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Förändring, förnyelse och gamla
traditioner. Hur hänger det ihop?
Förändring
Att bedriva bank innebär att vara delaktig i en väldigt snabb
teknikutveckling. Detta leder till att du som kund umgås med
banken på ett helt annat sätt än tidigare. Du kan göra många
saker själv via internet och mobiltelefon. Som medarbetare på
bank kan man då fokusera på andra, mer kvalificerade tjänster.
Om denna förändring hanteras bra får du som kund mer hjälp
med sådant du verkligen behöver. Enklare ärenden kan den som
vill sköta på egen hand.
Förändring består också av väsentligt ökade lagkrav från EU
och svenska staten under senare tid. Som bank möter vi detta
genom att lägga ned ännu mer kraft än tidigare på saker som
riskkontroll och regelefterlevnad. Det blir mer krävande att
bedriva bank. syftet är naturligtvis att undvika turbulens av
det slag som vi tidigare sett.
En annan sak som förändrats är att branscher som försäkring, bank och fastighetsmäkleri struktureras om. Detta har
lett till att vi idag har två nya dotterbolag i form av Fasighetsbyrån (fastighetsmäkleri) och Portfolio Försäkra (pensionsförsäkring). Vi tror naturligtvis att du som kund kommer att ha
nytta av dessa nyförvärv.
Förnyelse
Förändring möter vi med förnyelse. Banken har exempelvis
förändrat kontorsstrukturen (färre kontor) och byggt om
kontoren för att kunna möte kunder på ett bättre sätt. Tanken
är bland annat att korta kötider och göra bankbesöket till en
trevligare upplevelse.

Förnyelsen märks också genom att vi har förstärkt vår telefonbank och att internetbanken hela tiden förbättras. Internt
har vi samtidigt haft målsättningen att medarbetare skall vara
både bättre och effektivare i umgänget med kunder. Vi ser idag
att vi kommit en god bit på väg med detta. Vi känner stor tillförsikt och ser med glädje hur våra medarbetare har förbättrat
verksamheten under de senaste åren genom att fler kunder får
mer och snabbare service.
Traditioner
Trots förändring och förnyelse bevarar vår bank gamla traditioner. Vi fortsätter nämligen att vara en lokal bank som känner
sina kunder väl. Organisationen är platt med snabba beslutsvägar. Jag tror att detta varit framgångsfaktorer för både
banken och kunder under hela vår tid som bank. Denna tradition är bankens själ och kommer att vara lika viktig i en framtid
fylld av förändring.
I nuläget har vi en stark och stabil bank tack vare trogna,
förhoppningsvis nöjda kunder och duktiga medarbetare som på
ett väldigt positivt sätt jobbat med förändring. Det känns som
att banken har sporrats av förändringar snarare än att se det
som något jobbigt. Det är en viktig inställning. Vi kommer nämligen fortsätta verka i ett samhälle med högt förändringstryck.
Anders Lundqvist
Styrelseledamot, Sparbanken Rekarne
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Östra Södermanlands Järnväg
Säg ånglok och pojkar i alla åldrar får
något drömmande i blicken. Vita rökpuffar, en sotig eldare och ångvisslans tjut, ja det är många bilder som
flimrar förbi näthinnan.
Museiföreningen Östra Södermanlands
Järnväg, med säte i Mariefred, är en ideell
förening som har till uppgift att vårda
det teknik- och kulturhistoriska arvet
från landets personförande järnvägar
med 600 mm spårvidd.
Detta sker genom att samla, bevara,
renovera och i drift visa materiel från
dessa järnvägar, i en för dem representativ miljö i form av en museijärnväg kallad
Östra Södermanlands Järnväg (signatur
Ö.Sl.J.).
Antalet medlemmar är cirka 1 000
varav aktiva är cirka 100 stycken.
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Vad innebär då detta? I praktiken har
man formulerat tre mål för föreningen.
Dessa är; Föreningsmålet, Museimålet
och Trafikmålet.
Föreningsmålet
ÖSlJ är en ideell förening, vilket innebär
att allt arbete av medlemmarna utförs
gratis på deras fritid.
Frivilligheten och den därmed följande
entusiasmen utgör grunden för att ÖSlJ
överhuvudtaget skall kunna existera.
Museimålet
ÖSIJ skall samla, bevara och renovera
materiel från landets järnvägar med 600
mm spårvidd.
Framförallt vårdar föreningen minnet
av de sju personförande 600 mm banor
som funnits i Sverige mellan 1888 – 1954.

Trafikmålet
ÖSlJ skall i drift visa materiel från 600
mm banorna. Detta innebär att vi driver
trafik för allmänheten mot betalning i
vederbörlig ordning. I stället för entrébiljett säljer vi färdbiljett och besökaren får
aktivt uppleva en resa på en smalspårig
järnväg i sekelskiftesmiljö.
För att skapa en så komplett järnvägsmiljö som möjligt har materiel även
hämtats utanför 600 mm banorna. För
att dessutom kunna bedriva trafiken på
ett, efter dagens krav, säkert sätt har
även modernare utrustning än vad som
kan sägas vara representativt för 600
mm banorna kommit till användning.
Allt detta formar en järnväg, om än
en originell sådan. Trafiken bedrivs av
frivilliga krafter med historisk materiel
och resenärer som oftast inte skall resa
någonstans.
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Det är främst som järnväg ÖSlJ skall nämnas och beskrivas.
Som sådan representerar ÖSlJ mer än de sju 600 mm banorna.
Den speglar en teknik som var vanlig under första hälften av
1900-talet.
Idag har järnvägen en nära 11 km lång bana med huvudstation i Mariefred, där verkstäder, lokstall och vagnhall finns.
Sedan 2011 går museijärnvägen ända till Taxinge-Näsby. Under
ett normalt år har man mellan 15 000 – 20 000 passagerare.
Ny vagnhall
Eftersom föreningens medlemmar har varit väldigt duktiga
på att få tag i gamla lok och vagnar så är behovet av en ny
vagnhall stort. En ny vagnhall är under uppförande och Sparbanksstiftelsen Rekarne har bidragit med 200 000 kronor till
projektet.
Vagnhallen byggs i Läggesta nedre – arbetet med spårläggning, tillverkning av bärstolpar och takstolar samt markarbeten
har pågått sedan hösten 2012 och går nu in i slutfasen. Den
nya vagnhallen kommer att ha 150 spårmeter under tak och
två uppställningsspår utanför.
En unik resa
ÖSIJ erbjuder en unik resa med lok och vagnar i original från
tiden 1890 – 1920. Känn träsmaken från bänkarna i tredje
klass eller kosta på och njut lyxen av mjuka säten i andra klass.
Konduktören kommer och klipper de gamla kartongbiljetterna
med en riktig biljettång.
Vi på Sparbanken kan varmt rekommendera att ta med hela
familjen eller vänner på denna trevliga utflykt.

Den nya efterlängtade
vagnhallen börjar ta form

Så här kan ni åka:
• Låt resan vara målet och tag en direkt kortare
tur fram och åter, eller
• Tag tåget till målet i Taxinge, Hedlandet eller Mariefred.
• Ni kan börja resan i Mariefred, Taxinge-Näsby,
Läggesta eller på någon av mellanstationerna.
• Åk en rundtur.
• Komponera en utflykt helt efter eget val.
Trafikdagar 2014:
Lördagar och söndagar: 17 maj – 14 september
och 27 september
Dagligen: 21 juni – 17 augusti

5

Till index

Vad gör banken efter tre?
Nu öppet till kl 18.00 alla vardagar i Eskilstuna.
Vad gör banken efter tre är ett gammalt uttryck för dåtidens öppettider. På Kungsgatan 5 i Eskilstuna har vi
sedan en lång tid tillbaka haft öppet till kl 18.00, måndag
till torsdag. Sedan i april har kontoret öppet till kl 18.00
även på fredagar.
Vi fick en pratstund med Timo Haavisto, Affärsrörelsechef på
Sparbanken Rekarne.
Varför öppnar banken upp ännu mer?
– Vi har sett att behovet finns i Eskilstuna. Många jobbar och
hinner inte till banken för de ärenden som kräver ett besök,
säger Timo. Dessutom öppnar vi kl 09.00 varje dag för dem som
kan och vill komma tidigt på dagen, fortsätter Timo.
Hur har det tagits emot av kunderna?
– Alla vet ännu inte om att vi har öppet till kl 18.00 alla vardagar. Men trots ganska lite marknadsföring om de förlängda
öppettiderna, har ändå många kunder hittat in till oss även
kvällstid. Det jag har upplevt är att de som kommer in till oss är
nöjda, säger Timo.
Timo Haavisto,
Affärsrörelsechef
på Sparbanken Rekarne.

Ordinarie öppettider
Kungsgatan 4, Eskilstuna
Mån-fre kl. 09.00-14.00
Kungsgatan 5, Eskilstuna
Mån-fre kl. 09.00-18.00
Trädgårdsgatan 14-18, Strängnäs
Mån och tors kl. 10.00-18.00,
tis,ons och fre kl. 10.00-15.00
Sommartider; 9 juni-15 augusti
Mån-ons och fre kl. 10.00-15.00,
tors kl. 10.00-18.00
Långgatan 11, Mariefred
Mån-tors kl. 12.00-18.00,
fre kl. 12.00-15.00
Sommartider; 9 juni-15 augusti
Mån kl. 10.00-18.00,
tis-fre kl. 10.00-15.00
Telefonbanken Personlig service
Mån-fre kl. 08.00-20.00
Mobil- och Internetbanken
Dygnet runt, året runt
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Kungsgatan 4 har öppet till kl 14.00 varje dag. Varför?
– Det kontoret är den del av banken som har tjänsten med
kontanter över disk. Vi har valt att behålla kontanter över disk i
Eskilstuna och följer inte trenden med kontantlösa kontor som
finns i många delar av landet, säger Timo. Mängden kunder i
Eskilstuna är avgörande vilket gör att vi vill behålla den tjänsten men med begränsade öppettider. Då skapar vi mer tid till
bokade möten och rådgivning, fortsätter han.
Hur gör ni i Strängnäs och Mariefred?
– Där tillämpar vi Kontant Självbetjäning, precis som på Kungsgatan 5 i Eskilstuna. Det innebär att vi inte hanterar mynt eller
sedlar över disk, utan endast via Bankomater för uttag- och
insättning. På dessa kontor finns det möjlighet att jobba på
det sättet eftersom antal kunder inte är i närheten av antalet i
Eskilstuna, säger Timo.
Ordinarie öppettider på dessa kontor?
– Strängnäs har öppet kl 10.00-18.00 måndagar och torsdagar
och till kl 15.00 övriga dagar. I Mariefred har vi lite udda tider
som är anpassade till de många pendlare som bor där. Därför
har vi valt öppettiderna måndag-torsdag kl 12.00-18.00 och
fredagar till kl 15.00.
För de som ändå inte hinner till banken?
– Då finns tjänsten Telefonbanken Personlig service som
är öppet kl 08.00-20.00 alla vardagar. Det är en tjänst som
kunden måste ansluta sig till och den är gratis. Sedan finns
även gratistjänsterna Mobilbanken och Internetbanken som är
öppet dygnet runt, året runt. Har du dessa tjänster klarar du dig
väldigt bra, avslutar Timo.
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Suha Salim, Ammah Tembo Lindgren
och Nipaporn Somboonrungrot

Utlandsfödda akademiker
– en outnyttjad tillgång i samhället
Att hitta ett jobb på den svenska arbetsmarknaden kan
vara svårt, även om den arbetssökande är välutbildad och
har erfarenhet.
I Sverige bor 375 000 utlandsfödda akademiker och siffran
ökar med mellan 4 500 och 10 000 personer varje år. Idag går
ungefär 65 000 utlandsfödda akademiker arbetslösa i Sverige,
och av dem som har jobb är det inte många som arbetar inom
det område de är utbildade.
Äntligen jobb
Sparbanken Rekarne har tillsammans med Arbetsförmedlingen
startat ”Äntligen Jobb”, där man erbjuder jobbsökande, utlandsfödda personer med relevant kompetens sex månaders praktik
inom banken. Under praktiken erbjuds utbildningar, validering av
kompetens, språkträning samt arbetsuppgifter inom banken.
Genom projektet öppnas dörrar för banken att möta nya
potentiella medarbetare som med sina kontaktnät och erfarenheter leder till nya affärsmöjligheter, samtidigt som banken

bidrar till att öka sysselsättningen i en av de grupper som idag
står utanför arbetsmarknaden.
Praktik som ledde till jobb
Anders Skepplund, bankens personalchef, är nöjd med utfallet
så här långt.
Under första halvan av 2014 har tre stycken personer deltagit i projektet, Ammah Tembo Lindgren, Nipaporn Somboonrungrot och Suha Salim.
När Ammahs praktik tar slut i juni kommer hon att få fortsätta på banken som visstidsanställd över sommaren.
– Jag uppskattar Sparbanken. Jag visste inte att det skulle
funka så bra innan jag började här, säger Ammah och fortsätter:
– Jag har blivit väldigt väl mottagen, det känns som jag är del
av en familj.
Efter sommaren startar ett nytt sökförfarande för nya
projektdeltagare.
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Hornuddens Trädgård
– en pärla vid Mälaren

Sortiment
Odlingen är ekologisk och KRAV-certifierad. Tomater,
kryddor och sallat är i fokus och Hornudden utvecklar hela
tiden odlingen vad gäller såväl sortiment som arbetssätt.
Sortiment varierar dock mycket under året. I juli är det
tomater, gurka, sallat, olika skott och kryddväxter. Under
säsongen kompletteras detta med bl.a med lök, potatis,
paprika och persilja. Sparris, rotsaker och kål av olika
slag köps in från andra ekologiska odlare.
Ett brett sortiment av kryddväxter och en hel del
”skott och gott” finns att tillgå. Dessutom erbjuds
två sorters gurka – den vanliga slanggurkan och
en minisort.
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Bland kryddväxter odlas främst basilika – vanlig Genovese, Lime, Grekisk, Thai och Röd. Därutöver har de Timjan,
Mejram, Oregano, Salvia, Citronmeliss, Vattenkrasse,
Körvel, Kyndel, Mexikansk Dragon, Slätbladig Persilja,
Kruspersilja och Rucola.

Till index
Karin och Mats Sjöstedt,
två eldsjälar.

Hornudden ligger bedövande vackert vid Mälaren, mitt
mellan Strängnäs och Enköping. Här bor och verkar Mats
och Karin Sjöstedt där de driver Hornuddens Trädgård.
Det är en verksamhet som består av många delar men det
huvudsakliga innehållet är ekologisk odling, gårdsbutik,
café och restaurang.
Karin är född på Hornudden, men har växt upp i Flen och Hälleforsnäs. När Mats gjort lumpen i Strängnäs flyttade Mats och
Karin till Hornudden 1978.
På Hornudden har det odlats grönsaker under lång tid,
Karins farmor Anna var välkänd på Stora Torget i Strängnäs
där hon sålde grönsaker i mer än 50 år. Mats och Karin tog över
verksamheten i början av 1990-talet och bland det första de
gjorde vad att ställa om odlingen enligt KRAV:s regler.
Mats är lärare i bland annat biologi och Karin, som efter fyra
barn och mycket tid hemma med dem kombinerat med trädgårdsodlande, har i vuxen ålder utbildat sig till kostekonom.
Helhjärtat engagemang
Efter 26 år som lärare sade Mats upp sig och makarna Sjöstedt
beslutade sig för att leva sin dröm. Våren 2009 öppnade de sin
gårdsbutik och matsal. Nu, fem år senare, börjar de närma sig
det färdiga resultatet.
Projektet har inneburit stora investeringar, många och långa
arbetsdagar och samtidigt mycket glädje. Hållbarheten har
alltid stått i fokus för Mats och Karin och dagens allt mer medvetna konsumenter uppskattar Hornudden för dess kvalitet,
omtanke och sköna omgivningar.
En av de största investeringarna är installationen av den
nya uppvärmingen som sker med sjövärme. Med hjälp av
värmeväxlaren värmer de hela anläggningen, inklusive två av
växthusen.
För att fullfölja kretsloppstanken har de även installerat
separerande toaletter som leder till tank respektive vidare till
ett eget reningsverk. Bådadera levererar gödning som på sikt
kommer att användas till odlingen.
Att göra något halvdant verkar inte falla Karin och Mats in,
vad det än gäller. När de skulle muddra för att installera sjövärmen ansöktes även om att gräva en kanal mellan fastland och
vassen för att säkerställa syretillförseln till området. Länsstyrelsen hade givetvis åsikter om detta men efter bra diskussion

så beviljades även detta. Efter iakttagelser av livet i kanalen
konstaterar man lätt att kanalen är en lyckad åtgärd.
En smakfull upplevelse
Förutom ett varmt och personligt bemötande bjuder makarna
Sjöstedt enbart på sådant som man bakar själva i caféet. Det
nybryggda kaffet smakade underbart, särskilt tillsammans med
en bulle som inte gick av för hackor. Om gästerna inte vill dricka
kaffe finns både ekologiskt te, ekologisk läsk eller must från
egna odlingar.
För den som vill äta mat finns alltså också en restaurang,
belägen en trappa upp i huset. Stora panoramafönster lockar
med en härlig utsikt över omgivningarna och för stadsbon är
det vilsamt att kunna betrakta Mälarens vågor direkt utanför
huset. Restaurangen är öppen lite olika tider beroende på årstid
(se faktaruta) och kan dessutom bokas för konferenser och
fester.
– Tack vare Peter Dahlblom på Sparbanken Rekarne har vi
kunnat utveckla företaget i den riktning som efterfrågan och
erfarenhet har visat på. Peters insikt och förståelse för hur det
lilla företaget är beroende av en bank som ”lånar ut paraply även
när det regnar” har varit ett viktigt stöd i viktiga situationer.

Öppettider
Gårdsbutiken och café:
Onsdag, torsdag. fredag, lördag och söndag
Fram till 3/6 kl. 12.00-16.00
4/6-17/8 kl. 11.00-17.00
Restaurangen:
Maj, söndagar kl. 12.00-15.00,
1/6 - 24/6, lördag och söndag kl. 12.00-15.00
25/6 - 17/8, onsdag-söndag kl. 12.00-15.00
samt evenemang vissa kvällar.
18/8-16/9, söndagar kl. 12.00-15.00
Under hösten och fram till julborden i december är restaurangen endast öppen för bokningar och evenemang.
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Swish

– succétjänsten utvecklas och blir ännu bättre
Swish har snabbt blivit en succé bland
våra privatkunder och att swisha har
blivit ett nytt ord som hörs mer och
mer och blivit ett begrepp.

Föreningar
Swish passar för idrottsföreningen som
tar betalt för startavgiften, lagtröjan,
lägeravgiften eller korven.

Nu utvecklas tjänsten och blir ännu bättre genom att det lanseras en företagsanpassad Swish-tjänst som främst vänder
sig till mindre företag, insamlingsorganisationer och föreningar.
Tjänsten passar företag, föreningar
och organisationer som tar emot betalningar från privatpersoner och är ett
komplement till kontantbetalningar och
andra betalalternativ.

Organisationer
Med Swish är det enkelt att som
insamlingsorganisation ta emot en
gåva oavsett var givaren befinner sig.
Insamlingsorganisationernas 90-nummer fungerar som en trygghetsstämpel
och kan användas som swish-nummer.
Ett mycket bra alternativ för exempelvis
insamling via en egen webbsida, kollekt
eller insamlingsbössa.

Företag
Med Swish kan företaget vara där
kunderna är. Swish är perfekt för mindre
företag och ett smidigt alternativ för
dig som har en frisörsalong, arbetar som
hantverkare eller arbetar med försäljning.

Så fungerar det
Anslutning till Swish Företag görs i
Internetbanken, Telefonbanken eller
på ett bankkontor. Anslutna företag,
föreningar och organisationer får ett
unikt swish-nummer vid anslutningen till
tjänsten. Numret är i sin tur kopplat till
företagets betalkonto.

Numret börjar med 123 följt av en unik
sjusiffrig nummerserie.
Privatpersonen använder sin Swishapp för att göra betalningen och pengarna sätts omgående in på mottagarens
konto oavsett veckodag, dygnet runt,
året runt.
Vill du som privatperson ansluta dig
till tjänsten gör du det via Internetbanken
eller Mobilbanken. Ditt mobilnummer
kopplas då till ditt bankkonto och du
behöver även Mobilt BankID.
Pris
Våra kunder Swishar gratis.
Läs mer
Företag, förening eller organisation:
sparbankenrekarne.se/swishforetag
Privatperson:
sparbankenrekarne.se/swish och
sparbankenrekarne.se/mobiltbankid
Du kan också läsa mer om Swish på
getswish.se

Fakta om Swish
• Totalt antal användare:
ca 900 000 st (februari 2014)
• Användare i Swedbank och
Sparbankerna:
ca 367 000 st (februari 2014)
• Vinnare av Guldmobilen i kategorin ”Mobila betalningar” på Mobilgalan 2013
• Vinnare av Årets tjänst på
Telekomgalan 2013
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Sätta Eskilstuna
på kartan?
Gästskribent: Martin Roos, VD Eskilstuna Marknadsföring
Det är många som vill sätta Eskilstuna på kartan. Vid en
snabb sökning via Google får jag fram följande resultat.
”Vi vill sätta Eskilstuna på kartan som en barnvänlig
stad!”, ”De ska sätta Eskilstuna på kulinariska kartan.”
”Syftet är att sätta Eskilstuna på kartan - staden jag
älskar :-)” och senast häromdagen ”Vi vill sätta Eskilstuna
kommun på kartan för den här typen av arrangemang”.
Då och nu
Vad menar man egentligen när man vill sätta Eskilstuna
på kartan?
Jag personligen har svårt för uttrycket då jag anser att den
frågan redan är överspelad sedan länge. Staden omnämns
redan i Florensdokumentet från 1120 som Tuna biskopssäte
och efter att Johanniterklostret anlades någon gång mellan
1180-1266 så ändrade man namnet från Tuna till Eskilstuna.
1659 fick Eskilstuna stadsprivilegier av Kung Karl X Gustav och
har således officiellt funnits på ”kartan” sedan dess. Med andra
ord klarades uppdraget att sätta Eskilstuna på kartan av för
över 350 år sedan.
Låt oss förflyttas till nutid och försöka förstå vad man
egentligen menar med uttrycket ”sätta Eskilstuna på kartan”.
I marknadsföringstermer brukar man tala om ”Top of mind”
- det vill säga det första varumärke man associerar till en
specifik bransch. Om jag till exempel säger - läsk! Vad tänker du
instinktivt på då? Antagligen Coca Cola och inte första hand
Trocadero. Det handlar således om varumärkeskännedom. Man
vill skapa en eller flera tydliga associationer eller bilder av sitt
varumärke.
När det gäller platsvarumärken som städer är det mer komplext än när det handlar om produkter eller tjänster då det är
fler intressenter som ”äger” platsen och således fler som skapar
bilden tillsammans.

Plattformen omsätts i aktiviteter
Vad associerar du till när någon säger Jönköping? Kyrkor? Vättern? Elmia? HV71? The Cardigans? Dag Hammarskjöld? Eller är
det en mer nutida bild med Kulturhuset Spira, Jönköping Qom ut
och indiepopbandet I’m from Barcelona?
Ett gediget arbete med att ta fram en varumärkesplattform
har gjorts i Eskilstuna och under hösten kommer plattformen
att omsättas i aktiviteter och handling. Både plattformen och
den verktygslåda som nu tas fram ska fungera som stöd för oss
alla som bor och verkar i Eskilstuna så att vi gemensamt kan
kommunicera och dela samma bild.
Styrkor och platsutveckling
Viktigt är dock att bilden är sann och att man gräver där
man står. Vi ska inte måla upp ett önskeläge utan ta tillvara
våra styrkor som stad och förstärka dem.
Men man kan inte bara enbart kommunicera styrkorna utan
det handlar minst lika mycket eller mer om att platsutveckla.
Ett exempel - Eskilstuna utnämndes till Miljöbästa kommun
2013. Här har vi något att bygga på då vi bevisligen har fått
utmärkelsen, men om vi nu fokuserar på att förstärka Eskilstunas miljöprofil måste platsen Eskilstuna utvecklas i samma
takt. Är det lätt att sopsortera i det offentliga rummet? Bygger
vi staden för kollektivtrafik? Det räcker inte med bara att kommunicera utan det kräver också handling.
Ensam är inte stark
Summa summarum - Ingen enskild aktör eller händelse kan
sätta en kommun på kartan eller skapa bilden av staden. Det
sker gemensamt av alla som bor och verkar i staden. Ensam är
inte stark. Det är Vi - tillsammans som skapar staden och dess
identitet.
Läs mer om varumärkesarbetet på varumarketeskilstuna.se
11

Till index

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

Med familjen i centrum
Mahabad är en 25-årig, glad tjej som
arbetar som rådgivare på Sparbanken
Rekarnes Telefonbank.
För Mahabad Rahnamafar är familjen
det hon älskar mest av allt. Hon kommer
från en väldigt stor familj med mamma,
pappa och tio syskon där hon själv är
yngst i syskonskaran. Inte mindre än 15
syskonbarn kompletterar bilden, barn
som Mahabad gärna spenderar mycket
tid med. De flesta av hennes syskon är
bosatta i Eskilstuna de också, så det blir
mycket stora familjeträffar och mycket
lek med barnen
Vilken är din bakgrund och utbildning?
– Jag är uppvuxen i Eskilstuna och har
gått grundskola och gymnasium här.
Direkt efter gymnasiet så flyttade jag
till Jönköping och började studera till
affärsjurist på Internationella Handelshögskolan. År 2011 tog jag min kandidatexamen i affärsjuridik och år 2013
tog jag min masterexamen inom samma
ämne (Master in Commercial Law). Jag
bodde där mellan 2008 och 2013 och
flyttade sedan tillbaka till Eskilstuna.
Direkt efter examen började jag jobba
på Sparbanken Rekarne.

12

Varför hamnade du i bankvärlden?
– Under tiden jag studerade så hade jag
ett extrajobb på Swedbank på Hoppets
Torg i Jönköping. Det gav mig en liten
försmak av vad det är för arbetsplats och
hur arbetssättet fungerade och det var
någonting jag kände att jag trivdes med.
När jag sedan skulle flytta tillbaka till
Eskilstuna sökte jag jobb på Sparbanken
Rekarne och fick det och sedan har det
bara rullat på. Jag trivs otroligt bra, det är
en fantastisk arbetsplats.
Vad gör du på banken och hur tycker du
det är?
– Min ”titel” är Rådgivare på Telefonbanken. Jag tycker att det är otroligt roligt
eftersom jag har underbara kollegor och
en jättefin arbetsplats. Jag trivs så bra
också för att jag har kontakt med många
kunder varje dag och för att jag får hjälpa
dem med allt möjligt. Det är alltid en skön
känsla att känna att man bidrar och gör
livet lite lättare för andra.
Det bästa med jobbet?
– Det bästa med mitt jobb är nog just
det att man får bidra och hjälpa till,
men också att inte bara jag utan själva

banken bidrar väldigt mycket och investerar enormt mycket lokalt. Det gör att
man känner sig stolt över att arbeta på
Sparbanken Rekarne, och det tycker jag
är väldigt viktigt.
Vad gör du på fritiden?
– Fritiden går åt till att umgås med familjen och vännerna.
Vi önskar Mahabad lycka till framöver
och hoppas att du ska fortsätta trivas
hos oss!

Korta fakta:
• Mahabad Rahnamafar
• Familjen består av mamma, pappa
och tio syskon, Mahabad är yngst
i syskonskaran
• På banken arbetar Mahabad som
rådgivare på Sparbanken Rekarnes Telefonbank
• Anställd på banken sedan 2013
• Mahabad älskar mest av allt att
umgås med sin familj
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Ooh detta är gott!

Sommaren är här och vad passar inte bättre än något
enkelt och gott till sommarutflykten. Därför får du ett
recept på en sommarfräsch pasta- och skaldjurssallad
från Odetta.
Vill du inte göra det själv finns den förstås att köpa i Fiket på
bankens kontor i Eskilstuna.
Odettas pasta- och skaldjurssallad
4 personer
• 1 kruka basilika
• 300 gr pasta tex skruvar
• purjolök
• 1/2 paprika
• 1 msk creme fraiche
• 1 vitlöksklyfta
• 200 gr färskost
• 1dl dill
• en liten bit fetaost
• blandsallad
• 4 hg räkor
Så här gör du:
• Koka pastan och kyl ner.
• Finhacka purjolök, vitlök, paprika och dill.
• Blanda ned de skalade räkorna.
• Blanda sedan ned sallad och därefter den kalla pastan.
• Rör ihop basilika, creme fraiche, färskost och fetaost.
• Lägg en klick på salladen.
Smaklig måltid och trevlig sommar!
I höstens nummer kommer ett nytt spännande recept
från Odetta!

Ska du ut och resa
och behöver valuta?
Med något av våra bank- eller betalkort är du utrustad med en ”valuta”
som gäller i så gott som alla världens
länder när du behöver betala eller ta
ut kontanter.

Betalningen gör du via kort eller direktbetalning (internetbanken). Valutan
skickas sedan via REK hem till dig inom
två bankdagar till priset av 35 kr för
valutaköp upp till 5 000 kr.

Inför resan kan du dessutom komplettera ditt kort med kontanter i lokal
valuta.
Valuta köper du enklast via vårt
samarbete med Unimon. Då kan du
köpa din valuta tryggt och smidigt via
nätet.

Så här enkelt är det
Gå in på sparbankenrekarne.se/
resevaluta och klicka vidare till Unimon.
1. Välj valuta.
2. Betala via kort eller direktbetalning.
3. Valutan skickas via REK till priset av
35 kronor.

Ta ut euro i bankomaterna
Du vet väl att du även kan ta ut euro
i många bankomater och i vissa fall
även annan valuta? Du kan enkelt hitta
”din” Bankomat via en kartfunktion på
Bankomats hemsida eller via Mobilbanken. Ange bara ort eller gatuadress
och filtrera sökningen på aktuell valuta.
Gå in på bankomat.se/privat-2/
hitta-automater/

Trevlig resa!
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Melker Simling

Alexander Karlsson

Fullt fokus
på bollen

IK Viljan jubilerar
och satsar vidare
IK Viljan Strängnäs är en fotbollsklubb med cirka 450 ungdomar i sin verksamhet. Medlemsantalet ökar och mycket
pekar åt rätt håll för föreningen.
Under året fyller föreningen 100 år och
det ska manifesteras på olika sätt, bland
annat genom att ge ut en Jubileumsskrift.
Föreningen driver sedan flera år också
en framgångsrik fotbollsakademi som
ger förutsättningar att utveckla de som
vill satsa på sin idrott genom att erbjuda
extra träning.
För dessa satsningar har Sparbanksstiftelsen Rekarne beviljat ett
bidrag på 75 000 kronor.
– Sparbanksstiftelsen Rekarne
fortsätter tillsammans med Sparbanken
Rekarne utveckla föreningslivet i vårt
verksamhetsområde, säger Hans Fridh
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på Sparbanksstiftelsen Rekarne. Både vi
och Sparbanken Rekarne vill verka som
en positiv kraft i samhället och IK Viljans
verksamhet tycker vi är ett utmärkt
exempel på en välskött förening som
drivs av ideellt arbetande engagerade
medlemmar, avslutar Hans Fridh.
– Bidraget från Sparbanksstiftelsen
Rekarne underlättar vårt fortsatta
arbete med att utveckla föreningen mot
framtida förväntningar när det gäller bra
fritidsaktiviteter, säger Jan Sjöholm från
IK Viljan Strängnäs. Ekonomi är en avgörande fråga för hur vi ska kunna svara
upp mot dessa förväntningar, avslutar
Jan Sjöholm.

Viktor Dragberg

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Sparbanksstiftelsen Rekarne är
hälftenägare till Sparbanken Rekarne och lämnar efter ansökan bidrag
till projekt inom områdena näringsliv, forskning, utbildning, idrott och
kultur i Eskilstuna och Strängnäs
kommun.
Sedan bildandet 1996 har Sparbanksstiftelsen Rekarne i genomsnitt delat ut cirka 9 000 000 kronor
varje år.
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Sparbanken Rekarne satsar på
Eskilstuna Gymnastikförening
Sparbanken Rekarne har under många år varit sponsor till
Eskilstuna Gymnastikförening.
Nu är banken och Eskilstuna Gymnastikförening (EGF) överens
om ett nytt avtal över flera år som tryggar föreningens ekonomi och ger förutsättningar för att säkerställa dess elitverksamhet.
Föreningens sportchef Åsa Ekdahl Westberg berättar:
– Sparbanken vill vara med oss i ett långsiktigt arbete för att
främst säkerställa att den elittränarkompetens vi har kan stanna i EGF över tid och att de tjejer vi har på allra högsta elitnivå
ska få de bästa förutsättningarna som vi kan ge i både vardag
och träning. Detta innebär att Sparbanken Rekarne går in med
en större summa pengar under flera års tid. Vi är väldigt glada
över detta samarbete och har därmed fått en etablerad status
i kommunen som en av få kvalitetssäkrade elitverksamheter
värda att satsa på.
– Det här betyder jättemycket för oss. En bekräftelse på vårt
jobb och ett fint stöd som bekräftar att banken tror på oss,
säger Eskilstuna GF:s elittränare Sebastian Melander. Det här
visar också på en stor värme från bankens håll. Vi känner stark
stöttning från er och att det inte bara handlar om pengar.

Kim Singmuang i en Flick Flack.

Mats Bengtsson, vd i Sparbanken Rekarne:
– Vi är imponerade av EGFs målmedvetna satsning på både
bredd och elit. Vår satsning på elitgymnasterna understryker
att vi både vill och kan göra skillnad för elitidrotten i Eskilstuna
och Strängnäs kommun. Vår hälftenägare Sparbanksstiftelsen
Rekarne har bidragit till föreningens breddverksamhet och tillsammans underlättar vi för EGF att fortsätta vara ett centrum
i Sverige för gymnastik, avslutar Mats Bengtsson.

Helena Andersson och Sebastian Melander.

Spagathopp, Emma Larsson.
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Jag har jämfört bankerna!
Alla banker erbjuder, i princip, samma
lösningar med väldigt små skillnader.
Men det finns en bank som sticker ut ordentligt och det är Sparbanken Rekarne.
Där har inte ledningen generösa fallskärmar och guldkantade bonusavtal.
Banken ägs till 50% av Sparbanksstiftelsen Rekarne och tillsammans investerar de
varje år miljontals kronor lokalt.

Sparbanken Rekarne är dessutom den klart
största sponsorn till Eskilstuna Guif som
ligger mig mycket varmt om hjärtat.
Alla måste ju ha en bank. Varför inte välja
en bank som ger tillbaka till samhället?
Jag heter Mattias Zachrisson och jag gillar
Sparbanken Rekarne.
Jämför bankerna du också!

www.sparbankenrekarne.se

Mattias Zachrisson
Handbollsproffs, Füchse Berlin

