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Året 2013
16 månader som VD.
2013 var ett lyckat år för Sparbanken Rekarne. Bankens resultat är bättre än någonsin tidigare, vi har en stark balansräkning
och god likviditet samtidigt som våra kundundersökningar visar
på ett fantastiskt betyg från våra kunder. För att säkerställa
att banken fortsätter vara en stark lokal sparbank är, förutom
ovan nämnda, compliance, risk och kompetensutveckling områden med hög prioritet.
Som VD i en sparbank är det väldigt roligt att se att våra
kunder fortsätter att öka sitt sparande. Utlåningen växer inte
i samma takt som sparandet men vi fortsätter att ha en hög
marknadsandel.
Kunder, det viktigaste vi har
Vi kan se i våra kundundersökningar att våra kunder tycker om
oss som bank. Vi arbetar strikt med att prioritera kundnyttan
och ställer oss ofta frågan ”Varför ska någon välja att vara
kund hos oss?” Våra ombyggda kontor kombinerat med vårt
nya arbetssätt verkar uppskattas av våra kunder. Det ser vi i
hur kunderna, nu efter 18 månader med nytt arbetssätt i Eskilstuna, utnyttjar vår allexpedition. Trycket på kunddatorerna
ökar ständigt och de ärenden som kunderna önskar hjälp med
blir mer komplicerade. Samtidigt finns efterfrågan på kontanter
över disk kvar. Våra kontor i Strängnäs och Mariefred är nu,
under 2013, ombyggda efter samma koncept som i Eskilstuna.

Under 2014 kommer vi att fräscha upp Kungsgatan 4, vårt
kontantkontor, samt se över den del av Kungsgatan 5 där
privatrådgivarna sitter. Här ser vi en utmaning i att försöka
förändra både vårt sätt att genomföra ett traditionellt bokat
möte samt i hur själva mötesplatsen skall se ut.
Fortsatt utveckling
De stora utmaningar jag ser under 2014 är att fortsätta
bankens utveckling som den bank som ”bryter ny mark”, det vill
säga att modernisera sättet att bedriva bank på. Vi behöver
flytta fram positionerna så att vi mer motsvarar den moderna
bankkundens förväntningar samtidigt som vi står trygga i traditionen. Vårt varumärke är en annan utmaning. Idag är vi ett
kärt barn med många namn. De kommande åren kommer vi att
öka tempot i vår marknadskommunikation för att bli tydligare i
regionen. Vi har starka verktyg i att vi är en lokal bank med ett
stort samhällsengagemang, vilket bland annat syns i vår sponsring samt i våra jobbprojekt för unga såväl som nya svenskar.
Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne försöker vi göra
skillnad.
Jag tror att 2014 kommer att bli ett år bra år. Vi skall tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne ta ett stort ansvar för
utvecklingen av vår region och våra kunders ekonomi, privata
såväl som företag.
Mats Bengtsson, VD
Sparbanken Rekarne
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Anna Dahlström är en av de kunniga rådgivarna
på avdelningen för Private Banking.

Private Banking

– lite närmare och personligare
Private Banking är vår avdelning för dig som vill ha en skräddarsydd helhet och
har större volymer att placera. Vi finns huvudsakligen på plats på vårt kontor
på Kungsgatan 5 i Eskilstuna men någon eller några rådgivare finns alltid på
kontoren i Strängnäs och Mariefred.

Fakta:
• Kunden bör ha en placeringsvolym över 2 mkr
• 6 st rådgivare

Alla rådgivare är licensierade enligt
SwedSec för värdepappersmarknad och
med en rådgivare vid din sida får du hjälp
med allt från enklare vardagstjänster till
mer långsiktiga finansiella planer.
Din rådgivare är nyckeln till bankens
samlade utbud och kompetens. Hans
eller hennes roll är att ha en helhetsbild
över din ekonomi och att vara ditt stöd.
Tillsammans tar ni fram en plan för hur
ni bäst kan nå dina önskemål och behov,
sedan ser din rådgivare till att planen
genomförs och följs upp kontinuerligt.
Anna Dahlström är en av rådgivarna
på avdelningen. Vad kännetecknar ditt
och dina kollegors arbete?
– Vi vill jobba nära våra kunder och kunna
erbjuda den viktiga personliga kontakten med banken, säger Anna. För oss är
relationen mycket viktig. Vår ambition
är att erbjuda det bästa utifrån kundens
förutsättningar, fortsätter Anna.
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Hur når ni dit?
– För att göra det krävs att vi har ett
öppet sinne och en genuin nyfikenhet
på kundens situation, verksamhet och
drömmar. Ju bättre bild vi får av kunden,
desto mer sannolikt är det att han eller
hon är belåten, säger Anna.

• 2 st värdepappersmäklare
• 1 st kundstöd
Priset är 2 500 kr per år
och då ingår:
• Grundpaket med banktjänster
• Aktivitetsgaranti

Kan inte alla kunder förvänta sig det?
– Jo, så är det förstås. Men vi jobbar
stenhårt på att alltid göra det lilla extra.
Tecknet på ett lyckat samarbete är när
kunden går ifrån mötet med något han
eller hon inte väntade sig, säger Anna.
Kanske har vi hjälpt till att upptäcka
ett behov kunderna inte visste att de
hade eller erbjudit en möjlighet de tidigare inte kände till, avslutar Anna.

• Försäkrings- och pensionsplanering

Intresserad av att veta mer?
sparbankenrekarne.se/privatebanking

• Värdepapperstjänst Bas

• Planering av ekonomi och
skattesituation
• Deklarationshjälp
• Nyhetsbrev
• Juridisk rådgivning
• Aktiehandel
• Inbjudan till olika evenemang
• Värdebevakaren från
Fastighetsbyrån
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Tillsammans bland
antikviteter
Vi på Sparbanken Rekarne
har som ambition att ge våra
kunder olika typer av upplevelser och ibland mötas utanför
banken.
En av de mest populära aktiviteterna är när kunderna på Private
Banking besöker Antikmässan på
Anette Granlund
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Onsdagen den 12 februari gick en buss med 50-talet kunder
mot mässan. Där fick besökarna bland annat botanisera bland
antikviteter och föremål hos de ca 250 deltagande utställarna.
Innan vernissagen fick kunderna lite mat till livs och till det
efterföljande kaffet fick alla lyssna till Anette Granlund, sedan
1989 en av Antikrundans experter. Anette är antikexpert inom
mattor, textiler samt islamiskt och asiatiskt konsthantverk.
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”Skapa
tillväxt
med hjälp
av unga”
I augusti förra året fick jag vara med
om något riktigt häftigt!
Jag var ombedd att närvara vid den
årliga galamiddagen som anordnas varje
år för Parken Zoo:s sommaranställda.
Jag skulle utnämna årets medarbetare i
olika kategorier och dessa medarbetares
namn skulle sedan hänga på en ”wall of
fame” vägg ända fram till nästa gala. Det
var en magisk kväll med alla ungdomar som hade jobbat under sommaren
och firade sina sista timmar. Jag och
mina kollegor skulle sakna dem och vi
hoppades att flera av dem skulle komma
tillbaka nästa sommar.
Det var min första sommar i Parken
Zoo. Men det är inte min första erfarenhet av unga medarbetare. Under mina
tjugo år i hotellbranschen är det mer
vanligt att det är unga människor som
söker jobb. Många unga får jobb på hotell
och restaurang för första gången. En del
gör karriär och väldigt många använder
denna arbetsplats som en språngbräda
till en annan karriär. Det känns värdefullt
och viktigt. Det måste finnas branscher
för de unga, och inom besöksnäringen
finns de många chanserna för unga som
inte har arbetat tidigare och för unga
som vill göra karriär.
Ett växande behov
Enligt en trendrapport gjord av Kairos
Future kan man konstatera att det
finns ett stort kompetensbehov inom
besöksnäringen då antalet arbetstillfällen kommer att öka kraftigt de närmsta
åren. Trendrapporten visar bland annat
att resandet/turismen kommer att öka,
behovet av upplevelser kommer att öka,
matintresset ökar och mångfalden ökar.
6

Gästskribent:
Irja Bäckström, VD på Parken Zoo
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Det innebär att vi måste skapa attraktiva arbetsplatser som lockar unga
människor att vilja stanna och utvecklas
i branschen. Vi måste skapa förutsättningar för de unga att kunna komma in,
och det kan vi bland annat göra genom
att vara innovativa som arbetsgivare
genom att locka talanger snarare än
långa meritlistor och tunga CV:s.
På Parken Zoo pågår rekrytering av
sommaranställda och vi har drygt en månad kvar till säsongspremiären. Vi letar
medvetet efter unga människor som får
Parken Zoo som första jobb.

Vi vill att de ska få en bra start i karriären och därför satsar vi enormt mycket
i dessa unga med kompetensutveckling,
introduktionsdagar, medarbetarsamtal,
utvärderingar och till sist en galakväll där
vi fyller på vårt ”wall of fame”.
En upplevelse för livet
Det är en fantastisk känsla att få vara
med på denna resa där våra ungdomar
tränas upp i excellent gästservice. Jag
gläder mig att få se dem i vår vardag
där de lockar barnen till skratt, där de
berättar om våra djurs livsvillkor i det

vilda, där de startar karusellerna och där
de serverar stora glassar med färgglatt
strössel.
Jag vill tro att våra ungdomar som
har jobbat här, kommer tillbaka som
vuxna med egna barn. Då kommer de
att berätta för barnen att de har jobbat
i Parken Zoo en gång i tiden och att det
var det bästa jobb de någonsin har haft.
Jag vill också tro att alla som bor i vår
stad har en del av sin barndom i Parken
Zoo. Slutsatsen är att vi har allt att vinna
på att satsa på de unga, för de kommer
tillbaka – igen och igen.

Varför ställer banken så många frågor?
Ibland upplever våra kunder att vi
är lite väl frågvisa och nyfikna. Det
kan bero på att vi vill lära känna våra
kunder på ett mer personligt plan.
Men det kan också bero på att vi på
Sparbanken Rekarne arbetar förebyggande för att förhindra att banken
ska användas för penningtvätt.
Enligt EU:s tredje penningtvättsdirektiv
måste vi ställa frågor när du vill bli ny
kund hos oss. Är du redan kund kan vi
även behöva ställa frågor när du vill ha
en ny produkt eller tjänst.

Vi kan också vara tvungen att ställa
frågor när en transaktion genomförs.
För att banken ska få kunna utföra dessa
tjänster måste du som kund kunna svara
på frågorna och visa legitimation.
I vissa fall får vi inte utföra tjänsten.
Så kan vara fallet om du inte kan visa
giltig id-handling eller lämna en tillfredställande förklaring till varför du vill få en
viss tjänst utförd.
Om lagen inte efterföljs kan den
enskilde anställde på banken bli straffad
och banken drabbas av sanktioner från
Finansinspektionen.

Faktaruta om penningtvätt
Penningtvätt är när man försöker
få illegala pengar, svarta pengar,
att genom olika transaktioner
verka lagliga, vita, för att kunna
redovisa dem öppet.
Det kan handla om pengar från
skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, vapenhandel med mera.
Mer information hittar du på:
penningtvatt.se

7

Till index

Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare på banken

En resvan stadstjej på landet
För våra kunder i Strängnäs är Therése
Svensson ett välbekant ansikte efter
sina 25 år i banken. Hennes arbetsgivare har haft många namn: Från
Föreningsbanken via Föreningssparbanken och Swedbank till nuvarande
Sparbanken Rekarne.
Vi träffar Therése i hennes hem i Åkers
Styckebruk. Där bor hon i en i villa med en
härlig utsikt över landskapet tillsammans
med maken Björn.
De har fyra barn i åldrarna 23, 20, 18
och 10 år, en svärson och ett barnbarn.
Maken är lantbrukare och driver gården själv. Han odlar spannmål, men det
finns inga djur på gården.
Therése och Björn förklarar skrattande att det är maken som sköter lantbruket, Therése har knappt ett par stövlar
och en traktor vet hon bara hur den ser
ut från utsidan.
– Mitt jobb är på banken och Björns
jobb är på gården, säger Therése.

8

Therese berättar att hon är uppväxt
i Stockholm och träffade sin man vid ett
midsommarfirande i Åkers Styckebruk
för 27 år sedan. Tycke uppstod och några
år senare lämnade Therése bruset i den
kungliga huvudstaden till förmån för
lantluft i Åkers Styckebruk.
Therése arbetar som Privatrådgivare
på bankens kontor i Strängnäs.
Du som har jobbat så pass länge i banken, vilken är den största skillnaden nu
jämfört med för 25 år sedan?
– Det har naturligtvis hänt en hel del i
bankvärlden. Det mest positiva är att vi
kan erbjuda våra kunder allt de behöver
så som sakförsäkringar, personförsäkringar, sparande, pensionslösningar
med mera. Man kan verkligen ha allt på
ett och samma ställe och det är väldigt
enkelt och bra för våra kunder.
Hennes största intresse är att resa
och det intresset delar Therése med
övriga i familjen.

I år har de redan varit i Thailand,
till våren åker hon och maken till Prag
och till sommaren åker hela familjen till
Grekland.
– Jag tycker även om att umgås med
min stora, härliga släkt. Jag har fem syskon, med sina respektive och barn samt
mina föräldrar så det blir en underbar mix
av diskussioner när vi träffas.

Korta fakta:
• Therése Svensson
• Är gift och har fyra barn
• På banken arbetar Therése som
Privatrådgivare på Strängnäskontoret
• Anställd på banken sedan 1989
• Therése tycker mycket om att
resa och att umgås med sin familj
och släkt
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Ett gäng som ständigt vill utvecklas
Eskilstunaföretaget Profeel är ett marknadsföringsbolag
som erbjuder profil-, present och kontorsprodukter. Dessutom utformar och projektleder de event för att hjälpa
sina kunder att stärka sina kundrelationer och effektivisera
sina medarbetare.

Vi jobbar själva med en stark lokal förankring, idag kommer
ungefär hälften av vår omsättning från Eskilstuna berättar
Fredrik.
Genom åren har företaget fått en rad utmärkelser och priser:
Årets nyföretagare 2006 och nu senast Årets företagare.

De slår sig aldrig till ro utan vill ständigt utveckla både sig själva,
sin personal och sin organisation. Det ger sig uttryck i att de
äger och leder ett företag i ständig förändring.

Vad betyder dessa utmärkelser för er?
– Det blir naturligtvis ett bevis på att man gör någonting rätt
och att andra ”ser” oss. Eskilstuna är en ganska stor stad och
att vi lyckas sticka ut och bli nr 1 i hård konkurrens med många
duktiga företagare är en fjäder i hatten.
Själva nomineringarna i sig är naturligtvis jättebra, att vara
en bland de tre bästa. Vi har ju lyckats varit nominerade till
Årets Företagare tidigare samt Årets Marknadsförare förra
året utan att gå hela vägen. Vi är dock lite för mycket tävlingsmänniskor för att inte sträva efter själva utmärkelsen!

Hur lyckas man med det?
– Dels har vi idag mycket tydligare roller mellan oss delägare
berättar Fredrik von Carlsburg, en av de idag fem delägarna.
Dessutom har vi blivit tydligare som arbetsgivare och fokuserar på att sätta rätt person på rätt plats. Vi har blivit bättre
på att skriva arbetsbeskrivningar och vi ser ständigt över våra
administrativa rutiner. Vi är i grunden säljare och koncentrerar
oss på det vi är bra på.
– Allt går att göra bättre fortsätter Jocke, bror till Fredrik
och också en av delägarna.
Vi har idag ett härligt gäng i företaget som är hängivna och
engagerade. Genom att lyssna på och engagera personalen i
förändringsarbetet så får du ett bättre resultat.
Hur skulle ni beskriva er relation med Sparbanken Rekarne?
– Trygg och traditionell men också personlig. Företaget är
ganska regelbundet uppvaktade av andra banker men väljer
att stanna kvar i Sparbanken Rekarne. Vi uppskattar bankens
lokala engagemang och vi blir alltid välkomnade med ett leende
när vi besöker banken.
Att banken har en platt organisation och är snabba till beslut
känns också som en fördel.

Några ord om framtiden?
– Vi ser mycket fram emot framtiden. Som rubriken lyder, så
står vi under ständig utveckling och nästa projekt blir att slå
ihop våra lokaler till en.
Vår ökning av lagerhållningsdelen till kunder har gjort att vi
växte ur lagerdelen och var tvungna att flytta den till en tredje
part som sköter det åt oss. På så sätt har vi möjlighet att växa
ytterligare med fler kunder på lagerhållning samt att vi inte blir
lika beroende av ytan på lokalen som tidigare.
Vi kommer att sitta alla tillsammans vilket underlätta för
kunderna, då man hittar kontorsförbrukning, möbler och promotion-utställningen i samma lokaler.
Vi är ett riktigt bra gäng nu och alla har hittat sina roller, så
målen är höga och vi tror på stor tillväxt de kommande åren!

Fakta om Profeel:
• Bildades 2005
• Har sedan dess vuxit
från 4 till 12 anställda
• Omsättning har ökat
från 8- 30 Mkr
• Det långsiktiga målet
för omsättningen är
50 Mkr
• Företaget erbjuder
bland annat profil-,
present och kontorsprodukter

Catrin Lidetoft och Joachim von
Carlsburg två av delägarna i
Profeel har fått besök av Nils
Andrén från Sparbanken Rekarne.
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Daniel och Sara
Vi har sammanfört Sara Thunebro från Eskilstuna
United med Daniel Pettersson från Eskilstuna Guif för
en pratstund om deras vardag som heltidssatsande
elitidrottare.
Sara, född 1979 i Strängnäs, spelar främst vänsterback och
har massor av rutin från mer än 100 landskamper, proffsspel
utomlands och spel i Damallsvenskan.
Daniel, född 1992 i Eskilstuna, spelar på högerkanten och
har alltid spelat i Eskilstuna Guif. Han blev ungdomsvärldsmästare förra året och har nu börjat knacka på dörren till
seniorlandslaget i handboll.
Saras frågor till Daniel:
Du är i början av förhoppningsvis en lång karriär, vad är
ditt stora mål?
– Mitt största mål är att bli utlandsproffs, helst i Tyskland
eftersom det är den bästa ligan i världen.
Du är en Eskilstunakille, smultronställen i staden som jag
inte får missa?
– Haha, smultronställen är inte min starka sida. Så jag har
tyvärr inget bra ställe att rekommendera.
När du har en ledig dag, vad prioriterar du att göra?
– Det jag gör på en ledig dag är så lite som möjligt. Försöka
koppla av och hitta på något med min flickvän eller vänner.
Daniels frågor till Sara
Var fotbollen det självklara valet för dig?
– Jag höll på med massor olika sporter, men den stora glädjen
i fotbollen var avgörande och gjorde så att det blev det
självklara valet i slutändan!
Om du fick vara vem du vill för en dag, vem skulle det vara
och varför?
– Jag skulle vilja vara en miljardär, men bara för en dag. Jag
tror inte att pengar gör mig lycklig. Men det vore roligt att
bara för en dag kunna åka och plocka upp en bil, köpa ett hus
till både mig och syrran utan att behöva tänka :)
Hur ser en typiskt matchdag ut för dig? Några speciella
rutiner du måste bara göra?
– En typisk matchdag gör jag inget speciellt, mer än att jag
tar det lugnt och ser till att få i mig vätska och mat. Jag har
lite smårutiner i omklädningsrummet innan matchen, som
att jag exempelvis sätter på vänster benskydd först.

Fem snabba till Sara Thunebro
Hur många timmar per vecka tränar du?
– 12-16 timmar
Vilken sorts träningspass är roligast?
– Fotboll, smålagsspel. Det är action, tävling och många
bolltouch!
Beskriv dig själv med 3 ord!
– Ödmjuk, positiv och envis.
Vilket är ditt bästa idrottsminne?
– Har egentligen två: Landslagsdebuten 2004 som var en
flickdröm som gick i uppfyllelse och VM bronset 2011 då
hela familjen var på plats och firade medaljen!
Detta har jag alltid i kylskåpet:
– Kaviar, något jag alltid köpte med mig till Tyskland under
mina år där.
Fem Snabba till Daniel Pettersson
Hur många timmar per vecka tränar du?
– Tränar ungefär 16 timmar i veckan.
Vilken sorts träningspass är roligast?
– Inviduell teknik är den roligaste träningen.
Beskriv dig själv med 3 ord!
– Ödmjuk, driven och social.
Vilket är ditt bästa idrottsminne?
– U21 VM Guld i somras.
Detta har jag alltid i kylskåpet:
– Smör.

Elitsponsring från Sparbanken Rekarne och bidrag
från Sparbanksstiftelsen Rekarne
Att låta en del av överskottet från vårt resultat gå
tillbaka till samhället är både en del av vår historia
och vår affärsidé. I Eskilstuna och Strängnäs kommuner är det Sparbanken Rekarne som för detta arv
vidare.
Det har bland annat resulterat i att Sparbanken
Rekarne har skrivit nya avtal med damfotbollslaget
Eskilstuna United och handbollsföreningen Eskilstuna
Guif där banken numera är en tydlig huvudsponsor.
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Anders Söderlund, vd Portolio Försäkra AB.

Sparbanken Rekarne förvärvar försäkringsförmedlingsföretaget

Portfolio Försäkra
Sparbanken Rekarne har köpt försäkringsförmedlingsföretaget
Portfolio i Eskilstuna AB som därigenom blir ett helägt dotterbolag till Sparbanken Rekarne. Syftet med affären är att utveckla
och förstärka kunderbjudandet för bankens försäkringssparare.
Ett led i att utveckla Sparbanken
Rekarnes verksamhet är att ta plats på
försäkringsområdet och i första hand
tjänstepensionsmarknaden.
Förvärvet av Portfolio i Eskilstuna
AB och bildandet av det nya bolaget
Portfolio Försäkra AB är en viktig och
strategisk inriktning för att verka inom
både bank och försäkring.
– Vi ser en stor potential i tjänstepensions- och försäkringssparande och
vi har ambitionen att Portfolio Försäkra
ska bli en stark regional aktör inom
detta område, samtidigt som vi ökar
koncernens långsiktiga lönsamhet säger
bankens vd Mats Bengtsson.
Portfolio Försäkra AB
Affären gjordes den 1 mars och samtlig personal i Portfolio i Eskilstuna AB
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fortsätter att arbeta i det nya bolaget
Portfolio Försäkra AB.
Dessutom tillkommer ytterligare två
försäkringsspecialister från Sparbanken
Rekarne AB.
Kombinationen av banktjänstemän
och erfarna försäkringsförmedlare
gör det möjligt för det nya bolaget att
utveckla sin affärsidé, öka kompetensen
och förbättra kundservicen, fortsätter
Mats Bengtsson.
Vi träffade Anders Söderlund, anställd
vd i Portfolio Försäkra och tidigare en av
delägarna till bolaget.
Dina intryck så här långt, efter en dryg
månad tillsammans med Sparbanken
Rekarne?
– Det känns både roligt och stimulerande. Dels är det kul att få så många nya

kollegor, nu har vi över 100 nya arbetskamrater. Dels känner vi att vi kan tillföra
ytterligare värden i och med att vi nu kan
erbjuda ett större utbud av försäkringsprodukter till bankens kunder. Dessutom
kan våra befintliga kunder få tillgång till
hela bankens utbud, om de så vill.
Vad säger era gamla kunder om den här
förändringen?
– De flesta är positiva och ser fördelen i
att Portfolio Försäkra har en stark bank
som ägare. En ägare som kan erbjuda
tjänster vi själva av naturliga skäl inte
kunnat erbjuda tidigare, avslutar Anders
Söderlund.

Till index

Fastighetsbyrån
i Eskilstuna har ny ägare
Eskilstunas största fastighetsmäklare blev ännu starkare
från och med 2 januari 2014. Sparbanken Rekarne köpte
då Fastighetsbyrån i Eskilstuna som därigenom blev ett
helägt dotterbolag till Sparbanken Rekarne.
Syftet med affären är att utveckla det redan idag goda samarbetet mellan bolagen samt att förstärka kunderbjudandet för
både köpare och säljare av bostäder.
– Vi kan från bankens sida stärka Fastighetsbyrån genom
att vara en stark, lokal ägare som tillför ytterligare kompetenser utöver de som redan finns i bolaget.
– Som den ledande banken i vårt verksamhetsområde, bland
annat inom boendefinansiering, och i och med förvärvet av
Fastighetsbyrån i Eskilstuna kan vi tydligare presentera oss
som en komplett leverantör av tjänster kring boendeaffären
berättar Timo Haavisto, vd i Fastighetsbyrån Eskilstuna, tillika
affärsrörelsechef i Sparbanken Rekarne.

– Att byta bostad är en av de viktigaste affärer du gör under
livet och vi kan nu på allvar visa att vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder. Som säljare kan du få kontakt med
bankens alla kunder medan vi erbjuder köparen hela paketet
med rådgivning, finansiering och försäkring. Allt detta med
snabba besked eftersom vi finns under samma tak, avslutar
Timo Haavisto.
Anders Holmqvist, välkänd fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån:
– Visst märks det att vi tillhör en större organisation som
är van att jobba mot tydliga mål. Jag tycker att samarbetet
mellan banken och Fastighetsbyrån har fördjupats. Vi har nu
ännu lättare att hjälpa våra kunder till en bra bankkontakt. Från
banken får vi tips om kunder som antingen vill ha en aktuell
värdering eller står i begrepp att byta bostad.

Från vänster: Anders Holmqvist, Timo Haavisto, Helén Eriksson, Madeleine Svensson, Peter Kärneus, Robert Lundgren, Therese Göransson, Sofia Johansson,
Jenny Dywling och Marketta Eriksson.
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Hög fart och säkerhetsbälte
Tuna Tanks, som är en del av Eskilstuna Handikappidrottsförening, spelar elhockey, en sport som vänder sig först
och främst till dig som har någon form av muskelsjukdom,
cp-skada eller något annat större rörelsehinder och därför
har svårt att ägna dig åt annan idrott.
Elhockey spelas med specialbyggda elrullstolar med en klubba
fastmonterad framtill och en vanlig innebandyboll. Stolarna
susar fram i upp till 14 km/h och svänger på en femöring så
4-punktsbältet på rekommenderas.
Man spelar elhockey på en plan som är 20 meter lång och 14
meter bred och man har tre spelare i varje lag där valfri spelare
kan ställa sig i mål och agera målvakt när det behövs. Hårda
sammanstötningar är inte tillåtna.
Sparbanken Rekarne är en av föreningens sponsorer och
behovet av ekonomiskt stöd är stort, stolarna är dyra och i
Sverige är föreningarna hänvisade till sponsorer och fonder för
att bekosta dem.
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Vill du vara med och göra en insats för föreningen?
De behöver förutom stolar även material och reservdelar, så all
hjälp är välkommen.
Kontakta Carl-Fredrik ”Kalle” Larsson på mailadress
carl-fredrik.larsson@home.se eller tel 016-12 25 26,
070-202 72 48.

Fakta:
Elhockeyn är importerad från Danmark och där har
man hållit på sedan 1991. För närvarande finns det
29 danska lag i 3 divisioner. I Sverige finns det 7 lag
just nu och de finns i Eskilstuna, Stockholm, Malmö,
Göteborg, Gävle, Gotland och Norrköping. Fler lag är på
gång bl a i Umeå och Hedemora. Tuna Tanks har hållit
på sedan 2004. Sedan ett par år tillbaka finns elhockey
även i Norge.

Till index

Ooh detta är gott!

Något gott till kaffet? Då passar det här receptet på
en smulpaj från Odetta perfekt till dig. Godsakerna
finns också att köpa i Fiket på bankens kontor i
Eskilstuna.
Odettas smulpaj med banan- och jordgubb
8 st småpajer
•
•
•
•
•
•

3 dl vetemjöl
3 dl havregryn
1 dl strösocker
200 gr smör
200 gr frysta eller färska jordgubbar
3 st bananer

Så här gör du:
• Blanda ihop allt utom jordgubbarna och bananerna till
en smulig deg.
• Tryck ut lite av degen i botten på stora muffinsformar.
• Skiva bananerna och jordgubbarna och lägg i varje
form.
• Täck därefter med smuldegen.
• Grädda i 200 grader i ca 20 minunter.
Avnjuts med vaniljsås eller om du vill vaniljglass.
I nästa nummer kommer ett recept från Odetta för
sommarutflykten!

Ärver gifta par varandra?
Den viktiga familjejuridiken kan ibland vara snårig. Ibland behöver man prata
med någon som vet. Någon som vet när det gäller juridik är våra egna familjejurister; Annika Meedendorp och Eva Fränneby-Ågren.
Vi fick en pratstund med Annika.
Är det så att gifta par alltid ärver
varandra?
– Ja, huvudregeln är att gifta par ärver
varandra, säger Annika. Men finns det
barn som inte är gemensamma, så
kallade särkullbarn, har barnet rätt att
få ut hela sin arvslott direkt, fortsätter
Annika.
Vilka lösningar finns det?
– Genom att skriva ett testamente kan
makarna testamentera hälften av sina
andelar i boet till den andre maken. Den
återstående halvan är särkullbarnets
laglott, som barnet alltid har rätt att få
ut direkt, säger Annika.

Annika Meedendorp
en av våra egna famlijejurister.

Och Sparbanken kan hjälpa till?
– Ja visst! Vi står till tjänst om någon vill
veta mer, se över sin specifika situation
eller skriva ett testamente.

Ring eller mejla oss direkt, via rådgivaren eller via 0771-82 70 00 så bokar vi
en tid för ett möte här i Eskilstuna eller
på något av våra andra kontor, avslutar
Annika.

Våra jurister:
Eva Fränneby-Ågren
Telefon: 016-15 82 94
E-post: eva.franneby-agren@
sparbankenrekarne.se
Annika Meedendorp
Telefon: 016-15 82 95
E-post: annika.meedendorp@
sparbankenrekarne.se
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Fria åk eller fria bad?
Du väljer!
Köp årskort till Parken Zoo med ditt
Sparbanken Rekarne Classic-kort så bjuder
vi på uppgradering för hela säsongen.

Ord. pris*
340/450:610/700:810/950:-

Du betalar*
340/450:340/450:610/700:-

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 22 maj–22 augusti samt entré till Vattenpalatset 1 maj–6 juni och 5–31 augusti.

