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Spelar Sparbanken Rekarne någon
roll i det moderna samhället?
”Men pappa, vad gör du egentligen på
jobbet?” Frågan från min då åttaåriga
dotter tog som ett slag, rätt i magen.
Bakgrunden var att jag de senaste tio
minuterna verkligen försökt förklara för
henne hur min vardag ser ut. De höll på
med ett skolarbete om föräldrarnas arbeten och jag fick ganska snabbt klart för
mig att bankjobbet kanske inte stod allra
högst i kurs. I synnerhet jämfört med de
andra föräldrarnas, deras arbeten var i
regel mycket enklare att beskriva.
Men frågan är relevant; vad gör vi
egentligen på banken? Behövs vi som
jobbar i bankbranschen? Givetvis är denna
fråga inte enkel att svara på och jag
tar avstamp i det sätt banken försöker
besvara den.

Behålla eller utveckla
I de möten som vår bank har, när vi sitter
och planerar framtiden, har mantrat
blivit frågeställningen ”på vilket sätt
blir det bättre för kunden?” Någon klok
människa har sagt att behålla inte är någon bra strategi, varken inom relationer
eller i affärer.
Att istället ha som strategi att
utveckla är bättre. I bankens fall är detta
översatt till att ständigt, som första tanke, ställa frågan: ”för vem finns vi till och
hur kan vi göra den relationen bättre?”
– Detta blir för mig även svaret på frågan
om bankens existensberättigande.
Hjälp att förverkliga
När vi på banken funderar över vårt
samhällsuppdrag formulerar vi det med;
”ge alla möjlighet att förstå, förenkla och
utveckla sin ekonomi”, vilket beskriver
vår ambition på ett bra sätt.

Min vardag blir värdefull när vi hjälper
kunder att förverkliga sina planer och
drömmar. Vi ska dock inte bara vara
redo att hjälpa till med exempelvis en ny
bostad eller ny bil. Vi ska också finnas där
som en stabil partner de stunder när livet
inte utvecklat sig som man hoppats eller
planerat.
Relevant och viktigt
Har jag då något bra svar på frågan om
vår bank fyller någon funktion i samhället? Jag är övertygad om att vi kommer
fram till rätt svar om vi hela tiden ställer
rätt fråga.
Min slutsats blir därför att vi kommer
att vara relevanta och viktiga, så länge vi
inom banken hela tiden ställer frågan; ”på
vilket sätt blir det bättre kunden?”
Thomas Rulander, Affärsrörelsechef
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Gästskribent: CG Hjelm,
Ordförande i Eskilstuna GUIF

Vad väntar du på?
I våras fick jag möjligheten att
förverkliga några av mina drömmar;
luffa runt i Asien, se Hong Kong och
ta dykcertifikat.
Fick och fick, förresten – jag såg till att
genomföra det. När gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut, alla måsten
tornar upp sig och man upptäcker att
även all fritid är uppbokad – då är det
dags att koppla ner.
Planera eller inte planera, det är frågan
När jag planerar en resa gör jag antingen
supermycket research, tar reda på varenda detalj om mitt resmål, fixar kartor
med mera. Eller så gör jag precis tvärtom;
sticker iväg på ren chansning och ser hur
det går. Förra årets resa till södra Italien
gick i andan ”boka första natten, resten
löser sig”.
Till en början gick det käpprätt åt
pipan. Jag hittade hyrbilen, men kartfunktionen i min iPhone slutade fungera
ute på den italienska vischan. Givetvis
var det också kolsvart och inte fanns det
någon att fråga om vägen. Jag räddades
av ett bekant namn på en vägskylt, visst
skulle jag väl åka förbi Lecce?
Runt midnatt kom jag äntligen till
hotellet som på nätet sett så trevligt ut.
Och visst var det trevligt, men samtidigt
även granne med en högljudd nattklubb.
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Hm, lite research hade nog inte skadat.
Efter en sömnlös natt styrde jag
hyrbilen söderut, navigerade genom att
ha havet på vänster sida och tog resten
av semesterdagarna som de kom. Jag
nådde så småningom målet; Santa Maria
di Leuca längst ner på den italienska
klacken. Allt löste sig.
Att resa själv
Jag fick frågan ”va, ska du luffa runt i
Asien själv?” ett antal gånger. ”Näe, vi är
tre stycken; Me, Myself and I” skämtade
jag tillbaka. Innerst inne hade jag förstås
funderingar rörande mitt val. Det är inte
så att jag föredrar att resa själv, ett halvår tidigare bilade hustrun och jag runt i
Kalifornien med fantastiska upplevelser.
Samma hustru var dock inte riktigt lika
sugen på att planlöst luffa runt i stekheta Asien.
Nåja, det finns fördelar med att resa
solo; man styr sin tid själv och människor
man möter är ofta väldigt öppna mot
soloresenärer. På en stor djonk i fantastiska Halong Bay träffade jag ett gäng
engelsmän som jobbade som lärare i
Vietnam. Det blev många roliga samtal,
några kalla öl och kvällen avslutades med
att vi nattfiskade bläckfisk som kocken
tillredde dagen efter.
I Nha Trang träffade jag Josh, en
londonbaserad tysk, som kom att bli min

första dykbuddy och en god vän. Vi håller
fortfarande kontakt. Sedan har vi ryssarna som jag träffade på en boxningsgala i
Chaweng – ja, listan kan bli hur lång som
helst. Jag är sällan ensam, även om jag
reser själv ibland.
Fritid eller fri tid?
Som ordförande i Eskilstuna Guif träffar
jag dagligen personer som jobbar ideellt
i föreningen. Även om många av dem har
ett tidkrävande arbete, familj, hus och
andra inbokade fritidsintressen, lyckas
de ändå prioritera in tid för att engagera
sig i föreningen.
Dessa insatser är grunden till vår förenings existens och vi är givetvis oerhört
tacksamma för deras arbete. Jag hoppas
dock att de även hinner ha lite fri tid, alltså; tid som inte är inbokad. Smaka på det;
fri tid. Har du fri tid för att exempelvis
lyssna på vinden som susar över åkrarna
eller för att sitta på en stubbe i skogen?
Jag tror att vi överplanerar, vi är
aldrig riktigt lediga. Vi är ständigt uppkopplade med våra mobiltelefoner och
behöver både koppla av och koppla ner.
Nästa gång någon frågar vad du ska göra
i helgen, ta dig en rejäl funderare och
svara ”ingenting”.
Just do it. Even if it’s nothing.
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Fotot är taget i en av
Jennys favoritbutiker;
Kristinas Antik & Kuriosa,
Rådhustorget 5 i Eskilstuna

Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Jennys passion för vintage
Som du kanske redan vet är Fastighetsbyrån i Eskilstuna numera ett helägt
dotterbolag till Sparbanken Rekarne. Du hittar dem i anslutning till bankens
kontor på Kungsgatan 5.
En av medarbetarna är Jenny Dywling,
som arbetar som fastighetsmäklare på
byrån.
Vad är tjusningen med ditt jobb?
– Kombinationen av kontorsarbete och
att möta kunder ute på fältet gör arbetet
som fastighetsmäklare oerhört stimulerande, säger Jenny. Det som är spännande och utmanande är att få vara med och
starta en förmedlingsprocess och arbeta
aktivt tills affären är klar.
Innebär det en hel del helgjobb?
– Visningar av villor och lägenheter är
ofta på helger, men då kan jag i gengäld
vara lite ledig mitt i veckan ibland, förklarar Jenny.
Vad gör du när du är ledig?
– Vi renoverar ett gammalt hus ute i
Vallby. Det är ju som att driva ett eget
byggprojekt och tar mycket tid i anspråk.
Jag går gärna på vintagebutiker för att

hitta spännande detaljer till inredningen,
jag har precis hittat några bra småställen
i Kungsör och Arboga.
När tillfälle ges åker hon också med
familjen på upptäcksfärder för att
besöka spännande platser, med historisk
kulturbygd, runtom i Sörmland.
– Det finns oerhört mycket att se,
bara man tar den där avstickaren och
hittar guldkornen, fortsätter Jenny.
Bästa vintagefyndet?
– En antik vävstol från 1800-talet. Den
funkar faktiskt riktigt bra och blev även
en god anledning till att börja på en
vävkurs, utbrister Jenny med ett leende
på läpparna.
Du bor på landet, gillar du även att påta
i trädgården?
– Ja, vi har lite egna odlingar, många
fruktträd och jag hoppas på ett ordentligt växthus i framtiden.

Korta fakta:
• Jenny Dywling.
• Familj med man, två barn och
hund.
• Villa i Vallby utanför Eskilstuna.
• Fastighetsmäklare sedan 2011
och har arbetat på Fastighetsbyrån sedan dess.
• Gillar mitt gamla hus, vintageprylar, trädgårdsarbete och önskar
ett eget orangeri.

Vill du veta mer om Fastighetsbyrån i
Eskilstuna? Välkommen att läsa mer på :
fastighetsbyran.se/eskilstuna
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Från reservdelar
till fastigheter
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Jan Persson, grundare av och styrelseordförande för Kilenkrysset i
Strängnäs, har sedan starten under
sjuttiotalet drivit företag i allt ifrån
enmanskonstellationer till storslagna
varianter med hundratals anställda.
Vi besöker honom på huvudkontoret i
hemstaden.
Namnet Kilenkrysset kommer sig av att
korsningen mellan gamla E20 och riksväg
55 i folkmun alltid kallats ”Kilenkorset” eftersom åkrarna här har just en sådan form.
I anslutning till denna plats i Strängnäs byggde företaget sina första
fastigheter och det är också just här de
idag har sitt huvudkontor. Efter att Janne
tagit emot oss, och försett oss med både
kaffe och smörgåsar, slår vi oss ned i
hans kontor för att få en inblick i både
historia och nutid samt även få oss en
liten dos framtid.
– 1608 började min familj driva jordbruk hemma på gården så man kan säga
att vi har arbetat väldigt långsiktigt
redan från början, inleder Jan Persson
med ett leende.
Bildelar och skattejurister
Det var emellertid inte inom jordbruk
han själv skulle söka sin framtid. Istället
påbörjades den egna resan, efter sju år i
skola, med att sälja bildelar.
Affärsverksamheten, som också den
var förlagd i Strängnäs, tog snabbt fart
och växte sig snabbt allt större – något
som, enligt entreprenören själv, innebar
ett indirekt dilemma.
– Stor del av arbetstiden gick åt till att
tänka ut hur man inte betalar för mycket
skatt och tråkigt nog har vi fortfarande en skattejurist som är här en gång
i veckan och som vi i slutändan tjänar
mest pengar på.
Företaget Meca, en sammanslagning
av Malmö Bildetaljer och Perssons Bilplåt
i Strängnäs, växte sig till att till att bli
rikstäckande. Samtidigt startade herr
Persson också ett företag som tillverkade bilfjädrar.
– Jag tycker om produktion, förklarar
Jan, och mitt mål var att klara av att göra
en fjäder på tre sekunder – vilket jag
också lyckades med.
Cadillac i Spanien
Förutom reservdelar och plåtdetaljer gav
sig Persson också in i verktygsbranschen.
Företaget Verktygsgrossisten fanns i
både Sverige, Norge och Finland, med över
100 säljare när bolaget var som störst.

Men just när alla bolagen gick som bäst
valde Jan Persson att sälja av allt, för att
istället bo i Spanien.
– Jag sålde mina bolag, köpte en Cadillac och ett hus i Spanien. Detta var under
slutet av åttiotalet, i samma veva som
många andra bolag gick i graven. Vi lydde
våra skattejuristers råd eftersom det då
var mer lönsamt att sälja alla aktier och
istället leva på avkastning från kapital.
Att ta det lugnt i Spanien och köra bil
var emellertid inte något som passade
hans personlighet.
– Jag har aldrig haft så tråkigt i hela
mitt liv och tänkte ”det här var det dummaste jag någonsin gjort”.
In i fastighetsbranschen
Det var nu, i början av nittiotalet,
Persson gav sig in i fastighetsbranschen
– mitt i en tid då i princip ingen rekommenderade att göra det.
Första steget var att han köpte Flens
centrum för 186 miljoner kronor. Ett
förvärv som många ansåg vara rent
vansinne.
– Jag har ju bara gått sju år i skolan så
jag kan bara räkna med plus, skrattar Jan.
Jag resonerade att om något är kört helt
i botten så är det perfekt läge att komma
in. Strax efter att jag rustat upp Flens
centrum drogs jag in som medlare mellan
landstinget och Flens kommun när de
trätte om Violgården. Det hela slutade
med att jag köpte stället av landstinget
och byggde om det till äldreboende.
Rätt snart riktade Kilenkrysset in sig
på lager, logistik och kommersiella fastigheter. De sålde av de bostäder de hade
och investerade istället i större komplex
som exempelvis Volvo i Eskilstuna och
en KF-lokal i Staffanstorp på 50 000
kvadratmeter.

Affärerna rullade på och idag sitter Kilenkrysset på totalt 500 000 kvadratmeter
med fastigheter.
– Vi har dock ändrat oss igen och
kommer framöver att åter fokusera mer
på bostäder. Vi har startat en fabrik
i Strängnäs, där vi ska bygga färdiga
hyreshus. Tanken är att vi ska få ner
byggpriserna väsentligt. Husen är av betong. Vi ska försöka att bli bäst i Sverige
och blir vi inte det lägger vi ner.
Banken vid sin sida
Kilenkrysset använder ofta mindre banker eftersom de tycker att de är enklare
att ha att göra med.
– Vi är väldigt nöjda med Sparbanken
Rekarne och relationen har faktiskt blivit
ännu bättre sedan de öppnade strängnäskontoret.
Affärsmannen berättar att banken är
vid deras sida i både lång- och kortsiktiga
projekt. Ett exempel är bygget av Arsenalen, Skandinaviens största militärfordonsmuseum.
– De satsar på närliggande och bra
grejer – så är det! säger Janne Persson
och får med de orden avsluta vår intervju.
Korta fakta
Kilenkrysset:
• omsätter en miljard/år, 700 miljoner bygger de för och 300 mkr är
hyresintäkter.
• innehar cirka 3 000 000 kvm
industrimark och 500 000 kvm
kommersiella fastigheter.
• jobbar bara i kommuner de trivs
med och har, bland annat, en
betygsskala som måttstock.
• satsar just nu åter på bostäder i
nya byggprojekt.
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”Att tvätta bilen med
en tvättsvamp är
som att tvätta den
med sandpapper”

Sedan hösten 2008 driver Mikael
Nojonen Eskilstunas enda tvättgata;
iWash på Gap Sundins väg 6.
I Europa, och i synnerhet i USA, är
tvättgator mycket vanligare än vad
de är i Sverige. Här har vi snarare en
tradition att tvätta bilen i anslutning
till ett besök på en bensinstation och
dessutom mer sällan än i övriga delar
av Europa. Vi svenskar tvättar bilen i
snitt sex gånger per år.
– När man tvättar bilen på sin egen
uppfart bidrar man till att sprida kemikalier och andra miljöfarliga partiklar
i vår miljö. Dessutom är det inte heller
tillåtet.
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Det är samtidigt också sannolikt att
man använder för lite vatten, fel
mängd kemikalier och i fel ordning,
förklarar Mikael Nojonen.
Iden till att starta en tvättgata i Eskilstuna fick Mikael under en skidhelg
med några kompisar. De diskuterade
olika slags investeringar och var överens om att en riktigt lyckad sådan är
när en maskin kan skapa pengar.
Mikael insåg att det ofta är kö till
traditionella biltvättar, samtidigt som
det tar lång tid att utföra själva tvätten. Med detta i bakhuvudet tog han
kontakt med leverantörer av utrusning och strax bar det av på rundtur i

Europa för att se olika tvättgator ”in
action”.
Mikael kallas av vänner ibland för Micke
Nyfiken – en liknelse som stämmer bra
på entreprenören som drivit många olika företag, i en mängd olika branscher.
Det som driver Mikael är att hitta
lösningar inom områden där andra
tidigare inte lyckats.
– Det man kan lösa med matematik
fungerar i vardagen och skapar vinst,
menar Mikael.
En tvättgata tvättar bilen på några få
minuter och den stora mängden vatten
som används är imponerande.
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Flera bilar kan befinna sig i tvätten samtidigt och alla
kemikalier som används är Svanenmärkta.
Under 2015 har ännu en tvättgata invigts så nu finns
verksamhet även i Norrköping. Målet är att starta ytterligare anläggningar i mälardalsområdet.
I en framtid hoppas Mikael att miljöprofilen kan förstärkas ytterligare med hjälp utav solcellspaneler som förser
anläggningarna med energi.
Varför valde du Sparbanken Rekarne?
– Jag valde banken för de delar min vision och förstår mina mål, samtidigt som de
vill vara en del av affären. Här blir jag igenkänd, vilket jag gillar, och jag vill vara
kund hos en lokal bank.

Korta fakta
• Fler än 260 000 bilar har
tvättats sedan starten 2008
• En tvätt tar cirka 4 minuter
• Av de 400 liter vatten som
används vid en tvätt återvinns
hela 85 % i anläggningen
• Endast Svanenmärkta kemikalier används
• Öppettider:
Vardagar: 7-19
Helger: 10-16
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Ger Runsten,
verksamhetschef

Friskis&Svettis

startade och utvecklar träningstrenden
Träningstrenden har fullkomligt
exploderat, med gym i var och vartannat gatuhörn. Friskis&Svettis i
Eskilstuna, som varit med ända sedan
början av åttiotalet, är något av en
pionjär i branschen.
Succén var snabbt ett faktum när
Friskis&Svettis flyttade från Fristadstorget till nya fräscha lokaler vid Sveaplan i
april 2014.
Samtidigt som lokalbytet gav befintliga medlemmar ännu bättre förutsättningar har det också inneburit ökade
möjligheter att ta emot nya träningssugna. Vid årsskiftet 2014-2015 var antalet
medlemmar 8 139 och antalet funktionärer 250. En minst sagt imponerande skara.
Bidrag från stiftelsen
Föreningen har genom åren fått bidrag
från bankens hälftenägare Sparbanksstiftelsen Rekarne till olika projekt. Bland
annat 300 000 kronor till ett projekt
för ett friskare Eskilstuna och 100 000
kronor till ett projekt för fysisk aktivitet
på recept.
10

Nu senast beviljades ett bidrag om
50 000 kronor till inköp av specialdesignad utrustning för personer med
funktionsnedsättning.
I projektet ingår också mål att specialutbilda ledare, instruktörer och värdar
för att på bästa sätt ta emot personer
med funktionsnedsättning. Dessutom
vill Friskis&Svettis rekrytera fler ledare
och värdar som själva har någon slags
funktionsnedsättning.
Träning för alla
– Vi är förstås tacksamma för Stiftelsens bidrag genom åren. Särskilt viktigt
känns det att kunna erbjuda så många
som möjligt, oavsett bakgrund eller
förutsättningar, att kunna träna hos oss,
säger Gerd Runsten som är verksamhetschef.
– För oss på stiftelsen är det viktigt
och roligt att kunna ge bidrag som möjliggör träning för alla. Oavsett funktionsnedsättning ska man kunna träna, säger
Kerstin Ehn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Friskis&Svettis
Sedan starten 1978, med endast en
motionär, har Friskis&Svettis växt
konstant. Idag består verksamheten
av 156 idrottsföreningar, med drygt
540 000 medlemmar i tio länder.
Fler än 16 000 ideellt arbetande
ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och valberedningsledamöter engagerar sig i föreningarna på
sin fritid.
Friskis&Svettis Eskilstuna grundades 1982.
Sparbanksstiftelsen Rekarne
Sparbanksstiftelsen Rekarne har
sedan starten 1996 utbetalat 150
miljoner kronor.
Bidrag kan lämnas till projekt inom
näringsliv, forskning, utbildning,
breddidrott och kultur inom Eskilstuna och Strängnäs kommuners
gränser.
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United levererade

Silver
Banken tackar för en
fantastisk säsong!
Ooh detta är gott!

Vi önskar Eskilstuna
United DFF ett stort
grattis till medaljen.
Nu står det klart att eskilstunatjejerna tog hem
stora silvret i Damallsvenskan 2015. Laget
har gått från klarhet till
klarhet och vi på banken
är, som alla andra, väldigt
stolta och glada.
Ett stort tack för
kämparandan som tagit
er ända till prispallen
och därmed överträffat
mångas förväntningar.

Lättlagad rödbetspaj
Mörkret faller och vad passar bättre till lunch eller middag
än en god och fräsch paj?
Denna gång bjuder Odetta på en rödbetspaj som du enkelt
kan tillaga själv – eller köpa i bankens fik på Kungsgatan 5 i
Eskilstuna. Förutom att denna rotfrukt har sin oemotståndliga
djupröda färg är den också god, nyttig och lätt att tillaga.
Pajdeg

Fyllning

• 1,5 dl vetemjöl
• 1,5 dl grahamsmjöl
• 125 g margarin
• 3 msk vatten

• 2 kokta rödbetor
• 4 ägg
• 2 dl grädde
• 1 dl mjölk
• 1 krm salt

• 1 nypa peppar
• 1 nypa torkad
timjan
• chèvreost
• valnötter
• honung

Tillagning
Sätt på ugnen på 200 grader. Blanda samman alla ingredienser
till pajdegen och tryck ut i en pajform. Nagga botten med gaffel
och förgrädda mitt i ugnen i cirka 5 minuter.
Hacka de två kokta rödbetorna. Vispa ihop ägg, grädde,
mjölk och kryddor och häll sedan i de hackade rödbetorna. Häll
mjölkblandningen i pajskalet. Smula på chèvreost och ha på lite
valnötter och honung.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen 25-35 minuter, tills
smeten stelnat.
Smaklig måltid!
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Med banken
till Andalusien
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Sedan 1992 anordnar banken årliga resor
tillsammans med reseföretaget Specialresor. Resmålet i år var regionen Andalusien
i södra Spanien.
Med sina 320 soldagar om året, ljummet
vatten och rena stränder är det knappast
överraskande att de gamla sydspanska
fiskebyarna under de senaste decennierna förvandlats till populära badorter.
Lägger vi till regionens kulturella prägel; inflytandet från den arabiska epoken,
arkitekturen och landskapet, får vi en
helhetsbild av ett oförglömligt och smått
mystiskt Andalusien.

en chokladfabrik besökte vi också en lokal
vingård. Självklart bjöds det på flamencodans, sol och fantastisk mat.
Island 2016
Nästa år planeras resor till Island så se till
att hålla utkik efter inbjudan till informationsmöten i januari – antingen via
bankens hemsida, inne på bankkontoren
eller i tidningen.

Nya resmål varje år
Inför varje år presenteras resmålet
under en informationsträff i januari, där
bankens kunder ges möjlighet att anmäla
sig. Intresset för att resa med banken är
stort och de senaste åren har fem resor
anordnats per år, med cirka 45 personer
per omgång. I år anordnades två resor i
maj och tre i september.
Den sex dagar långa resan till Andalusien var fullspäckad av olika utflykter och
besöket i Grenada och Alhambra-palatset var några höjdpunkter.
I den mysiga solkuststaden Nerja fick,
de som ville och vågade, stifta närmare
bekantskap med de berömda droppstensgrottorna.
Vi hann givetvis med storstaden Malaga och dessutom även en fantastisk resa
upp i bergsområde Las Alpujarras i Sierra
Nevada. Förutom en skinkproducent och
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Så byggde de sitt drömhus
I ett nybyggt hus på Skogsborgsvägen i Mariefred tar familjen Orrvik emot oss. När vi stiger in i hallen är det fantastiska ljuset det första som slår oss.
Visserligen är det en vacker seneftermiddag, med en strålande
sol utanför, men detta bli ännu påtagligare då det är ljusinsläpp
från alla väderstreck. Det stora, kombinerade köket och vardagsrummet bokstavligen skimrar. Gustav och Erica Orrvik bjuder,
tillsammans med barnen Victor och Filippa, på fika och ger sin syn
på hur bygget av deras drömhus gått till.
Efter att paret lämnat Eskilstuna bodde de först i en bostads-rätt i Marielundsviken och därefter på Skogsborgsvägen.
Den lugna och vackra orten passade bra, dels med tanke på pendling till jobb men också för att snabbare kunna hälsa på vänner
som valt att flytta till Stockholm. Familjen stortrivs i Mariefred,
där allt finns inom bekvämt avstånd.
– Det enda negativa med Mariefred är att allt för många
turis-ter kör så långsamt genom samhället eftersom det är så
vackert, menar Gustav.
Barnen är ännu små, men det är fullt av barn i grannhusen och
förskolan ligger bara ett stenkast bort. Det lär bli full fart, med
både lek och gemenskap, när de senare börjar umgås med allt fler
barn i området.
Eget drömhus
Eftersom Erica har gedigen kunskap inom byggnation och
konstruktion valde de att engagera sig fullt ut i byggprocessen.
Samtidigt har A-hus, som de anlitade, verkligen lyssnat och levererat det drömhus familjen själva ritat.
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Själva byggandet påbörjades vintern 2015 och inflyttning
skedde i juli. Under processen, som varit både tidskrävande och
noggrann, har paret lagt stor vikt vid planering och prioritering.
Paret ville bygga ett klassiskt hus i två plan, med en boyta
på cirka 200 kvadratmeter. Hög takhöjd även på övervåningen,
gemensamt kök och vardagsrum samt många badrum har varit
tydliga önskemål. När man tittar närmare på detaljerna märks
det att familjen varit ordentligt involverad i produktionen, vilket
också är deras råd till andra nybyggare.
– Visst går det att göra enklare, konstaterar Erika, men då blir
det kanske inte exakt så som du vill ha det.
Framtidssäkrat
Erica och Gustav valde att prioritera delar som är svåra att komplettera i efterhand. Därför har de i vissa fall valt enklare, men
fullt funktionella och i alla avseenden snygga, lösningar på sådant
som i framtiden enkelt kan bytas ut. Ett exempel är bänkskivorna
i köket, som är av laminat istället för sten. Samtidigt finns, å andra
sidan, en härlig köksö som utgör en central plats i rummet.
Bank med teamkänsla
Familjen valde att byta bank till Sparbanken Rekarne i samband
med byggnationen. Samarbetet med banken har framförallt
handlat om många kontakter med Åsa Andersson, privatrådgivare på kontoret i Mariefred.
– Åsa har lyckats skapa en känsla av att vi är ett team som
tillsammans producerat vårt drömhus. Hon har varit engagerad
och enkel att samarbeta med, berättar Erica.

Till index

I linje med Datainspektionens rekommendation kommer banken under
2015 att ta bort personlig kod som inloggningsmetod till Internet- och
Mobilbanken.

Personlig
kod tas bort

Anledningen är att Datainspektionen har gjort en tillsyn av bankapparna och
funnit att integritetskänslig information inte skyddas tillräckligt väl med
denna typ av inloggningsmetod. Med personlig kod kan du dessutom inte
använda våra tjänster fullt ut. Något som däremot möjliggörs med Mobilt
BankID.
Fler bankärenden med Mobilt BankID
Istället för personlig kod rekommenderar vi att du loggar in och utför dina
ärenden med Mobilt BankID; en e-legitimation för smartphones, surfplattor
och datorer. Förutom att det är enkelt att logga in kan du göra fler ärenden i
Internet- och Mobilbanken, till exempel betala räkningar, föra över pengar till
andra och beställa olika banktjänster.
Med Mobilt BankID kan du även legitimera dig hos företag och myndigheter, som bland annat Skatteverket och Försäkringskassan, godkänna
Swish-betalningar och göra kortköp på internet.
Beställ Mobilt BankID
Du beställer Mobilt BankID via Mobilbanken, Internetbanken eller genom att
besöka ditt bankkontor.
Hjälp att komma igång?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår support för internet- och
mobiltjänster på 0771-97 75 12. Öppet alla dagar 07-23 med undantag för
storhelger.

Just nu upplever Europa den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.
Vi på banken vill göra skillnad.

236650kr
gick oavkortat till Världens Barn

Vi vill rikta ett varmt tack till alla engagerade åskådare som hjälpte oss att hjälpa.
Banken skänkte 50 kr per åskådare vid fyra hemmamatcher för föreningar vi sponsrar.
Tack för att du kom till matcherna och på så sätt var med och bidrog till Världens Barn.
Thomas Arena i Strängnäs, lördag 19/9
Strängnäs IBK-Tyresö Trollbäcken IBK, 4-5
Publik: 315. Insamlat: 15 750 kr.

Sporthallen i Eskilstuna, söndag 20/9
Eskilstuna Guif-Ricoh, 31-25
Publik: 1 177. Insamlat: 58 850 kr.

Åkers ishall, söndag 20/9
Åker/Strängnäs HC-Wings HC Arlanda, 4-1
Publik: 326. Insamlat: 16 300 kr.

Tunavallen i Eskilstuna, söndag 4/10
Eskilstuna United-Mallbackens IF, 4-0
Publik: 2 915. Insamlat: 145 750 kr.
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Dags att byta ut de
gamla sedlarna
Nya sedlar
20 kr, 50 kr, 200 kr och 1000 kr.
Introduceras i oktober 2015.

Nya sedlar och mynt
100 kr och 500 kr.
Introduceras i oktober 2016.

Ogiltiga 30:e juni 2016
20 kr, 50 kr och
1000 kr sedlar.

Etapp 1

Etapp 2

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
2015

Ogiltiga 30:e juni 2017
100 kr, 500 kr sedlar samt
en-, två- och femkronorsmynt.

Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

2016

Jul

2017

Du som är kund i Sparbanken Rekarne och har sedlar
som ska bytas ut kan använda insättningsautomater eller
besöka något av våra kontor.
Att tänka på inför sedelbytet:
• Medtag alltid giltig id-handling
vid ditt besök på kontoret
• Tänk på att Sparbanken
Rekarne, liksom de flesta
andra banker, enbart erbjuder
insättning på ett konto i banken och inte ett direkt utbyte
av sedlar.
• Din insättning kan kräva ett
underlag som visar varifrån
pengarna kommer.

Sparbanken Rekarne tar emot gamla sedlar enligt nedan:
Etapp 1
2015-10-01 släpps de nya valörerna 20 kr, 50 kr, 200 kr och 1000 kr.
Gamla valörer kan sättas in på konto till och med 2016-07-31.
Etapp 2
2016-10-01 släpps de nya valörerna 100 kr och 500 kr.
Gamla valörer kan sättas in på konto till och med 2018-07-31.
Mynt endast via automater
2016-10-01 släpps de nya en-, två- och femkronorsmynten.
Gamla en-, två- och femkronorsmynt kan endast sättas in på konto
via våra insättningsautomater tom 2016-07-31.
Övrigt
Du som företags -/ föreningskund använder dig av Loomis
(Servicebox) eller våra insättningsautomater.
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