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På vilket sätt
kan det bli bättre
för kunden?

Det är vår ingång i varje fråga,
diskussion och förändring.
Jag kan med glädje konstatera att banken
levererar sitt bästa resultat sen bildandet
1997. Vi har en stark tillväxt i hela vår
region och tillsammans med våra kunder
växer vi i samtliga segment. Förra året
var dessutom året då banken blev en
koncern. Den 1 januari tog vi, som första
sparbank i Sverige, över som ägare av
Fastighetsbyrån i Eskilstuna. Fastighetsaffären är ofta en av de största affärerna
som en privatkund gör samtidigt som
bolåneaffären är av största vikt för banken. Med detta förvärv vill vi höja kvalitetsupplevelsen för kunderna samtidigt
som vi breddar bankens affär.
I mars var det dags för nästa förvärv
då vi köpte Portfolio, ett försäkringsförmedlingsföretag. Med Portfolio har vi
möjlighet att erbjuda tjänstepensionsspararen en komplett lösning då vi nu
kan erbjuda marknadens totala utbud av
tjänstepensionsprodukter tillsammans
med den bästa kompetensen på området.
Finansiellt står banken stabilt och vi
har en god efterlevnad av de regelverk

som Finansinspektionen löpande rullar
ut. Resultatet 2014, i kronor, volymtillväxt och marknadsandelar, visar på en
mycket stark utveckling. Vi ökar inom
samtliga kundsegment i vårt verksamhetområde. Den här positiva trenden
fortsätter under 2015, det första halvåret har börjat fantastiskt bra.
Vi har börjat byggandet av ett
starkare varumärke med en stark positiv
och lokal image. Sparbanken Rekarne
har marknadens bästa totalerbjudande
avseende kompetens, produkter och
service. Det är dags att våga berätta det
för våra befintliga och blivande kunder.
Kampanjen ”Jämför din gamla bank”
handlar om att tydliggöra skillnaden
mellan Sparbanken Rekarne och övriga
banker.
Våra utmaningar
Vi har stora utmaningar i att förbättra
tillgängligheten. Våra kunder, främst
privat, upplever inte bankens tillgänglighet som tillräcklig trots att vi faktiskt har
förbättrat öppettiderna samtidigt som
kötiderna på kontor och i telefonbanken
nu är klart konkurrenskraftiga. För att

ta nästa steg i tillgänglighet kommer
vi att förbättra kundmötena så att de
blir effektivare och sker mer utifrån
våra kunders förväntningar. Vi byter
teknisk plattform för telefonbanken så
att vi kan erbjuda längre öppettider från
halvårsskiftet 2015. Kontanter kommer
att fortsätta vara en del av bankens
serviceutbud.
Vi ska fortsätta erbjuda våra kunder
marknadens bästa sparkonton kombinerat med marknadens bästa placeringsprodukter. Vi vill vinna fler affärer och alltid
erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.
Vi ska tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne fortsätta ta ett stort
ansvar för utvecklingen av vår region och
våra kunders ekonomi. Vi tror på och planerar för en fortsatt spännande utveckling i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och
för vår bank, Sparbanken Rekarne.
Kort sagt: Vi ska fortsätta göra skillnad.
Mats Bengtsson, VD
Sparbanken Rekarne
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Jennifer har hittat sin

och Nyckelkund Student

Jennifer Ekholm är en av många studenter på Mälardalens
Högskola. I höstas flyttade hon från Nynäshamn till Eskilstuna för att börja studera på Ekonomprogrammet.
Varför blev det Eskilstuna?
– Jag ville till en stad tillräckligt långt bort och
tillräckligt nära. Då var Eskilstuna det bästa alternativet, säger Jennifer.
Vad gillar du med Eskilstuna som stad?
– Det är en mysig stad med fina gamla byggnader
och med ån som rinner igenom. Här har du nära till
allt från shopping till uteliv. Det erbjuds dessutom
ett bra studentliv, säger hon.
Förutom studier, vad gör du på fritiden?
– Det blir inte så mycket annat än studier just nu.
När jag väl är ledig så tar jag det lugnt, fortsätter
Jennifer.
Vad avgjorde ditt val av bank?
– Vi gjorde ett skolarbete om Sparbanken Rekarne
i höstas. Uppdraget var att ta reda på vad banken
står för vad gäller värdegrund och hur banken
arbetar, säger Jennifer.
Jag blev väl bemött och fick direkt känslan av
att den här banken gillar jag. Jämförelsen med
min gamla bank avgjorde saken. Att banken har
fräscha kontor och till och med ett fik på banken,
gjorde förstås inte saken sämre, fortsätter hon.

Det här med bankaffärer; hur viktigt är det
för dig?
– Nja, ska jag vara ärlig så är banken mest något
jag behöver för att göra ekonomin enkel att
hantera. Med bankens erbjudande Nyckelkund
Student får jag allt jag behöver.
Att det dessutom ingår lite rabatter, kontaktmöjligheter och att det är gratis gör inget, säger
Jennifer.
Du är engagerad i Esekon. Vad är det?
– Esekon är studentföreningen Eskilstunas
Ekonomer. Sedan i januari är jag vice ordförande i
det sociala utskottet. Extra kul att banken sponsrar oss, vilket visar på det lokala engagemanget,
säger Jennifer. Allt efter hand märker jag också att
banken tillsammans med hälftenägaren Sparbanksstiftelsen Rekarne engagerar sig på många
olika sätt lokalt i Eskilstuna. Det gillar jag!
Hur ser framtidsplanerna ut?
– Oklart just nu. Men jag jobbar gärna inom marknadsföring då jag gillar kundrelationer. Förhoppningsvis blir jag kvar i Eskilstuna, bara det finns
jobb, avslutar Jennifer.
Vi säger fortsatt lycka till med studierna!
Läs mer om Nyckelkund Student på sidan 12.
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Nyckelkund Student
för ett bättre studentliv

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när man är student. Därför har vi
komponerat ett förmånligt paket för dig som studerar. Paketet Nyckelkund
Student innehåller de vanligaste banktjänsterna för en enkel och smidig vardag
under studietiden.
Om du är över 18 år, studerar på eftergymnasial nivå och får CSN-insättning på konto
i Sparbanken Rekarne kan du få paketet Nyckelkund Student för 0 kr per månad.

Du får:
• Internetbanken
• Telefonbanken
• Mobilbanken
• Mobilt BankID
• Swish
• Bankkort MasterCard
• Betal- och kreditkort MasterCard
(kreditprövning)
• Studentsparkonto
• Värdepapperstjänst Bas

Dessutom får du:
• Tre månader premiefri hemförsäkring
och därefter 30% rabatt.
• Studentlån utan avgifter och med
förmånlig ränta och studentanpassad
kreditprövning.
• Näringslivskontakter och matchning
för examensjobb, praktik etc.
• 10% rabatt på fika och mat på Café
Norr och Fiket på banken i Eskilstuna.
Läs mer och skaffa erbjudandet på:
sparbankenrekarne.se/student
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Sommar på banken
Under perioden 15 juni-14 augusti (veckorna 25-33) har kontoret i Mariefred
öppet alla vardagar under följande tider:
Måndag kl 10.00-18.00
Tisdag - fredag kl 10.00-15.00
Du kan även besöka kontoret i Strängnäs, som under samma veckor har öppet
måndag - onsdag samt fredag kl 10.00-15.00 och torsdag kl 10.00-18.00.
Telefonbanken personlig service når du som vanligt kl 08.00-20.00 alla vardagar,
hela sommaren, året runt.

Ooh detta är gott!

Här kommer något gott till sommarens lunch på altanen,
på balkongen, i båten eller på stranden. Lätt att göra och
att ta med.
Naturligtvis kan du också köpa den på Fiket på banken i
Eskilstuna. Betala gärna med Swish!
Potatissallad med rökt lax (fyra personer)
•
•
•
•
•
•
•
•

12 små potatisar
8-12 skivor rökt lax
Sallad
Gurka
Tomat
En halv rödlök (eller efter smak)
Olivolja
Salt och peppar

Dressing
•
•
•
•
•

250 ml creme fraiche
1 msk majonäs
Pepparrot (efter smak)
Cayennepeppar (peppra lite i taget och smaka av)
Salt

Gör så här
Koka och dela potatisarna i lagom stora bitar. Blanda potatisen
med hackad sallad, tomat, gurka och rödlök. Ringla på lite olivolja och salta och peppra. Ha några skivor rökt lax på toppen av
salladen. Blanda ihop dressingen och ha vid sidan.
Hoppas det smakar! Ha en trevlig och skön sommar!
I nästa nummer kommer det ett nytt fräscht recept från Odetta!
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Junior-EM
i friidrott
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Under några intensiva dagar i mitten
på juli i år kommer Eskilstuna med
omnejd att ”invaderas” då Junior-EM
i friidrott äger rum på Ekängens
Idrottsplats.
Mästerskapet med omkring 1 500 deltagare från närmare 50 länder förväntas bli
det största juniormästerskapet i friidrott
hittills och är det första internationella
friidrottsevenemanget i Sverige som
hålls utanför Stockholm, Göteborg eller
Malmö.
Det är en nästan två och ett halvt år
lång process som ligger bakom beslutet
att Eskilstuna blir arrangörsort.
Tre viktiga anhalter:
• I januari 2011 genomfördes ett förberedande möte med tre potentiella
arrangörsorter.
• I mars 2012 deltog en delegation från
Eskilstuna i Europaförbundet EA:s
”bidding seminar” i Lausanne.
• I mars 2013 gjorde en grupp från
Europaförbundet en ”site visit” i
Eskilstuna för att bekanta sig med
koncept och infrastruktur.
Arrangemang av största kvalitet
I maj 2013 kröntes alltså allt det förberedelsearbetet med framgång:
– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att arrangera dessa mästerskap.
Det kommer bli flera vinnare. Staden och
dess ungdomar, föreningarna, besöksnäringen och friidrotten som får en ny

partner på internationell nivå, säger
Mona Kanaan, ordförande i kultur och
fritidsnämnden i Eskilstuna.
Europaförbundet EA har höga förväntningar men också ett stort förtroende för Sverige som arrangör. Hansjörg
Wirz, ordförande i Europaförbundet
säger:
– Vi har blivit övertygade av dagens
presentation att detta viktiga mästerskap kommer att bli arrangerat med
den höga kvalitet som vi har lärt oss att
räkna med från Sverige.
Sverige har ett bra rykte som organisatör och Eskilstuna geografiska läge
med närhet till bra kommunikationer är
faktorer som har bidragit till beslutet
att placera detta stora mästerskap i vår
kommun.
Vi har bytt några ord med generalsekreterare Karin Grute Movin om hur
arbetet fortskrider.
– Det är bra att mästerskapet ligger
utanför de tre storstadsregionerna,
säger Karin. Det blir på något sätt
”på riktigt” i Eskilstuna och arrangemanget drunknar inte i andra aktiviteter.
Arrangemanget fyller alla hotell i närområdet, ända bort till Västerås.
För Eskilstunaborna blir det förutom
fina tävlingar och chansen att se morgondagens stjärnor, även aktiviteter på
Fristadstorget under fyra kvällar.
Invigningsceremonin på onsdagen 15 juli
och sedan olika uppträdande med både
musik och dans de andra tre kvällarna.

Vad törs vi tro om svenska framgångar?
– Vår duktiga mångkampare Emma Stenlöv kan mycket väl lyckas få en framskjuten placering, säger Karin.
Hur har samarbetet gått med alla
inblandade?
– Det har verkligen flutit på jättebra.
Eskilstuna kommun har visat att de tar
detta på allvar och de lokala fridrottsföreningarna visar på både stort engagemang och kunskap. Vi är väldigt glada för
det lokala engagemanget, bland annat
har Sparbanksstiftelsen Rekarne bidragit
med 150  000 kr.
Vad hoppas du på av mästerskapet?
– Givetvis att vi som organisation levererar ett mästerskap av högsta klass.
Dessutom är mina förhoppningar att
många Eskilstunabor tar chansen att
uppleva fridrottsfesten, avslutar Karin.
Möt morgondagens stjärnor!
Köp biljetter på tickster.se
Åk buss till Ekängen på entrébiljetten!

9

Till index

Printz Bageri

– vedugnsbakat ekologiskt surdegsbröd
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Omsättningen ligger på ca 7,5 mkr och de
sysselsätter tio huvuden, bland dem flera
deltidsanställda.

När vi frågar Maria Printz, grundare
till Printz Bageri, om hur det kommer
sig att hon hamnade i denna bransch
blir svaret.
– Det fanns ett ”hål”, vedugnsbakat
ekologiskt surdegsbröd fanns inte på
marknaden och jag kände att det var
dags att göra ”något med bröd”.
Maria är i grunden kock och har alltid
jobbat med mat på olika sätt. Catering i
form av middagsprenumeration har hon
till exempel hunnit med.
”Vi ska visa svensken vad de inte vet
att de har längtat efter” är ett citat från
sin tidigare make som hon gärna delar
med sig av.
Vedugnsbageriet ligger i Gula Industrihuset i Stallarholmen, en ort som fullkomligt jäser (..?) av entreprenöranda. Själva
vedugnen är hjärtat i verksamheten och
ett litet konstverk i sig. Dessutom lite
knepig att sköta, det tog lång tid innan
bagarna och vedugnen kom helt överens.
Företaget firar fem år i år och i lokalerna finns förutom bageriet även ett
mysigt kafé.

Den viktiga ekonomin
Efter att under många år mer eller mindre
alltid har jobbat ensam är hon idag mest
stolt över att hon INTE gör allting själv.
Maria är idag majoritetsägare i firman
men har två kompanjoner som på olika
sätt bidrar med sina kompetenser och på
så sätt kompletterar Maria.
– De har gått in med pengar, kunskap
om siffror och personalkunskap. Nu har
Maria kommit så långt i sitt företagande
att hon inte längre har en överdriven
respekt för ekonomi och hon känner sig
inte längre ”rädd” när hon pratar om det
ämnet.
Hon har en ökad förståelse för redovisning och ekonomi och därmed ett
bättre affärsmannaskap.
Över huvud taget tycker Maria att det
pratas för lite ekonomi och för mycket
hantverk när det kommer till småföretagande, alla bitar måste till för att det ska
bli bra i slutänden.
Hur ser framtiden ut för brödbranschen?
Påsbrödsproducenterna är överraskade
av den brödboom som vi just nu upplever.
Påsbrödet minskar, medan bake-off och
hantverksbagerierna ökar sin försäljning.
I tävlingen Matverk vann Printz Bageri
tillsammans med Eskilstuna Ölkultur och
Warbro kvarn med sin nya komposition
Bryggarbröd (ett fantastiskt gott bröd
kan fotograf Maria Eberfors intyga!).

Hur närmar man sig grossistledet med
den produkten? Det är en spännande
tanke som Maria gärna vill prova att
förverkliga.
Att hitta ytterligare en samarbetspartner för att skapa en ny brödkombo
är också något som denne kreative
matkonstnär går och funderar på.
Samverkan med den lokala banken
När vi ber Maria beskriva sin relation till
banken får vi detta svar:
– Jag har förmånen att sitta som
huvudman i stiftelsen vilket jag tycker
är jätteroligt och jag vet att banken och
stiftelsen gör stor nytta för utvecklingen
av idéer och verksamheter i vår region.
Jag gillar tanken på att banken deltar i
samhällsutvecklingen på flera sätt.
Jag älskar mina lokalkontor i Strängnäs och Mariefred som hjälper till med
stort och smått. De ger jättefin service
till mig som företagare och jag uppskattar också att bankens medarbetare trivs
så bra med sina jobb.
Tillsammans med banken får vi ett hållbart företagande som gynnar regionen.

Korta fakta:
• Printz Bageri
• Bildades 2010
• Omsättning: ca 7,5 mkr
• VD Maria Printz
• Antal anställda: ca 10

Full aktivitet i Stallarholmen
I Stallarholmen med omnejd finns massor
av skickliga konsthantverkare och
konstnärer. Flera av dessa har alteljéer i
Gula Industrihuset och kaféet erbjuder
en ovanlig och härlig exponeringsyta.
Därför fungerar kaféet numera också
som galleri, Galleri Bageri.
Sedan några år tillbaka har de även
en brödbutik i Eskilstuna men allt bröd
bakas i Stallarholmen. De jobbar med
återförsäljare bland butiker, krogar och
kaféer i Mälardalen och har som mål
att fortsätta växa. Just nu söker de
återförsäljare bland annat i Södertälje.

11

Till index

Vi löser hela
fastighetsaffären

När du vill köpa eller sälja hyres- eller
affärsfastigheter kan du göra hela
affären hos oss på Sparbanken Rekarne. Vi kan kalla det One Stop Shop.
Det är som bekant full fart på husmarknaden i både Eskilstuna och Strängnäs.
Det märks både på privatbostäder
och hyres- och affärsfastigheter.
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Anders Holmqvist, Fastighetsbyråns
mäklare för kommersiella fastigheter,
har fullt upp och han får via Jukka Ollila
och Nils Andrén på Sparbanken Rekarne
tips på både potentiella köpare och
säljare av olika objekt.
Jukka och Nils, båda med mångårig
erfarenhet av kommersiella fastigheter,

hjälper köpare med finansiering och
säljare med placeringen av överskottet.
Ulf Dahlberg, vår affärsjurist, rätar
ut alla juridiska frågetecken.
Tillsammans hjälper de dig genom
hela affären!
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare på banken

Andreas Adolfsson
Har inte tummen mitt i handen

Andreas Adolfsson är en av våra nya kompisar på dotterbolaget Portfolio
Försäkra. Ny och ny, han har sin bakgrund i banken som företagsrådgivare men
valde att börja jobba med försäkringsförmedling för ungefär ett år sedan.
Vi träffar Andreas hemma i Borsökna.
Fritiden just nu består av renovering i
form av målning, altanbygge och poolförbättringar.
Gillar du att fixa med huset?
– Ja, det är roligt att göra något med
händerna, med tanke på att jag sitter
stilla mycket under dagtid. Som husägare
är det bra att våga göra saker själv. Det
underlättar att inte ha tummen riktigt
mitt i handen, säger Andreas.
(Ja, jo, så borde det vara, tänker den
flygande reportern…)
När du inte jobbar eller fixar med huset,
vad gör du då?
– Då är det mycket familjeliv och sport.
Dels tränar jag grabbens lag i handboll
och dels gillar jag att röra på mig. Det blir
varvet runt Borsöknasjön några gånger i
veckan, säger han.

Väl på jobbet, hur ser din dag ut?
– Jag träffar många kunder, antingen
på mitt kontor eller ute hos dem. Mina
kunder är mest företagare och jag hjälper
dem att se över sina försäkringar, fortsätter Andreas.
Vad erbjuder ni på Portfolio Försäkra
för tjänster?
– Det är främst tjänstepensionsbiten
som vi hjälper våra kunder med, men
också olika typer av placeringar. Som
försäkringsförmedlare kan vi erbjuda
tjänster och produkter hos de flesta
försäkringsbolag, säger Andreas. Det
gör att kunden får möjlighet att välja det
som passar dem bäst utifrån sin specifika
situation.
Hur kom det sig att du bytte arbetsuppgifter och företag?
– Arbetsuppgifterna liknar de jag hade
som företagsrådgivare. Skillnaden är att

Korta fakta:
• Andreas Adolfsson
• Familj med fru Tanja och barnen
Benjamin 10 år och Nicolas 9 år
• Villa i Borsökna utanför Eskilstuna
• Försäkringsförmedlare på Portfolio Försäkra sedan våren 2014
• Gillar Eskilstuna Guif och golf

nu är det bara försäkringar som gäller,
säger Andreas. Jag har alltid tyckt att det
har varit roligt med just försäkringar och
därför kändes det naturligt och stimulerande att hoppa på det här jobbet,
fortsätter Andreas. Extra kul är att jag
fortfarande får vara en del i gänget, då vi
är ett dotterbolag till banken.
Jaha, hinner du klart med altanen till
midsommar?
– Det är målsättningen att allt ska vara
klart till dess, men jag har nog insett
redan nu att det är kört. Det ska bli skönt
att kunna slå sig till ro då altanen är klar
och ladda batterierna inför hösten. Men
det dyker säkert upp fler projekt under
sommaren om min fru får bestämma. Och
det får hon oftast, avslutar Andreas.
Vill du veta mer om Portfolio Försäkra?
Välkommen att läsa mer på :
portfolioforsakra.se
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EKA-knivar
Ett av Eskilstunas äldsta företag
Säg EKA-knivar till en Eskilstunabo och de flesta har någon knivsort,
oftast en fällkniv, att associera till. Otaliga är de varianter av fällknivar som har producerats hos detta anrika företag som grundades
redan 1882.
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Vi har stämt träff med Johny
Kanaan, firmans nuvarande
ägare sedan fyra år, för att få
veta mer om ett av Eskilstunas äldsta företag.
Först några ord om Johny:
Med rötter i Libanon kom
han till Sverige 2002 och har
jobbat mycket med marknadsföring och försäljning
internationellt.
Johny blev anställd av
EKA-knivar för åtta år sedan
och är alltså sedan fyra år
ägare och vd.
En kul anekdot är att
EKA-knivars grundare och
förste vd, Hadar Hallström,
även en kort tid var vd i Eskilstuna Sparbank.
Johny har på kort tid fått
flera fina utmärkelser, Bland
annat blev han utnämnd till
Årets Företagare 2011 och
Årets Nyföretagare 2013.
Ett av Eskilstunas äldsta
företag
De är idag Nordens ledande
fällknivsfabrik, omsätter cirka
17 mkr och huvuddelen av
produktionen sker i Portugal
och Kina.
EKA-knivar är idag fyra
anställda men räknar med
att inom kort bli dubbelt så
många. Företaget behöver
rekrytera inom både försäljning, marknadsföring och
administration.
Det långsiktiga målet är
att kunna flytta hem produktionen till Eskilstuna, men det
kräver en rejäl omsättningsökning på grund av kostnadsläget i Sverige.
EKA-Knivar står för kvalitet, de har Sandviks stål i sina
knivar och de lämnar alltid tio
års garanti.
Exporten står för 80%
Deras viktigaste försäljningskanaler för den internationella marknaden är mässor runt
om i världen. I juli väntar till
exempel en outdoor-mässa i
Tyskland. I Sverige jobbar man
direkt med olika kedjor som
XXL, Jula och Granngården.
EKA-knivar vänder sig främst
till jägare och fiskare. 80% av

Johny visar företagets storsäljare, Swingblade, som används av
80% av Sveriges alla jägare och fiskare.

alla jägare i Sverige använder företagets storsäljare
Swingblade. På senare år
har köksknivar blivit en allt
viktigare produktgren.
Presentreklam i form av
knivar med logotyp säljer man
också.
EKA-knivar kan stoltsera
med att vara Kunglig Hovleverantör, något som det bara
finns 119 företag av i hela
Sverige.
Löpande produktutveckling
Produktutveckling sker
ständigt och de testar sina
prototyper hos olika användare över hela världen.
Tack vara digitaliseringen
kan man idag räkna med fyra

veckor för att ta fram en ny
prototyp.
Den nya tekniken gör
att produktfloran ständigt
är i förändring. I knivarnas
handtag vinner till exempel
kompositmaterial mark till
förmån för olika typer av trä.
Varför Sparbanken Rekarne?
På frågan om sin relation till
Sparbanken Rekarne så vill
Johny prata om kompetens,
service och personlig kontakt.
På rak arm nämner han
åtta personer vid namn som
han mer eller mindre har
regelbunden kontakt med på
banken.
Att banken återinvesterar
i samhället på olika sätt, bland

annat genom sin sponsring, är
också en klar fördel.
Framtiden för EKA-knivar
Inom ett år räknar han med
att etablera sig med ett
försäljningskontor i USA,
det är en marknad med en
jättestor potential för knivstaden Eskilstunas stolthet
EKA-knivar.
– Vi i Sverige står för bra
design och kvalitet och vi
har ett stort förtroende i det
stora landet i väster. Nu ska vi
göra ännu mer affärer där!
Vi önskar denna genomtrevlige och driftige affärsman
stort lycka till!
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Här ser man
stjärnorna lysa
Långt ute på Selaön, med en fantastisk utsikt över Hornbyviken, ligger
Äleby Gård. Här bor och verkar Ingela
och Johan Högfeldt tillsammans med
parets son Jacob, sonhustrun Therese
och barnbarn.
Efter en bilfärd som går genom vackra
omgivningar, de sista kilometrarna på
en slingrande grusväg, möts vi av två
vänliga leenden. Ingela och Johan visar
oss runt under drygt en timme och de
är förutom sympatiska från topp till tå
väldigt engagerade och entusiasmerande, det märks att detta är något som de
brinner för!
Gården har varit i familjens ägo sedan
1945 då Johans föräldrar köpte den av en
engelsk dam.
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På den tiden var det en traditionell skogsoch lantbruksegendom. I slutet på 70-talet
tog Ingela och Johan över som ägare och
efter några år påbörjades ett förändringsarbete som fortfarande pågår .
Det började med att en del av marken
inhägnades och den delen är nu ett hjorthägn där dovhjortar strövar omkring och
är tillgängliga för jakt.
Kvalitet och engagemang
Med tiden har man utökat verksamheten
på ett förtjänstfullt sätt, allt med en hög
känsla för kvalitet och engagemang. Idag
erbjuds kunderna förutom jakt och jaktkurser även att köpa viltkött i gårdsbutiken, gärna i kombination med tillredning
av köttet. Under rubriken Aktiv matlagning kan företaget eller kompisgänget

under ledning av Älebys egen kock Daniel
Sjöberg laga en tre-rätters middag, ett
mycket uppskattat arrangemang!
Hyr kök och boende
Den intresserade kan få lära sig allt från
grunden, här finns både styckningskurser och matlagningskurser. ”Från skog
till bord” får en väldigt konkret innebörd
då du kan få vara med på hela resan, från
styckning till tillagning och måltid under
samma dag.
Har du trångt hemma går det bra att
hyra köket, passar bra för både möhippan
som släktträffen.
Boende finns självklart på gården för
den som önskar hyra in sig efter maten.
Familjen planerar att bygga nytt så de
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kan erbjuda fler rum. Nu är boendet en
trång sektor. Med fler rum kan de bland
annat ta emot fler och större konferenser.
Långväga gäster
De har i snitt två arrangemang i veckan,
året om, och de har gäster från hela världen. Det var under ett besök från en man
från Asien som rubriken till denna artikel
uppkom. Mannen satt en mörk kväll
efter middagen utomhus, väldigt länge.
Ingela blev lite orolig och undrade om det
var något som stod på tok. Han log och
berättade att allt var toppen.
– Jag njuter av tystnaden, dessutom
är det första gången som jag ser stjärnorna. Hemma är luften så full av smog
att stjärnorna aldrig lyser…
Som nämnts tidigare finns olika typer
av jaktkurser på menyn. Allt ifrån intensivkurs i Jägarexamen till jaktskytteträning och vak- och smygjakt. Den som
tycker att det smäller för högt av bössan
kan öva sig på den elektroniska jaktsimulatorn som finns i direkt anslutning till
köket.
För festarrangören finns hjälp att få,
Äleby Gård hyr ut såväl tält som bord,
stolar, glas och porslin.
Miljön i fokus
I dagarna färdigställs stenläggningen på
verandan där grillkvällar arrangeras.
För några år sedan uppstod behovet
av ett växthus eftersom de vill erbjuda
så mycket närodlat som möjligt. Tanken
var ett växthus av modell mindre, men
via kontakter fick de tag i ett enormt

växthus på 400 kvm! ”Det låter dyrt”
tänkte Ingela när hon först hörde talas
om detta. Glädjen blev stor när det visade sig att de fick hela härligheten utan
kostnad, mot att de monterade ner det
och stod för frakten. Växthuset får snart
en jordkällare som granne, den är under
färdigställande i skrivande stund. Ett bra
och miljövänligt sätt att förvara det som
gården producerar.
Apropå miljövänligt så har den stora
byggnaden som innehåller butik, kök och
konferens en solcellsanläggning på inte
mindre än 730 kvm! Den har nu sänkt
gårdens elkostnader rejält och de kan
sälja överskottsel under soliga dagar.
Vår fotograf är eld och lågor under
den trevliga rundvandringen och hittar
vackra miljöer hela tiden. Lite oväntat
ser vi plötsligt en pampig påfågel strutta
omkring, det finns tio stycken till på
gården som både syns och hörs.
Historiens vingslag
Gården har anor från 1684 och är byggda av trä som är samtida med Gustav
Vasa.
Entréhallen i huvudbyggnaden är
prydd av en mängd med troféer på
väggarna och när man har tagit sig upp
för den vackra trappan finns ett stort,
pampigt rum där man riktigt hör historiens vingslag susa.
Ett generationsskifte är på gång.
Sonen Jacob ska på sikt ta över ägandet
och Ingela och Johan ska inom kort lämna
in ett bygglov för ett boende ett kort
stenkast från huvudbyggnaden.

Vad händer i framtiden, hur ser
planerna ut?
Hittills har man inte behövt lägga
pengar på aktiv marknadsföring. Mun till
mun-metoden har fungerat så här långt.
På sikt ser man dock att en försäljningsresurs kan komma att behövas.
Tidigare nämnda utbyggnad av
antalet rum ligger också i planerna.
Att därigenom fortsätta strävan mot
helheten ligger familjen Högfeldt varmt
om hjärtat. Att fortsätta att utveckla
denna udde i Mälaren till ett spännande
besöksmål för matentusiaster är målet.
– Att vi under hela denna resa har
haft bra kontakt med Sparbanken Rekarne som på ett lyhört och kompetent
sätt har kunnat matcha våra behov av
finansiering är både viktigt och en förutsättning för vårt bidrag till landsbygdsutvecklingen, säger Johan och Ingela
Vi önskar all lycka till i framtiden, fullständigt övertygade om att denna familj
även i fortsättningen kommer att driva
en verksamhet i ständig utveckling!

Korta fakta
• Äleby Gård
• Gården har anor från 1684
• Drivs av Johan och Ingela Högfeldt
samt sonen Jacob och sonhustrun
Therese
• I familjens ägo sedan 1945
• Erbjuder jakt- och matlagningskurser
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Gästskribent: Peter Torsén

I nörd
och lust
Det är snart fredag lunch en regnig dag i maj. På ett
rum på Vadstena Klosterhotell byter jag om till mitt
(w)alter ego, Walter Kurtsson, genom att kamma en
”Robin Hood-frisyr”* och klä mig i en lite för trång
mörkbrun kavaj, beiga yllebyxor, nätbrynja, en smutsgul skjorta och en slips som aldrig blir modern. Som
grädde på moset greppar jag en gammal konsumkasse
och lämnar hotellrummet för att möta upp två ankommande turistbussar med sparbanksfolk från Falkenberg.
Detta är en helt vanlig arbetsdag i mitt liv. Gästerna anländer
till hotellet för att luncha och jag, utklädd till denna udda figur,
möter dem som den värsta byfånen och snyltar mig in på lunchen. Alla undrar vem jag är och dagens ”snackis” är född.
Senare på kvällen dyker jag upp igen då sällskapet denna
gång har middag på en restaurang i Nacka Strand utanför
Stockholm.
– Nää, nu är han här också, utbrister en i sällskapet.
Av allt detta blir det waltrig stå-upp, svängig musik med
mitt band och gästerna får uppleva en kväll de aldrig kommer
att glömma. ”Det var länge sedan jag har fått skrattat så här
mycket” var en kommentar efter spelningen.
Musik och komik
Jag är Torshällagrabben som redan som 7-åring bestämde mig
för att inte ta den enkla vägen genom livet.
– Jag trivdes jättebra i skolan och hade lätt för mig men jag
var från den första terminen i ettan mest intresserad av ”roliga
timmen” i skolan och att drömma om att bli popstjärna, skådespelare, serietecknare eller konstnär.
I januari nästa år blir jag 60 år och har lyckats gå genom livet
utan att vara arbetslös en enda dag trots att jag inte har haft
ett riktigt ”hederligt” jobb.
– Min musik och komik har försörjt mig länge nu trots att jag
aldrig blivit berömd eller känd som killarna i Kent eller Fredrik
Lindström från Eskilstuna.
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– Mitt första jobb var faktiskt ”på riktigt”. Jag började att steka
hamburgare på en restaurang i Eskilstuna direkt efter lumpen
och slutade där ett år senare som restaurangchef efter en
rekordsnabb karriär.
Jobbet som musiklärare
Jag hade redan då hunnit med att göra musikfanzine, spela in
humorfilmer på Super-8, spexa på scen, rita serier i 91:an, göra
radioprogram i radions P3 och startat sitt första popband. Det
som senare kom att heta Heartbreak.
Åren efter hamburgeriet började han vikariera som musiklärare i Eskilstunas skolor.
– Min kompis Micke Börstell tipsade om jobbet och jag gillade
det från dag 1. Efter en termin fick jag en fast tjänst trots att
jag saknade behörighet.
– Jag älskade mitt jobb som musiklärare och det gav mig
verkligen mycket att jobba med ungdomar. Det blev sammanlagt tio år som musiklärare i grundskolan för mig.
– Det går fortfarande inte en dag utan att jag träffar och
hejar på en gammal elev.
På turné med Heartbreak
– Lärarjobbet fick vissa avbrott . För våren 1980 släppte min
grupp Heartbreak sitt första album ”I hetaste laget”. Den fick
lysande recensioner i de båda kvällstidningarna och folkparkerna ville boka gruppen. Dåtidens största underhållningsprogram
på TV, Måndagsbörsen, blev vår debut i rutan. Så sommaren
1980 gjorde jag en paus på tre år som lärare och turnerade
istället med Heartbreak runt Sverige och Finland.
Sparbanken i Eskilstuna hjälpte oss från start med lån till vår
första turnébuss. Och mer hjälp kom det att bli genom åren både
för Heartbreak och Peters duo tillsammans med Micke Byström,
Grabbarna. En studio och ett hus på Djurgården köptes.
– Tack vara Sparbanken Rekarne kunde vi satsa på våra
drömmar.
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Korta fakta
• Peter har tecknat Walter som seriefigur i två år i
Eskilstuna-Kuriren på 00-talet.

• Gjorde ett uppskattat framträdande i TV4-programmet
”Talang” 2011.

• Bert Karlsson har släppt CD med Walter. Peter har
även bildat eget skivbolag och släppt fler CD och DVD.
Musik blandat med sketcher.

• Har över en halv miljon klick på YouTube.

• 2013-14 hölls humorutställningen ”Nördutgång” i
Eskilstuna Stadsmuseum.
• ”Mitt Walter Ego” är en serie roliga bilder som publiceras
i diverse tidningar i Sverige och Norge. Bland annat i
Pondus och Arne Anka.
• Eskilstuna Ölkultur har hittills bryggt tre olika ölsorter
med Walter Kurtssons namn. Idag säljs ”Walter Kurtssons
Folkliga Sörmlandsbira” i COOP i Sörmland med omnejd.

• Ca 80 spelningar i hela landet varje år.
Lär känna Walter Kurtsson på:
facebook.com/walterkurtsson eller walter.just.nu
Peter spelar idag även popmusik med sin gamla grupp
Heartbreak.
Lör 4 juli:
Mary´s Café tillsammans med Anders F Rönnblom
Lör 21 nov:
Rock at Sea ”Svenska Klassiker Svenska Höjdare”

• Ett antal scenshower på Eskilstuna Teater, Parken Zoo
och Lokomotivet.

Mer om Heartbreak på: heartbreakhotel.nu

• Walter finns som app för både iPhone och iPad.

* Man tar från de rika och ger till de fattiga. Kamma över flinten
med andra ord. Walter som seriefigur.

• Gjort stor succé på fest för kungen och drottningen.

Walter på heltid
Efter tre hysteriskt roliga år med Heartbreak var jag tillbaka
som musiklärare och spelade bara på lediga stunder. Dessa
stunder blev dock längre och längre och 1989 var det dags igen
att hoppa in i underhållningsvärlden på heltid. Ur ”Grabbarna”
föddes Walter Kurtsson och efterfrågan växte för varje år.

Nu har Walter varit mitt heltidsjobb i 20 år.
– Jag har roligt på jobbet och det är nog därför jag fortfarande är efterfrågad. Det är ett annorlunda arbete jag har - där jag
både får inkomst och utlopp för många av mina intressen.
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Vi gillar att ge våra kunder

Spännande upplevelser
Tidigare har våra idrottsintresserade kunder
erbjudits fribiljetter till handbolls- och fotbollsmatcher på elitnivå. Nu hade turen kommit till
barnfamiljerna
Bankens mest populära erbjudande de senaste åren har varit samarbetet med
Parken Zoo. Självklart fortsatte vi med det samarbetet även i år!
I april startade försäljningen av årskort inne på bankens kontor. Erbjudandet var
kopplat till den prisbelönta och enkla betaltjänsten Swish. Årskorten betalades med
Swish och våra kunder fick hela 200 kr rabatt på ordinarie pris.
Eftersom erbjudandet var begränsat gällde det för kunderna att vara snabba.
Nu kan vi bara hoppas på ett fint sommarväder och härliga dagar på Parken Zoo.
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