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Sparbanken Rekarne

- en stabil och långsiktig partner
Sparbanken Rekarne är en fristående bank med verksamhet i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Ägare är en lokal
stiftelse, Sparbanksstiftelsen Rekarne, (50%) och Swedbank (50%).
En vanlig missuppfattning är att Sparbanken Rekarne
är en del av Swedbank. Det är således inte fallet.
Den del av bankens vinst som delas ut till den lokala ägarstiftelsen används till att stödja regionens utveckling genom bidrag
till forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
Banken leds av en styrelse med säte i Eskilstuna där
besluten om bankens mål, strategier och satsningar fattas.
Ägarna, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Swedbank, tillsätter
fyra styrelseledamöter vardera, utifrån kompetens och lokal
marknadskännedom.
Du som kund ska ha fördel av vår kunskap om den lokala
marknaden och att vi känner våra kunder. Vi lyssnar på och
bryr oss om dig. Bankens styrelse, ledning och medarbetare
finns nära dig vilket gör att vi har lätt att fatta snabba
beslut. Våra korta beslutsvägar och närheten till dig som
kund ger både dig och banken stora möjligheter.

Genom bankens samarbete med Swedbank har vi också
tillgång till en teknikutveckling och ett produkterbjudande som
gör oss till en modern fullsortimentsbank.
Sparbanken Rekarne är den enda riktigt lokala banken i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken växer och är lönsam.
Bankens balansräkning är stark och likviditeten är god – dvs
vi kommer att förbli en stabil, lönsam och växande bank i vårt
verksamhetsområde. Det är en bank som jobbar långsiktigt
med utveckling och förnyelse för att på bästa sätt stödja och
vara en viktig del i det lokala samhällsbyggandet. Det är viktigt
för oss att vara en betrodd och stabil partner i goda såväl som
i sämre tider. Att ge goda råd i det dagliga – men också kunna
förutse framtida behov.
Nära och långsiktiga relationer till våra kunder är viktigast
av allt. Värden som långsiktighet, stabilitet och samhällsansvar
är naturliga ledstjärnor för oss i banken och är i linje med den
ursprungliga sparbanksidén i vårt land.
Vår strategi att utvecklas och växa som regionens starkaste
och mesta aktiva bank i Eskilstuna och Strängnäs kommuner
kommer att fortsätta gälla de kommande åren.
Anders Wahlström
Styrelseordförande, Sparbanken Rekarne
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Beatlesjubileum
i Eskilstuna
Den 29 oktober 1963 var ett då ganska okänt Beatles på
besök i Sporthallen i Eskilstuna. På dagen 50 år senare var
det dags för en jubileumskonsert i Sporthallen för att fira
deras besök.
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Lill-Babs och fyra långhåriga killar från Liverpool?

Janne Schaffer höll
tungan rätt i mun.

Niklas Strömstedt var med och förgyllde kvällen.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Huvudattraktionen för femtio år sedan.
”Still going strong”!

Det var inte bara den 29 oktober det hände grejer. Fredagen
den 25 oktober uppträdde Eskilstuna Musikskola i Konserthallen och på lördagen den 26 oktober var det en nostalgikväll
på Elite Stadshotellet. Allt med Beatlestema.

Musikskolan uppträdde i konsterhallen.

Stolt huvudsponsor
Överskottet från Beatlesjubileumet gick till Världens Barn.
Vi var tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne en
stolt huvudsponsor till Beatlesjubileumet. Därmed fortsätter
vi att vara Eskilstunas och Strängnäs största sponsor- och
bidragsgivare till kulturen.
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Carl Hök, grundaren av
Mariefreds första Sparbank.

Allt började i januari 1863 då kronofogden Carl Hök bjöd in 72 av ortens
”ståndspersoner” till Mariefreds
Rådhus för att diskutera bildandet av
ortens första Sparbank.
Man kom fram till att bankens styrelse
skulle bestå av en ordförande och sex ledamöter. Ledamöterna kallades bankens
direktörer och man kom överens om att
de ”ej skulle åtnjuta lön eller arvode”.
De andra som var på plats vid det
första sammanträdet utsågs till bankens
principaler. Senare skulle de gå under
titeln ”huvudmän”. Ett passande namn
med tanke på att Mariefreds Sparbank
troligtvis inte skulle ha bildats utan
dessa män. Det var nämligen de som stod
för den finansiella biten.

Sparbanken i
Mariefred 150 år
6

En ny bank
Så kom då öppningsdagen för Mariefreds
Sparbank. Ännu hade man ingen egen
lokal utan nyttjade istället en av Rådhusets salar.
Varje gång pengar skulle sättas in var
minst två av direktörerna tillsammans
med bokföraren tvungna att vara på
plats. Det var en minst sagt komplicerad
process och bokföraren förde alltid protokoll som undertecknades av de övriga i
sällskapet.
Alla personliga handlingar och tillgångar förvarades i en särskild kassakista dit bara direktörerna hade nyckel.
Det minsta beloppet som togs emot var
25 öre, vilket idag är ungefär 7 kronor.
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Originaldokument
från bankens
grundande.

En Sparbank utvecklas och hamnar i
historieböckerna
I och med att verksamhet växte ökade även efterfrågan på banktjänster i
ortens utkanter. Följaktligen utsågs så
kallade sockenombud för de invånare
som bodde längre bort än vad som ansågs vara skäligt att ta sig.
Som en del i Sparbankskonceptet
startades dessutom ”Skolsparande”. Banken delade ut sparbössor och en första
”insättning” på två kronor till alla barn.
Problemet var att Strängnäs Sparbank
skänkte fem kronor, vilket gjorde att
många bytte dit istället. Mariefred
försökte förhandla fram en kompromiss
där båda bankerna gav tre kronor men
det ville inte Strängnäs veta av. Följden
blev att Strängnäs fortsatte skänka fem
kronor medan Mariefred höjde sin insats
till tre.
1899 tillträdde Viktoria Blom som
kamrerare, och skrev samtidigt svensk
historia. Hon var nämligen den första
kvinna som anställts som kamrerare i en
sparbank. Dessutom var hon stadens första kvinnliga ledamot i stadsfullmäktige.

1863 till 1877 huserade Mariefreds Sparbank
i stadens Rådhus.

Fortsatt framgång och nygamla lokaler
Fram till 1877 huserade Mariefreds Sparbank i stadens Rådhus men när verksamheten expanderade blev man tvungen
att se sig om efter ett nytt hem.
Mot en årshyra på 200 kronor gick
flyttlasset till den nya fastigheten, som
delades med Södermanlands Enskilda
Bank.
Verksamheten fortsatte att växa och
redan 36 år senare, närmare bestämt år
1907, blev det dags att se sig om efter
nya lokaler igen. Efter flera turer om
pris och ett flertal nedröstade förslag,
flyttade Mariefreds Sparbank in i egen
fastighet 1915.
Under åren har renoveringar gjorts
för att anpassa lokalerna till bankens
verksamhet, men 2012 var det åter dags
att se sig om efter en ny lokal.
Nya lokaler
Under vintern 2013 flyttar vi in nya fräscha lokaler, inte långt från Rådhuset där
allt en gång började. Det nya kontoret
kommer inte enbart att erbjuda ändamålsenliga lokaler utan även ett modernt
arbetssätt, där målet är att minska
kötiden, öka trivseln och snabba upp
bankbesöken. De goda erfarenheterna

Mariefredskontoret sedan 1915

och den positiva responsen som vi fått
i Eskilstuna och Strängnäs kommer vi
nu att överföra till Mariefred och önskar
därmed våra kunder välkomna till oss i
150 år till.
Ägarförhållanden på modern tid
På 1970-talet blev Mariefreds
Sparbank en del av Sparbanken
Södermanland. Samarbetet utökades redan1976 i och med att
man gick ihop med Sparbankerna i
Västmanland.
Utvecklingen fortgick med stormsteg via Nya Sparbanken och
Sparbanken Sverige som slutligen
blev Swedbank AB.
Precis som ett 90-tal andra Sparbanker i Sverige valde dåvarande
Rekarne Sparbank att fortsätta
sin verksamhet fristående. 2009
ändrades namnet till Sparbanken
Rekarne i samband med
förvärvet av Mariefredsoch Strängnäskontoret.
Här är våra nya ,
fräscha lokaler!

Torget i Mariefred på ett odaterat vykort.

7

Till index

Mälsåkers slott
En fascinerande utställning om en fascinerande tid.

8

Till index

En utställning som pågått under sommaren på Mälsåkers Slott låter Hedvig
Eleonora träda fram ur skuggorna av
sina tre Karlar - maken Karl X Gustav,
sonen Karl XI och sonsonen Karl XII.
Sveriges stormaktstid kopplas oftast
ihop med kungar och krig. Men i dess centrum fanns också en märklig och mäktig
kvinna – riksänkedrottningen Hedvig
Eleonora med egen ”stat i staten”.
Hertigdottern från nordtyska Holstein-Gottorp kröntes 18 år gammal till
Sveriges drottning, men förlorade maken
efter knappt sex år. Hedvig Eleonora blev
ensamstående mor med en minderårig
kung, som skulle säkra en ny kungaätts
tronföljd. Hon dominerade som riksänkedrottning hovet i Stockholm i hela 55 år.
Hedvig Eleonora upplevde både stormaktens höjdpunkt och fall.
Mäktiga kvinnor
Kungliga änkor fick för sin försörjning
livgeding eller underhållsområden.
Hedvig Eleonoras ”drottningadöme” var
bördiga bygder i Mälardalen och västra
Östergöt-land, där hon styrde och ställde
över sina undersåtar. Bönderna betalade
skatt i form av kontanter och jordbruksprodukter.
Om Hedvig Eleonora har påståtts att
hon gillade kortspel och var ointresserad
av politik. Men som riksänkedrottning

hade hon betydande makt inte enbart
som rikets första dam och härskarinna
över livgedinget
Slottet byggdes och ägdes av den
förmögna och kungatrogna adelssläkten
Soop. Friherre Gustaf Soop var guvernör
för livgedinget och därmed drottningens
”pensionsförvaltare”. I hennes hov ingick
en annan mäktig kvinna, grevinnan Anna
Maria Soop, som fick Mälsåker som arvegods efter Gustaf Soop och ägde slottet
med underlydande arrendegårdar längre
än någon annan privatperson.
Utställningsprojekt
Dessa personligheter beskrevs i utställningen i ett kronologiskt sammanhang.
Utställningsbesökaren mötte också
allmoge och knektar på fornminnesrika
Selaön med Mälsåkers slott som ”juvelen
i kronan”.
Sparbanksstiftelsen Rekarne var en
viktig sponsor till utställningen, tillsammans med Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, LeaderInlandet, Landstinget
Sörmland, och Längmanska kulturfonden. Utställningen var ett projekt
inom den ideella Föreningen Mälsåkers
Framtid och en viktig samarbetspart
var Södermanlands hembygdsförbund.
För koncept och texter svarade Anders
Johansson medan Jan, Max och Jerker
Brandt stod för gestaltningen.

Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste
barockslott, vackert beläget på Selaön i
Mälaren.
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Sparbanksstiftelsen Rekarne som positiv kraft
Vad vore kulturen, idrotten, forskningen, utbildningen och
näringslivet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner utan
Sparbanksstiftelsen Rekarne?
Ja, dessa delar skulle förstås finnas ändå men förmodligen inte i
samma omfattning.
Sedan 1996, då Sparbanksstiftelsen Rekarne bildades, har
det i genomsnitt delats ut ca 9 000 000 kronor varje år. Pengar
som främjar tillväxten och utvecklingen i stort och smått i våra
kommuner.
Stiftelsens huvudsakliga uppgift är dock rollen som hälftenägare till Sparbanken Rekarne AB och att bevara minnet av
sparbanksidén samt de Sparbanker och Föreningsbanker som
ligger till grund för dagens Sparbanken Rekarne.
Rollen som hälftenägare är viktig för att bevara den lokala
förankringen och att låta Sparbanken Rekarne bedriva sin egen
verksamhet. Swedbank äger den andra hälften och ger den
lokala banken tillgång till den stora bankens resurser. En perfekt kombination!
Håkan Jormelius är ordförande sedan några år tillbaka. Vi
fick ett samtal med Håkan över en kaffe och smörgås för att få
veta lite mer.
Hur upplever du Stiftelsens betydelse?
– Det är en fantastiks känsla att få vara med och bidra till våra
kommuners positiva utveckling, säger Håkan. Tjusningen är att
det är både stora och små projekt som fått bidrag genom åren.
Från väldigt stora projekt på Mälardalens Högskola där det
handlar om många miljoner, till mindre belopp till hembygdsföreningar eller andra föreningar. Här är 10 000 kronor ett
rejält tillskott.

Hur får ni pengar till alla bidrag ni ger ut?
– Den aktieutdelning vi får från Sparbanken Rekarne ger oss
möjligheten att ge bidrag. Men även vårt aktieinnehav i Swedbank ger oss kapital, säger Håkan. Går Sparbanken Rekarne
bra, blir utdelningen bra och då kan vi hjälpa till så att olika
verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs kommuner också går
bra. Det är tack vare att kunderna vill vara kund i en lokal bank
som bryr sig om, samt det goda arbete som bankens personal
gör, som bidrar till den goda utvecklingen i våra kommuner. Ett
kretslopp helt enkelt!
Så alla kommuner skulle behöva en Sparbank och en Sparbanksstiftelse?
– Jag talar visserligen i egen sak men visst är det så! Alla behöver ju en bank och gillar du vad Stiftelsen gör så skall du vara
kund i Sparbanken, avslutar Håkan.

Tips från banken

10:2:75:50
Om du varit på rådgivning hos oss, har du säkert sett den
sifferkombinationen på rådgivarens bord. Det är våra råd
för att du ska ha en sund och hållbar privatekonomi.

Vi har frågat Inger Timarson, SwedSec-lincensierad privatrådgivare, på vårt kontor i Eskilstuna om vad råden betyder.

ska ha som mål att amortera så mycket att du har 50 % kvar i
lån av värdet på bostaden, när du går i pension.

Varför används siffrorna?
– Det är ett sätt att illustrera hur vi ser på privatekonomin.
Många kunder ser detta och ställer frågor. Det är ett bra sätt
att skapa intresse.

Vad säger kunderna om rekommendationerna?
– Några tycker att de är tuffa och vissa tycker också oöverkomliga. Men många tycker att det är bra med konkreta mål.

Vad står de två första siffrorna för?
– De handlar om sparandet i din ekonomi. 10 står för att vi
rekommenderar att du ska spara 10 % av din nettolön varje
månad. Siffran 2 står för att du bör ha två månadslöner undanstoppade för oförutsedda utgifter och för att slippa bli sårbar
vid arbetslöshet och/eller sjukdom.
75 och 50 då?
– 75 betyder att du bör amortera på dina bolån som överstiger
75 % av värdet på din fastighet eller bostadsrätt. 50 är att du
10

Varför dessa rekommendationer?
Risken är annars stor att belåningsgraderna blir för stora i
framtiden. Vi vill ju, och dessutom är det vår skyldighet att
se till, att våra kunder långsiktigt ska ha en sund och hållbar
ekonomi.
Tack Inger för att du tog dig tid!
– Varsågod! Nu kommer nästa kund!
Vill du också ha rådgivning? Ring oss på 0771-82 70 00 och
boka ett möte på ditt kontor eller en rådgivning på telefon.
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare på banken

Carola har naturen runt knuten
När Carola Hållén Eriksson kopplar av
från jobbet som privatrådgivare på
Sparbankens kontor i Mariefred blir
det gärna i skogen tillsammans med
Kiara, familjens engelska Springer
Spaniel.
Familjens villa ligger vackert i Merlänna
med skogen strax utanför husknuten.
Under hösten är svampplockning är en
favoritsysselsättning.
– Svampen förväller jag och fryser in.
Favoriten är trattkantarell, som jag gör
en god svampsås av och serverar till en
mumsig älgstek (min pappa är jägare så
vi har alltid älgkött i frysen).
Carola är relativt nyanställd i Sparbanken Rekarne (hennes första arbetsdagen var den 1 september), men hon
är ingalunda ny på orten i rollen som
bankanställd. Carola kommer närmast
från SEB i Eskilstuna, men dessförinnan
jobbade hon tre år i Mariefred, även då
på SEB.
– Jag är glad att vara tillbaka i Mariefred igen. På en liten ort är man nära
marknaden och får oftast en närmare
kontakt med kunderna vilket jag gillar.
Jag tycker det finns en speciell ”Mariefredsanda”, folk är väldigt engagerade i
sin hemort och ”bryr sig”.

Har du hunnit bilda dig någon uppfattning om Sparbanken Rekarne som
arbetsgivare?
– Sparbanken Rekarne är en bank som
månar om sin personal. Det känns i luften
när man kommer in på kontoren att personalen mår bra och gillar sitt jobb. Mår
personalen bra så mår kunderna bra, det
är ett samband som ledningen verkligen
förstått!

Marvikarna i Åkers Bergslag, en otroligt
vacker natur! Vi slog upp tältet på en
liten strand, vilket senare skulle visa
sig ligga i en kohage. Det fick vi erfara
senare på kvällen när hela flocken, med
en jättestor tjur i täten invaderade vår
lilla strandplätt!
Men till hösten nästa år ska jag åka till
Singapore och hälsa på min syster som
bor där med sin familj.

Privat då?
– Jag är gift, bor i villa i Merlänna och
har två barn, Alexander och Amanda.
Familjen kompletteras med kattherrarna
Findus och Felix. Det är mycket djur i vårt
liv, dottern Amanda tillbringar mycket
tid i sadeln på islandshästar, och det är
oftast jag som sköter transporterna till
och från stallet.
Förutom långpromenader med hunden
blir det poweryoga en gång i veckan.
Carola tycker att yoga är underbart,
eftersom den hjälper till att stäcka ut
ömma muskler, tränar upp styrkan samt
ger ett lugn.

Vi hälsar Carola välkommen till banken
och önskar henne lycka till i livet!

Korta fakta:
• Carola Hållén Eriksson
• Är gift och har två barn
• På banken arbetar Carola som
Privatrådgivare på Mariefredskontoret
• Anställd på banken sedan 2013
• Carola tycker mycket om djur och
familjen har två katter och en
hund. På fritiden plockar hon gärna svamp och tränar poweryoga.

Semester, vad hittar ni på då?
– Semestrar gör vi oftast i Sverige, vi
tältar eller hyr stuga. I somras var vi en
sväng till Öland samt paddlade kanot i
11
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Ooh detta är gott!

Ännu en favorit på menyn! Den här gången får du
Odettas recept på laxwrap exklusivt för Ekon.
Dessa finns också att köpa på Fiket på banken på
vårt kontor i Eskilstuna.
Odettas laxwrap
För fyra personer
• 4 st wrapbröd
• 2 msk pepparrot
• 8 msk bulgur
• 1 st rödlök

•
•
•
•

8 msk cream cheese
8-12 skivor rökt lax
1 st paprika
1 st salladshuvud

Så här gör du:
• Bred cream cheese över hela brödet och därefter
pepparrot efter smak.
• Lägg på strimlad sallad, hackad rödlök och paprika,
bulgur och rökt lax.
• Rulla ihop brödet och dela wrapen på mitten.
Serveras gärna med sallad och en dressing gjord på olivolja, pressad citron och salt.
Smaklig måltid!
I vår kommer ännu ett recept från Odetta!

Vi tror på Eskilstuna United

Grattis

till Damallsvenskan!
Hälsningar från en
stolt huvudsponsor
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När slutar
pengarna
att rulla?
Vad får du för association på ovanstående rubrik?
Kanske något om att:
vi använder allt färre mynt,
vi närmar oss ett samhälle utan kontanter, eller att
vår ständiga jakt på tillväxt och konsumtion någon gång
måste ta slut?
Trots att de två första associationerna är speciellt intressanta för en bank så tänkte jag istället reflektera kring den sistnämnda. Kanske inte helt okontroversiellt att skriva om i en
kundtidning där pengar utgör kärnan i verksamheten. Jag tror
dock att just Sparbanken Rekarne har en relevant inställning
till denna typ av nästan existentiella frågor genom sin starka
lokala förankring och närhet till sina kunder.
Reflektioner från Brasilen
När jag skriver detta sitter jag på en veranda i en liten by på
den brasilianska atlantkusten. En alldeles ypperlig miljö att
reflektera och skriva en krönika på, inte minst med tanke på
det jag varit med om den senaste veckan.
Jag och mina kollegor har deltagit på en global världskonferens för Science Parks här i Brasilien med temat ”Science
Parks shaping new cities”. Ett högaktuellt tema med tanke
på att det pågår en global förskjutning mot boende i städer,
som ofta växer snabbare än man egentligen klarar av. Företag, innovatörer, entreprenörer och universitet kopplade till
Science Park-världen har en stor samlad kompetens för att
kunna erbjuda smartare lösningar till framtidens städer.
Konferensen var i Recife, en stad med rejält nedgångna
fastigheter. Viljan och kreativiteten att skapa något bättre
är dock stor. Exempelvis så hölls konferensen, för över 1.000
personer från 65 länder, i ett ombyggt parkeringshus! Också
ett sätt att tänka nytt och ta tillvara på de resurser man har.

Hur återkopplar då dessa två aspekter – med stadsutveckling
och fattigdom – till mitt tema om när pengarna är på väg att
sluta rulla? Det finns en direkt koppling. Flyttströmmarna från
landsbygden till städerna beror på hopp om en bättre framtid.
Alltför ofta leder det dock till växande problem, exempelvis
kåkstäder där livet kanske inte blev så mycket bättre trots allt.
Smartare städer för ALLA kan alltså bli en satsning som bekämpar fattigdom i mycket stor utsträckning.

Global tävling
Vi på Munktell Science Park engagerar oss i denna utmaning
genom att lansera en global tävling med namnet ”Smart
Living Challenge”. Vi kommer under 2014 att verka i bortåt
10 länder för att hitta de bästa lösningarna och innovationerna inom områden som transporter, mat och boendemiljöer.
En annan fördel med att reflektera just här i Brasilien är
alla intryck från detta stora land. Jag har förvånats över att
se väldigt många människor som står utanför detta stora
lands fantastiska utveckling. Vi har inte sett fattigdom i
form av hunger, men däremot i form av oerhört magra levnadsförhållanden.

Lovande utveckling
Det som kanske är mest lovande just nu är att utvecklingsländerna börjar bli konkurrenskraftiga och inte enbart genom billig
arbetskraft. Det finns massor av exempel på nya innovationer,
nya affärsmodeller och nya koncept som håller på att erövra
världen. Dessa länders egenutvecklade bilar, mobiltelefoner
och banksystem kommer att ge stora avtryck ända i vår norra
avkrok. Entreprenörerna visar upp en drivkraft som ett fåtal i
vår rika och mätta värld når upp till.
Med det sagt så menar jag att vi inte har något val längre
gällande att engagera oss för hela mänskligheten. Låt oss bidra
till att låta pengarna rulla i utvecklingsländerna.

Gästskribent: Thomas Karlsson, VD på Munktell Science Park
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De njuter av pensionärslivet
Makarna Berit och Lars Lindgren tar
emot i deras trevliga villa i Mariefred
med glada leenden och en härlig doft
av nybakat.
Syftet med mötet är att undersöka hur
livet som glad och aktiv pensionär ter
sig och frågorna är de klassiska: Vad gör
ni på dagarna? När hela livet består av
fritid, vad gör ni när ni är lediga?
Vi börjar från början; Lars och Berit
träffades på dans (de är lite hemliga med
var…) och flyttade ihop några år senare.
De kom till Mariefred i början av 70-talet,
1981 köpte de huset, som för övrigt
finansierades av Sparbanken, Lars jobbade inom telekommunikation och Berit
inom vården. En dotter har bidragit till
familjelyckan med två härliga barnbarn,
Linnea och Lucas. Där får vi ett delsvar
på frågan om vad det nya livet ägnas
åt, barnbarnen får träffa mormor och
morfar minst en dag i veckan.
Resminnen
Berit och Lars reser gärna och mycket
och vi får höra många härliga resminnen
under kaffestunden. Vi blir till exempel
förevisade en blivande julost som står
och mognar i värmen framför kakelugnen.
En underbar historia som börjar med ett
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oväntat möte på Nordkap i samband
med en husbilssemester och slutar nere i
Nossebro hos några numera väldigt goda
vänner, dessa vänner som också är ostproducenter. Andra resor som blir livfullt
skildrade är vandringsresor i Österrike,
solsemester på Rhodos och skidsemester
i fjällen. Makarna Lindgren åker fortfarande slalom varje år!
Hemma på banken
När frågan om relationen till Sparbanken
kommer upp är de lika samstämmiga som
i allt annat: Trevligt, personligt bemötande och enkelt är ord som nämns.
– Vi får hjälp med det vi behöver. Vi
känner oss hemma och Pernilla (Nystedt)
och Stefan (Larsson) tar hand om oss på
bästa sätt.
Som läsaren har förstått är detta ett
par som hänger med sin tid, och de har
nyligen skaffat sig Mobilt Bank ID. Nästa
gång de träffar banken ska de lära sig
använda Swish. När nya banklokalen i
Mariefred kommer på tal är de tydliga
med sin åsikt om att behålla det personliga och nära i bankens kontakter med sina
kunder. De ser fram emot ett nytt och
fräschare kontor i mer ändamålsenliga
lokaler.

När vi timmen senare lämnar Mariefred, lite äldre och lite fetare som Hasse
Alfredsson sa, har vi fått både inspiration
och nya målbilder för framtiden som
pensionär.

En blivande julost.
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En prisad företagare
Patrik Johnson är en företagare från
Eskilstuna som den senaste tiden fått
vänja sig vid att stå i rampljuset.
Patrik och hans sambo Carina äger och
driver företaget Johnson & Son Bygg och
de har under året blivit utsedda till Årets
Företagare både i Eskilstuna och i Sörmland. De blev dessutom utsedda till ett av
flera Gasellföretag i Sörmland.
Vad har dessa utmärkelser betytt för
er i företaget?
– Det är naturligtvis roligt för oss alla
på företaget och ett kvitto på att vi gör
många saker rätt, säger Patrik.
Företaget startades redan 1991
av Patrik och hans pappa. Sedan 2007
driver Patrik firman tillsammans med sin
sambo Carina.
De är ett traditionellt byggföretag
som gör det mesta inom bygg och entreprenad. Förutom det rent hantverksmässiga, som måste vara i toppklass, så är
det fullt fokus på täta och nära kundrelationer.
Att det fungerar i verkligheten vet
Patrik och hans kollegor eftersom de
har många kunder som återkommer år
efter år.
Beskriv din relation till banken
– Jättebra! svarar Patrik utan att tveka.
Kan du utveckla?
– Marcus Conrad, kommer svaret blixtsnabbt tillbaka. (Marcus Conrad är en av
bankens företagsrådgivare, dessutom är
han företagsmarknadschef på kontoret i
Strängnäs)
När Marcus kontaktade oss kände
jag direkt att personkemin stämde och
att han har ett genuint intresse för oss
och vårt företag. Snabba besked och en
hög aktivitetsnivå är också sådant som
uppskattas.
Banken har hjälpt mig att utöka
mitt nätverk, det är verkligen jättebra,
avslutar Patrik, en hängiven och prisad
företagare.

Snabbfakta:
• Företaget heter Johnson &
Son Bygg AB.

• Företaget startades 1991 av
Patrik och hans pappa Bo.

• Ägare är Patrik Johnson
och Carina Thomsson.

• I dagsläget är de 15 anställda.
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Fototävlingen

Mitt smultronställe
är nu avgjord

Under hösten bjöd vi in våra kunder att delta i en fototävlig. Temat var ”Mitt smultronställe” och tävlingsbidragen
skulle vara tagna i Eskilstuna eller Strängnäs kommun.
En jury utsåg 10 finalister på respektive kontor. Deras bilder
visades sedan på storbildskärmar i bankernas lokaler och alla
besökare fick rösta på sin favorit. De tre fotografer som fick
flest röster på respektive kontor vann ett presentkort på
fotoutrustning.

Röstningen
Men det var inte enbart de tävlande som kunde vinna. Även de
som röstade hade chansen att vinna ett presentkort, såtillvida
att de röstat på ett av de tre vinnande bidragen.
Anita Libert röstade på Eskilstunas vinnande bidrag.
Den vinnande motiveringen:
– En bild som ger en härlig sommarkänsla.

Vinnare i Eskilstuna

Vinnare i Strängnäs

Första plats
Birgitta Ekstedt

Första plats
Eva-Lis Ulvede-Lloyd

Andra plats
Iréne Vasberg

Tredje plats
Linda Vold

Andra plats
Johanna Larsson

Tredje plats
Åsa Bruce

