Orsakerna var flera, men den främsta
orsaken var att vi helt enkelt ville kunna
prata med våra kunder. Det finska språket klarade vi av, engelska också givetvis.
Några av våra kollegor kunde väl hacka
sig fram på franska, men sedan började
det ta stopp…
Sparbanken Rekarne kontaktade
Eskilstuna kommun och frågade vilka
språkbehov som var störst och därefter
provanställde vi fyra personer som kunde klara de flesta av dessa språk. Det föll
väldigt väl ut och två av de fyra är sedan
lång tid tillbaka fast anställda i banken.
Hans Kindahl fortsätter. Tiderna
förändras, så även oroshärdarna ute i
världen. För några år sedan, när den stora strömmen av flyktingar från Somalia
kom till Eskilstuna, projektanställde vi en
person med somalisk bakgrund för att
hjälpa oss att hjälpa dessa människor.
Stävja penningtvätt
Under min tid i riksdagen beslutade vi att
bankerna skulle ta ett större ansvar för
att förhindra penningtvätt och annan
ekonomisk brottslighet.
Ett EU-direktiv innebar att bankerna
var tvungna att fråga personer, som ville
sätta in 10 000 kronor eller mer i kontanter, varifrån pengarna kom. Jag förstår
att det kan vara lite knepigt ibland i det
enskilda fallet.

Jag passar på att fråga Hasse om det
också.
Hur har era bankkunder tagit emot frågan om varifrån deras pengar kommer?
– Detta är något som vi får jobba med
varje dag, svarar Hans. Många kunder
blir förvånade, en del även irriterade,
över att vi ställer dessa frågor. ”Det har
väl inte ni med att göra!” är en väldigt
vanlig och naturlig reaktion. Det är inget
konstigt med det, om jag inte visste om
orsaken skulle även jag fundera.
När vi har förklarat för kunderna vad
som ligger bakom detta brukar allt gå
bra, avslutar Hans.
Engagemang
Jag har som sagt varit kund länge och
gillar verkligen bankens inriktning att
även värna småsparare och bankens
engagemang i lokalsamhället.
Alltid när det händer något stort i
Eskilstuna, bland annat vid kampanjen
för Världens Barn, som jag är engagerad
i, finns banken med som sponsor eller
medarrangör.
Det gillar jag!
Laila Bjurling
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Eskilstuna United
– en hårt satsande förening
Eskilstuna United är Eskilstunas enda
renodlade damfotbollsförening. Föreningen har flick- och damfotboll på
bredd- och elitnivå och är distriktets
enda elitförening på damsidan.
2013 spelar föreningens representationslag i Elitettan, den näst högsta
serien i Sverige.
Uniteds elitverksamhet har sin hemvist på Tunavallen medan ungdomsverksamheten återfinns på Årby IP. På Årby
IP finns även föreningens klubbstuga där
man också har sitt kansli.
Föreningen bildades 2002 för att med
gemensamma krafter skapa förutsättningar för elitfotboll i Eskilstuna där föreningens långsiktiga målsättning är att
bli en etablerad damallsvensk förening.
Ordförande Karl-Anders Siljebråt
berättar stolt om det goda samarbete
som finns med regionens övriga damfotbollslag. Det samarbetet är en garant
och en förutsättning för den elitsatsning
som klubben gör.
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För att skapa samhörighet och ge
förebilder tränar dessutom A-laget
ibland tillsammans med andra, yngre
lag. Både från den egna föreningen, men
också med lag från andra föreningar i
samarbetet.
Det är en imponerande mängd
träningstimmar som tjejerna i A-laget
lägger ned. Cirka åtta timmar i veckan,
exklusive matcher!
Inför årets säsong är representationslaget förstärkt med några intressanta
nyförvärv från Irland och England, några
med landslagsmeriter. Tränare Viktor
Eriksson är väldigt nöjd med truppen som
han tycker innehåller en bra blandning av
ungdomlig entusiasm och rutin.
Sparbanken Rekarne är tillsammans
med sin ena hälftenägare Sparbanksstiftelsen Rekarne sedan många år föreningens huvudsponsor.
– Eskilstuna United är en hårt
satsande förening och det är roligt att
konstatera att de lever upp till sina och
omgivningens mål, säger Hans Kindahl,
marknadschef i Sparbanken Rekarne.

Snabbfakta:
• Bildades den 29 september 2002
• 270 st medlemmar
• Drivs uteslutande av bidrag
• Tunavallen, Årby IP är hemmaplan
• Ordförande är Karl-Anders
Siljebråt
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare på banken

Till sjöss med Stefan Larsson
Säg ”träbåt” och Stefan Larsson får
något drömskt i blicken. Sedan tidigt
80-tal har Stefan och hans familj haft
träbåt och det är något som sitter
i generna. Tidigare generationer
Larsson har också detta intresse, eller
sjukdom som Stefan säger…
Gamla saker är något som lockar familjen
Larsson, de bor i ett hus som är byggt i
början av 1700-talet och den båt som de
senaste åren pockar på uppmärksamhet
är från tidigt 1900-tal.
Den båten inköptes redan 2001 och
sedan dess har Stefan och hans fru lagt
ner någonstans mellan 175-300 timmar
per år för att få den i sjön. Det är ett
gigantiskt jobb där de i princip plockar
ner båten bit för bit, byter ut dåliga delar
och sätter ihop den igen. Båten är byggd
1912 på Löfholmsvarvet i Stockholm,
konstruktör C-G. Pettersson och har
måtten 12,6 x 2,30 m. Första namnet
är Nimrod, men heter sedan 1930-talet
Tripas.

– Båten skulle ha varit klar för flera år
sedan, men alla som håller på med renoveringar av gamla hus, bilar, båtar mm är
ju födda optimister. Det kommer säkert
att ta ett par år till innan Tripas åter är i
vattnet, om det nu inte skulle dyka upp
någon välvillig sponsor, som gör att vi
kan lämna båten till snickare, berättar
Stefan.

Korta fakta:
• Stefan Larsson
• Är 57 år
• Är gift och har ett barn
• På banken arbetar Stefan som
Privatrådgivare på Mariefredskontoret
• Anställd på banken sedan 1974

Hur är det med båtlivet innan Tripas är
klar?
– Vi har tidigare haft en liten Petterssonbåt på 7,5 x 1,8 m som för två år sedan
såldes och nu finns i Prag. Det smärtar
att vi för närvarande inte på egen köl
kommer ut till Stockholms Skärgård, som
är bland de vackraste platser som finns.

• Stefan gillar god mat (läsa om,
laga och äta), har alldeles för
många kokböcker som nästan
aldrig används. Han går gärna på
auktionsvisningar och tycker om
antik och nostalgimässor. Stefan
har en passion för gamla träbåtar

Vi önskar Stefan lycka till med detta
långtidsprojekt och är avundsjuka både
på hängivenheten och tålamodet.

15

Till index

Internet
– ditt verktyg i vardagen
Sparbanken Rekarne har sedan flera år ett samarbete med ABF där bankens
kunder kostnadsfritt får gå en kurs som handlar hur man kan använda Internet
sitt dagliga liv.
På kursen får du bland annat lära sig hur du:
• betalar dina räkningar via internetbanken
• sparar pengar genom att boka biljetter på nätet
• kommunicerar med släkt och vänner på facebook och via andra sociala medier
• tittar på dina favoritprogram på SVT Play, när det passar dig
• hittar begagnade fynd/säljer egna saker på nätet som du vill bli av med
• förnyar apoteksrecept
• enkelt får information från olika myndigheter
Utbildningen omfattar tolv studietimmar och är uppdelad på fyra tillfällen.
Förnyar, Förenklar, Förbättrar – För dig.
Deltagaravgiften är 300 kronor men kunder i Sparbanken Rekarne betalar ingen
avgift. Du anmäler dig hos ABF och kurserna hålls i ABF:s lokaler i Eskilstuna och
Strängnäs.

