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Sparbanken Rekarne i omvärlden
Ett spännande år för de flesta, kanske
i mesta laget för en bank: minusränta, amorteringskrav, Brexit, Trump,
Panama-affärer, sparbanksskandaler
och sedan lite politisk oro i Europa –
där flera länder står inför viktiga val.
Hur ska vi som lokal sparbank nu tänka
när vi blickar framåt?
Vi ska vara trygga och långsiktiga i det vi
gör. Våra kunder ska alltid möta den mest
kompetenta och modernaste banken,
med de gladaste och mest serviceinriktade medarbetarna, i de modernaste och
trevligaste lokalerna.
Vi behöver dessutom vara öppna och
nyfikna i den höga takt av teknikutveckling som vi lever i.
En summering av vårt 2016
Kunder
Vi fortsätter vinna nya kunder samtidigt
som vi gör fler affärer med de befintliga.

Självkritiskt kan vi konstatera att vi har
många förbättringsområden. Vi behöver
bli ännu bättre på service och framförallt
korta ner väntetiderna.
Resultat
2016 visar vårt bästa resultat någonsin,
med starka siffror inom samtliga områden. Affärsvolymen fortsätter öka och
dotterbolagen går bra. Våra nyckeltal
visar att vi är kapitalstarka och har god
likviditet.
Image
Varumärkesbyggandet fortsätter med
fokus på samhällsansvar. En viktig pusselbit är att nå utanför idrottsarenorna.
Det gör vi bland annat genom att stötta
kultur- och utbildningssatsningar. Ett exempel är det matematikprojekt som drivs
av Mälardalens högskola, tillsammans
med banken och Eskilstuna kommun.

2017
Utmaningar
Vi ska präglas av nyfikenhet och hela
tiden sträva efter att utmana vår vardag
och därigenom säkerställa vår framtid.
Våra utmaningar ligger i att fortsätta
vara en bank som såväl kunder som
medarbetare känner stolthet över att
tillhöra. Vi ska fortsätta utveckla våra
kunderbjudanden och söka fler strategiska samarbeten för att säkerställa en
långsiktig god lönsamhet.
Medansvariga
Alla anställda ska känna ett medansvar
för banken och våra kunder. Jag tror
att vi behöver bli ännu bättre på att
lösa kundens utmaningar och problem,
oavsett om det avser rena finansiella
tjänster eller kanske teknik- eller utbildningsfrågor.
Mats Bengtsson, VD
Sparbanken Rekarne
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Gästskribent: Lotten Bergman,
språkpolis, föreläsare och skribent

De nya akronymerna

Lotten Bergman är språkpolis, redaktör, bloggdrottning,
basketspelare, fembarnsmamma och radiopratare och
hon far land och rike runt och håller Sveriges roligaste
språkföreläsningar. Lotten har 30 års erfarenhet av
redaktionellt arbete och har som specialitet att bringa
ordning i kaos, att nysta ut bedrövliga texthärvor och få
fason på röriga manus.

Tänk er nu dessa sms-konversationer (även om de är overkliga
för att jag har stavat allting rätt).

Jag har precis lärt mig att cash management betyder ungefär
”betala och ta betalt”. När jag hade slutat hoppa jämfota av
glädje över denna nya kunskap, såg jag på ett skrivbord en liten
gul notis med en snabb anteckning: BOTB. Vad är detta?
• Pojkbandet Boys on the Bank?
• Ungdomlig förkortning för ”bara om tacos beställs”?
• Brittiska Operationstekniks Bryllingar?
Nej, naturligtvis ”betala och ta betalt”. En sådan förkortning
med initialer kallas akronym eller initialförkortning, och i svenskan har vi ett bra exempel i ordet ”mack”, som bildades av namnen
Mathiasson, Andersson, Collin och Key – MACK. (Däremot är
”muck” ursprungligen inte en förkortning av ”Militär Utryckning,
Civila Kläder” utan ett ord från romani: mukk, som betyder fri
eller lös. Men nu var det inte alls det jag skulle berätta.)
Numera är nästan alla vana vid sådan här initialförkortningar som via t.ex. sociala medier har glidit in i svenskan från
engelskan. Några exempel är:
• FTW (For The Win = bra)
• LOL (Laughing Out Loud = hihi, hoho)
• OMG (Oh My God = mänhärregu)
• WTF (What The Fuck = vaffa… )
Men visst har ni liksom jag tröttnat på dem? Visst önskar ni
er nya – på svenska? För tänk om vi alla kunde dra till med en
smidig förkortning som säger precis det där som vi vill ha sagt,
men på ett både ungdomligt och intressant sätt!
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Då förstår ni förstås allt? Eftersom ni ju mycket väl känner
till detta:
• MHIRÄMGS = Man har inte roligare än man gör sig.
• VVDJS = Vad var det jag sa?
• VHFMDFI = Vi har försökt men det funkar inte.
• SHVAGH = Så har vi alltid gjort här!
Nej, det gjorde ni ju inte alls eftersom jag hittade på dem
nyss. Men visst kliar det lite i fingrarna att fortsättningsvis
vara lite mystisk och obegriplig i konversationen med den kanske lite yngre generationen?
Eller så gör vi tvärtom och börjar lära oss alla de nya orden
och akronymerna så att alla alltid förstår varandra …?
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

JO är ny marknadschef på banken
Sedan en tid tillbaka har banken en
ny marknadschef i egenskap av JO
Malmkvist. Han har en lång erfarenhet
av såväl marknad som reklam och vi
hittar honom på vårt kontor på Kungsgatan 5 i Eskilstuna.
JO är från början illustratör, men i sin
nuvarande yrkesroll är just detta moment
inte så vanligt förekommande.
– Förutom att ha övergripande
marknadsansvar ingår också en hel del
formgivning i mina arbetsuppgifter. Men
att illustrera för hand sker väldigt sällan,
om ens någonsin. De flesta sådana uppgifter löser man ju direkt i datorn, som
det mesta nuförtiden, förklarar JO.
Vad är, enligt dig, tjusningen med
ditt jobb?
– Definitivt att jag dagligen kommer
i kontakt med massor av intressanta
människor av olika slag; både bland de
som jobbar här på banken och de utifrån.
Min roll som marknadschef innebär att jag
är en slags länk och får kommunicera det
banken gör mot många olika målgrupper.

Det är både väldigt intressant och stimulerande på samma gång.

Korta fakta:
• JO Malmkvist

Fritidsintressen
Något som JO gärna gör på fritiden är
att resa.
– Jag tycker om att resa överlag och
eftersom jag både är intresserad av god
mat och dryck men också golf bäddar ju
det för kul kombinationer, resonerar
JO Malmkvist.
Ett annat stort intresse är historia,
vilket också brukar påverka val av resmål.
– Ett exempel var när vi reste till Japan
och passade på att ta oss utanför Tokyo
för att besöka bland annat Hiroshima.
Då fick vi också möjlighet att åka med
Shinkansen; en upplevelse i sig!
Vidare framgår att han också är oerhört motorintresserad och uppskattar
både spännande bilar och motorsport i
olika former.
– Även detta går ju att kombinera
med resor av olika slag, förslagsvis till
vissa trevliga banor nere i Tyskland. Att
bila ner till Europa öppnar samtidigt också upp för att kunna besöka massvis av

• Familj bestående av frun Maria,
dottern Linnéa och sonen Karl
• Villa i Eskilstuna
• Nytillträdd marknadschef för
Sparbanken Rekarne
• Gillar snabba bilar och film

spännande platser med starka kopplingar
till historien.
Borta bra men hemmabio
Ett intresse som kanske inte går att
koppla till resande lika lätt är JO:s intresse
för film och hemmabio.
– Det jag i grunden brinner för är film
snarare än hemmabiosystem. Men att se
på film på en liten teve blir ju inte samma
sak som med projektor, duk och ett bra
ljudsystem, konstaterar bankens nye
marknadschef.
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Torshälla 700 år
Det känns som att det var igår vi firade Eskilstunas
350-årsjubileum 2009. I år är det dags att fira en dubbelt
så gammal jubilar: Torshälla.

Den 24 februari gick startskottet för de festligheter som därefter pågår under hela året. Detta datum är i sig ingen slump utan
återanknyter till det datum kung Birger Magnusson gav staden
stadsprivilegier, nämligen den 24 februari anno 1317. Denna
skrivelse finns faktiskt bevarad och är därmed bland de äldsta
bevarade stadsprivilegierna i Sverige.
Offerplats
En av de allra äldsta delarna av Torshälla är kyrkan, som började
byggas redan på 1100-talet på en plats som tidigare använts
som kultplats inom asatron.
Ett äldre namn på staden är Tors harg, som betyder
”Tors offerplats” och som än idag är namnet på den lokala
idrottsplatsen.
Handel, smide, industri och mer därtill
Torshällas närhet till vatten, som dessutom förbättrats ytterligare med hjälp av kanaler, var bidragande till att etablera
6

staden som en viktig handelsstad. Samtidigt har området en
lång tradition av såväl smide som järnhantering. Detta arv har
hela tiden funnits kvar och vuxit till industriell skala.
Idag är det långt ifrån bara industri och hantverk som vi hittar i Torshälla. Med 600 registrerade bolag och hela 40 aktiva
föreningar ställer man sig lätt nyfiket frågan var fokus ligger
nu under jubileumsåret.
Någon med koll på detta är Annika Edetun Lahtinen, jubileumsgeneral för Torshälla 700 år.
– Det är viktigt att man ser bortom talet 700 och inser att
det rör sig om en tidsperiod, förklarar Annika och tar fram ett
måttband med hela tidräkningen från 1317 till 2017.
Bara genom att utgå från sig själv och se hur långt bak i
tiden man själv kan ha känt folk får man snabbt en lätt svindlande känsla när man märker att det finns rejält med måttband
kvar därefter.

Bortom jubileet
Syftet med högtidlighållandet av Torshälla är inte heller låst till
att lyfta fram historien, utan även framtiden.
– En viktig del är att skapa en hävstång för Torshällas fortsatta utveckling; sikta bortom jubileet.
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Annika utvecklar med att Torshälla är en del av det vi kallar
familjen Eskilstuna. Tillsammans är vi som en familj, både lika
och olika.
– Vad är Torshällas personlighet och hur kan vi stärka den för
att tillsammans stärka familjens gemensamma platsvarumärke?
I Torshällas fall används begreppet småstadsevolution.
Här ryms innovation, industri och kultur –med en avrundning i
form av en småstadsfinish som Annika berättar att det byggs
vidare på.
Samtidigt är kopplingen mellan Eskilstuna och Torshälla
relativt unik i sitt slag. På ett så kort geografiskt avstånd har
en tämligen stor stad tillgång till en av landets allra äldsta
småstäder, idylliskt vattennära och med ett kanalsystem som
visuellt bildar ett hjärtmönster.
– Just närheten är något som genomsyrar allt här i Torshälla.
Här finns till exempel en ridklubb, en högstadieskola och ett
fotbollslag. Detta skapar givna mötesplatser där närheten
mellan invånarna växer sig allt starkare, resonerar Annika.
Stöd från Stiftelsen
En viktig kraft för genomförande under året är Jubileumsfonden, där Sparbankstiftelsen Rekarne bidragit med del (300 000
kronor) av de totalt 700 000 kronor som öronmärkts för olika
satsningar i samband med jubileet; alltså en tusenlapp för varje
år i Torshällas historia.

– Med fondens hjälp kunde vi bjuda in alla med idéer att söka
pengar för att förverkliga dessa. Ofta är det svåra inte själva
idén utan att kunna få möjligheten att utveckla den och omsätta
den i praktiken.
En framtidssatsning
Det dubbelbottnade projektet, som kombinerar historia med
framtidsvisioner, är i många avseenden ett startskott för framtidens Torshälla.
– Istället för att bara ha en fest och blicka bakåt har vårt
arbete lika mycket varit att lägga grund för morgondagen; att
skapa en plattform varifrån vi kan ta nästa steg. Allt ifrån att
lyfta det vi redan gör, till att se vad som behöver förbättras.
Mycket av jobbet kanske inte är synligt för besökare nu i samband med festligheterna, men på sikt kommer det att märkas,
berättar Annika Edetun Lathinen.

Korta fakta:
• Torshälla fick stadsprivilegier 1317
• Firandet startade den 24 februari och pågår under
hela året
• Antal invånare (2015): 9 514
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Pelle Olsson
• Född 1963
• Bor i Stockholm
• Moderklubb:
Skutskärs IF
• Kuriosa: Har arbetat
på Sparbanken i Gävle,
numera Swedbank

Heja Eskilstuna!
Det lär knappast undgått någon att
vi nu har två fotbollslag på elitnivå i
Eskilstuna: Eskilstuna United DFF och
AFC Eskilstuna. Banken är stolt sponsor till båda och vi har besökt Tunavallen för att träffa lagens tränare.
Med både herr- och damlag i de högsta
divisionerna hoppas vi på rejäla fotbollsfester framöver, både hemma och på
bortaplan.
I april drog både Allsvenskan som
Damallsvenskan igång och vi har träffat
Viktor Eriksson och Pelle Olsson, tränare
för Eskilstuna United respektive AFC
Eskilstuna.
Från spelare till tränare
Föga oväntat har båda inlett sina karriärer genom att spela själva. Viktor började
sin bana med att spela i Skogstorp GoIF
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och utöver fotbollen har han alltid varit
väldigt idrottsintresserad överlag.
– Även om jag hade drömmar som
alla andra, slutade jag spela själv när jag
var 18-19 år. Istället gled jag mer och
mer in på tränarbanan och fick senare en
förfrågan av Eskilstuna United om att bli
tränare för deras F17-lag.
Pelle Olsson har Skutskärs IF som
moderklubb och ett förflutet som framgångsrik spelare, med såväl landskamper
och elitmatcher på sin meritlista.
Olika skador fick honom att tänka om
och ett sätt att hålla sig kvar inom sporten var att inrikta sig mot tränarrollen;
sedan nittiotalet har han arbetat med
Gefle IF, Örebro SK och Djurgårdens IF.
– Jag har aldrig varit intresserad av att
vara chef över någon utan mitt intresse rör sig kring det rent taktiska inom
spelet; att få bygga upp något, förklarar
Pelle Olsson.

Att bygga en fotbollsstad
Även om Eskilstuna rent historiskt sett
faktiskt har haft lag på elitnivå tidigare,
har det gått rätt lång tid sedan dess.
Mycket slit har krävts för att återuppnå detta och har uppenbarligen givit
utdelning. Dels i form av publikrespons
men även i det faktum att Eskilstuna
Uniteds spelare är något av idoler för
unga fotbollstjejer.
– Att ha lokala spelare att se upp till är
ju oerhört inspirerande och lägger en god
grund för den lokala tillväxten av nya
elitspelare, resonerar Viktor.
Pelle berättar också att han ser
en utvecklingspotential i U17- och
U19-verksamheterna som på sikt kan
förse AFC Eskilstunas A-lag med inhemska talangrekryteringar framöver.
– Det växer upp många begåvade spelare här så miljön för att bli bra på fotboll
finns onekligen här i Eskilstuna.
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Viktor Eriksson
• Född 1985
• Bor i Eskilstuna
• Moderklubb:
Skogstorps GoIF
• Årets tränare
(dam) 2015

Samtidigt har det tidigare varit något
som hållit staden tillbaka när det kommer
till att få ett lag härifrån att lyfta, resonerar Pelle Olsson.
Att nu ha två elitlag i staden är något
som både Viktor och Pelle ser positivt på.
Med detta kommer en hel del som båda
lagen kan dra nytta av, som utbyggnader
och förbättringar av den gemensamma
hemmaarenan, Tunavallen.
Utbyte mellan lagen
Viktor tror att Pelle kan komma med
input i form av ett utifrånperspektiv som
kan komma Eskilstunas fotboll till nytta.
Samtidigt kontrar Pelle med att
belysa det lyckade jobb som Viktor redan
utfört med Eskilstuna United.
–De verkar ha klarat detta väldigt
bra på egen hand. Mitt tips är skulle bara
vara att fortsätta; hela tiden sträva efter
att bli ännu bättre.

Kultur och ekonomi
De senaste årens intensiva utveckling av
fotbollsstaden Eskilstuna har inneburit
förändringar på många olika sätt.
En av dem är själva kulturen; elitfotbollen breddar intresset för idrotten i
staden vilket medför att fler och fler
kommer till matcherna. Idag går det inte
längre att komma till Tunavallen fem
minuter innan matchstart.
Samtidigt är naturligtvis ekonomin en
stor del i sammanhanget. Steget upp till
Damallsvenskan innebar en rejäl ökning
av omsättningen.
– Idag ligger vi på 11 miljoner och
vill givetvis öka ytterligare. Vi känner
ett oerhört stöd från hela staden och
våra sponsorer. Sparbanken Rekarne har
stöttat oss länge och är dessutom en
stor lokal aktör överlag. Samtidigt ställer
de krav på oss att prestera och då inte
bara sportsligt.

Det ger oss bra input och säkerställer att
vi också har balans i ekonomin och ordning i organisationen, förklarar Viktor.
En intressant detalj med Pelle är att
han, innan arbetet som tränare tog över
helt, arbetat på dåvarande Nya Sparbanken i Gävle.
– En likhet mellan bankens värld och
fotbollen är vikten av information. Om
medarbetares tid upptas av att spekulera sker det på bekostnad av det jobb
som ska göras. Det är därmed viktigt att
hålla alla informerade med vad som gäller
och även hålla dem motiverade, förklarar
Olsson.
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Från pennvässare
till dragracing
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Korta fakta:
• Hallings verksamhet
startade redan 1915
• Har idag 11 anställda
• Omsättning (2016):
12 Mkr
• Arbetar även med
varumärkena Hallings
Performance och
Coneline

Hallings är en av Strängnäs äldsta ännu verksamma firmor
och dessutom ett familjeföretag som nu är inne på tredje
generationen. Vi har fått oss både pratstund och rundtur
med vd Mari Ekvall och styrelseordförande Kjell Insulander.
Allt började 1915 och med en skruv som skulle hålla fast bladet
i en pennvässare. Resten är, som man brukar säga, historia.
Innan sin bortgång i början av femtiotalet hade grundaren,
ingenjör John Lindström, testamenterat företaget till sina två
verkmästare; Wollmar Halling och Hilmer Carlsson. Strax efter
deras övertagande delades företaget in i två delar; en pinn- och
en skruvfabrik.
– 1962 byggdes den nya fabriken som vi håller till i än idag.
På den tiden fanns inget annat än åkrar här utanför, berättar
Mari Ekvall.
300 aktiva kunder
Under sin långa historia har Hallings succesivt vuxit sig allt
större, och därmed har lokalerna på Åkervägen fått byggas ut i
flera omgångar.
– Vi har 300 aktiva kunder och vårt motto är att alltid hålla
vad vi lovar, alltså inga fantasileveranstider, samt att ge varje
kund vårt fulla fokus. Vem vet, dagens småkund kan vara morgondagens storkund, resonerar Mari.
Under rundvandringen i lokalerna är det emellertid svårt
att dra paralleller till någon gammal industriverksamhet. Här
möts vi av modern, avancerad utrustning med en imponerande
kapacitet.
– Maskinerna är givetvis en viktig del men minst lika centrala
är vår oerhört kompetenta personal som programmerar dem.
Lego och egna varumärken
Även om de än idag, precis som vid starten, utför mycket legoarbeten inom såväl längdsvarvning, CNC, fräsning och mekanisk bearbetning av småkomponenter arbetar Hallings också
med helt egna produkter.
– Genom att satsa på egna produkter och varumärken får
vi fler ben att stå på, säger Kjell Insulander. I dessa utnyttjar
vi givetvis den kompetens och de erfarenheter vi har i vår
långa historia.

Dragracing och träning utan vikter
Ett av de nya varumärkena heter Hallings Performance och under detta tillverkas motorkomponenter till top fuel, dragracing.
Och även om det hela officiellt presenterades relativt nyss
har de redan en etablerad återförsäljare i USA; dragracingens
förlovade land.
– Här ser vi en enorm potential och gensvaret har varit
väldigt bra, redan från start, utvecklar Kjell.
Jag antar också att svensk industrikvalitet i sig blir ett
försäljningsargument i sammanhanget?
– Ja verkligen, vid lanseringen där var det fullt pådrag med
svenska flaggor och allt, säger Mari Ekvall med ett leende.
En annan av produkterna i den egna portföljen är träningssystemet Coneline för gym. Till skillnad mot konventionella
redskap, som ofta arbetar med vikter, använder sig denna lösning av svänghjul – med ett bakomliggande konceptet hämtat
från rymdteknik.
Framtiden ljus med historien i behåll
Samtidigt som Mari och Kjell och alla de andra på Hallings ser en
spännande utveckling i de nya egna produkterna, vill de också
poängtera att den framgången är förankrad i deras historia.
Målet är också att utveckla ännu fler ben i verksamheten
– En av våra styrkor är vår förmåga att använda våra erfarenheter av internlogistik i många olika sammanhang. På så
vis kan vi idag utveckla nya, egna produkter som drar nytta av
det vi byggt upp ända från den första skruven, säger Mari.
Banken är som vi
Hallings eftersträvar att arbeta med företag som ligger dem
nära och drar själva en parallell till Sparbanken Rekarne.
– Banken jobbar på samma sätt som vi själva gör och är en
del av den region som vi är aktiva i, förklarar Kjell.
– Sedan är de närvarande på ett helt annat sätt än andra
banker, fortsätter Mari. Medan andra drar ner på öppettider går
de i motsatt riktning och det går alltid att få träffa någon när
man behöver. Deras kontor är levande och man känner av att de
är här – på riktigt.
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Experter

på elektronisk affärskommunikation
Grunden till Viaduct lades i mitten av nittiotalet och
sedan 2002 har deras verksamhet, i stort sett, följt det
upplägg som idag. Vi har hälsat på i deras lokaler på
Bruksgatan i Eskilstuna.
Viaduct hör till de IT-bolag som inte bara överlevde millennieskiftets stålbad utan lever och frodas än idag! Utöver sitt
huvudsäte i Eskilstuna har de, sedan ett par år, också kontor
i Örnsköldsvik.
Kunder när och fjärran
Viaduct har en imponerande variation när det gäller kunder;
här finns såväl små, lokala företag som större bolag; inom
både privat och offentlig sektor. Bland de som använder sig av
deras lösningar hittar vi bland andra Direktoratet for økonomistyring (norska staten), Scania, Calix, Eskilstuna kommun och
Bombardier.
– Calix, som vi arbetat med länge, är ett företag som ligger
långt fram när det gäller elektronisk handel. Tack vare oss är de
idag sammankopplade med kunder över hela världen, berättar
Viaducts vd Ann Nyström.
IT-stöd – med fokus på stöd
Idag är företaget, i många olika avseenden, väl integrerade i
bankens system. Men det hela började i betydligt mindre skala.
– Från början kom vi in i mindre, befintliga projekt för att
hjälpa till med små IT-frågor. Med tiden såg vi att samarbetet
funkade väldigt bra och att det fanns fler saker banken behövde
vår hjälp med, förklarar Kalle Sandberg som arbetar gränsöverskridande med projektledning, marknad och teknik.
Arbetet övergick med tiden till att Viaduct utvecklades till
en naturlig del i bankens interna IT-arbete i form av teknisk
rådgivning. De bistår idag med kompetens inom såväl interna
projekt för Sparbanken Rekarne som inom lösningar för hela
Swedbank.
Viaducts förmåga att se kunders behov och presentera
speciallösningar har också lett till att de idag utvecklar olika
IT-lösningar för att effektivisera olika delar av bankens
verksamhet. Det första var ett system för att hantera bolåneaffärer. I detta samlas hela processen på ett ställe, med
tydliga roller och behörigheter. BLG, som systemet kallas, har
inneburit enorma effektiviseringar, kvalitetssäkringar och
tidsbesparingar – samtidigt som det också gått på export till
andra sparbanker.
–Vi utgår alltid från de processer som behövs och utvecklar
utefter det, snarare än att utgå från ett stort standardsystem
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och försöka anpassa det till verksamheten. På så vis blir det
minimalt med administration för användarna då de undviker
information och funktioner som inte behövs. Vår filosofi är
att IT-stöd ska vara just ett stöd; som utgår från processerna,
förklarar Kalle.
Långa kundrelationer
Överlag har Viaduct väldigt långa affärsrelationer och tappar
sällan kunder. Grunden till detta är den flexibilitet som de
erbjuder.
– Vi löser deras behov utifrån deras upplägg, istället för att
tvinga in dem i något främmande system, resonerar Kalle.
Fördjupat samarbete
Efter att Viaduct hjälpt till med bolåneprocessen har samarbetet med Sparbanken Rekarne fördjupats ytterligare, till att
innefatta mer och mer av den övergripande bankhanteringen.
Nya projekt startas löpande, samtidigt som bankens egen
personal utvecklas i takt med att allt flexiblare IT-lösningar
introduceras.
– Vi känner att vi tänt en gnista inne på banken med de nya
systemen. Personalen märker att de kan påverka verktygen på
ett helt annat sätt än tidigare och numera kommer massor av
förslag till förbättringar och nya funktioner från själva slutanvändarna, berättar Kalle Sandberg.
Bankkund sedan 2010
Viaduct är sedan länge kund hos banken och av olika anledningar.
– Det började med att vi kände att vi ville engagera oss ännu
mer i vår egen stad och bli duktigare på att nätverka på hemmaplan. En naturlig del i den utvecklingen var då att tänka på vilken
bank vi skulle ha. Vilken av alla banker här känns som att de
bryr sig: Jo, Sparbanken Rekarne. Det här är inte bara något som
låter fint utan också sant! De engagerar sig på riktigt genom att
bidra till så mycket; olika föreningar, event och arrangemang.
Sedan var ju banken det givna valet utifrån vår vilja att kunna
nätverka lokalt; detta är ju den bank som majoriteten av alla
lokala företag använder sig av, förklarar Ann.
Vidare berättar hon att de har en tät dialog med både banken
och dotterbolagen.
– Både Angelina Nilsson på banken och Andreas Adolfsson på
Portfolio Försäkra är väl insatta och genuint intresserade av oss
som bolag, vilket medför bättre service för oss och att de har en
väldigt nöjd kund i Viaduct.

Till index

Korta fakta:
• Viaduct AB
• Omsättningen (2016): 12,4 Mkr
• Antal anställda: 17
• Kontor i Eskilstuna och Örnsköldsvik
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Ett litet
globalt företag
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Till index
Korta fakta:
• Antal anställda: 57 i Mariefred,
fjorton i Örnsköldsvik och tre i
Torshälla
• Omsättning: 109 Mkr
• Fick nyligen uppdraget att bygga
en ny gymnastikhall i Strängnäs

Även om Mavab har starka lokala kopplingar till såväl
Mariefred som Torshälla levererar de produkter till fjärran
länder, bland annat Nepal. Vi har mött upp med Örjan
Gustafsson, vd för något som de själva kalla ”ett litet
globalt företag”.
Mavabs historia går tillbaka till sextiotalet men sedan åttiotalet har de ägnat sig åt de områden som vi idag förknippar
företaget med.
Idag består verksamheten av två huvuddelar. Den första
utgörs av nyckelfärdiga, prefabricerade modulbyggnader som
används som exempelvis server- och datahallar, byggentreprenader och terminalbyggnader.
Den andra delen är reservkraftförsörjning, en verksamhet
som utgår från Örnsköldsvik och med en serviceverkstad i
Torshälla.
– Detta ben av verksamheten kom genom vårt arbete med
server- och datahallar. Genom att också få med reservkraftsbiten kan vi erbjuda totalentreprenad inom detta, förklarar Örjan.

Bra läge
De flesta kunder utgår från Mälardalen och Stockholmsregionen, vilket gör det väldigt smidigt för Mavab att ha sin huvudverksamhet i Mariefred.
– På drygt en timme kan vi ta oss till såväl Stockholm som
Arlanda, vilket gör det enkelt för oss att ta oss till våra kunder
och lika lätt för dem att besöka oss. Sedan gillar vi ju orten
Mariefred överlag, säger Örjan med ett leende.
Globalt perspektiv
Andelen utländska uppdrag varierar från år till år. Under förra
året genomfördes ett stort projekt där Mavab levererade en
serverhall till Nepal.
– Affären motsvarade cirka 15 % av omsättningen det året
och vi levererade faktiskt redan 2012 två serverhallar till just
Nepal. Hittills i år ligger andelen utlandsleveranser på mellan
10–15 % så det hela hänger ju hela tiden på hur olika projekt
landar, utvecklar Örjan Gustafsson.

Störst i Mariefred
Med strax under 60 anställda i Mariefred är Mavab den enskilt
största privata arbetsgivaren på orten. Anpassningen till
ny teknik och högt ställda miljö- och kvalitetskrav har också
inneburit en kompetensutveckling av företagets medarbetare. I Örnsköldsvik har de i nuläget fjorton och i Torshälla tre
medarbetare. I just Torshälla servar de även större fritids- och
kommersiella båtar, till exempel skärgårdsbåtar.

Slow boat to… Nepal
I just fallet med Nepal-affären i fjol rörde det sig om byggentreprenadsdelen av hela 500 m2 datahall. Tretton moduler
producerades i Mariefred och skickades därefter med lastbil
till Göteborg.
Där lastades allt över till fartyg som styrde kosan mot
Singapore, där de lastades om till mindre båtar för vidare frakt
till Calcutta.
Därifrån var det åter tillbaka till lastbil; för att ta ekipaget
vidare till Pokhara i Nepal.

Både privat och offentlig sektor
Rent historiskt har en stor del av kunderna funnits inom den
offentliga sektorn, däribland försvarsmakten. Idag är fördelningen ungefär hälften privat och hälften offentlig sektor och
Örjan ser en trend till att den privata sidan tar över mer och
mer, delvis beroende på utbyggnader av serverhallar för internetleverantörer och telebolag.
– Flera olika ben gör oss mindre konjunkturkänsliga; när den
ena sidan går ned kan det vägas upp av en annan del av verksamheten, resonerar företagets vd.
Arbetet har också utvecklats, från att tidigare dominerats
av ren produktion till att mer och mer gå emot att hantera
projekt och upphandla underentreprenader.

Korta beslutsvägar
Mavab har varit kund hos banken sedan 2003 och tilltalas
främst av den påtagliga lokala närvaron och korta beslutsvägar.
– Jag gillar det här med småskalighet; även om vi som företagskunder kanske inte är där och drar nytta av deras långa
öppettider i själva banklokalerna, har vi en väldigt tät relation
med banken. Ett exempel är vid finansiering av olika projekt.
Sparbanken Rekarnes styrka i dessa sammanhang, jämfört
med andra banker, är att de fattar besluten lokalt. De är oerhört
snabba och sedan har de också ett väldigt bra kundbemötande,
vilket också är oerhört viktigt, säger Örjan.
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Vad händer när du går i pension?
Du har säkert redan fått ditt orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Det kan vara bra att öppna det och
försöka sätta sig in i informationen om den framtida
pensionen. Vi kan hjälpa dig att förstå, tyda informationen och svara på dina frågor.
Vet du hur mycket du behöver pensionsspara för att få ditt
drömliv som pensionär?
Och vilket alternativ som passar just dig bäst?
Vill du ha hjälp att komma igång med pensionssparandet?
Pension från tre håll
Pensionen består av tre olika delar som tillsammans blir dina
pensionspengar. Du kan påverka varje del, så att dina pengar
växer och din pension blir högre.
Från staten – allmän pension
När du arbetar och har inkomst sätts det av pengar till din
allmänna statliga pension. Allt du tjänar och betalar skatt för
påverkar den allmänna pensionen. Man brukar säga att den
allmänna pensionen ger ungefär halva lönen, den dag det är
dags att sluta arbeta.
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen
som du själv kan välja placering för. Med en framgångsrik
sparform med bra avkastning kan den bli betydligt större än
annars.
Vill du ha hjälp med fondval för premiepensionen? Vår
samarbetspartner Indecap erbjuder Fondguide Premiepension
med efterlevandeskydd.
Från jobbet – tjänstepension
Som anställd kan arbetsgivaren sätta av pengar till din pension i en tjänstepension. Beroende på vilket avtalsområde du
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tillhör kan du själv bestämma hur du vill placera din avtalspension. Vilket avtalsområde du tillhör beror på vad du arbetar
med. Du kan själv välja var du vill placera dina kommande
inbetalningar.
Från dig själv – privat pension
För att komplettera din pension från arbetsgivare och stat
behöver du ett privat sparande. Pensionen från de två delarna
räcker oftast inte för att behålla den levnadsstandard du hade
innan du slutade arbeta. Därför är ett privat pensionssparande avgörande.
Vi har flera olika lösningar för ditt sparande, beroende på
dina förutsättningar och behov.
• Investeringssparkonto (ISK)
• Kapitalspar pension
• Traditionell kapitalförsäkring
• Löneväxling
Hör av dig till oss för rådgivning
Hos oss finns flera rådgivare som kan hjälpa dig hitta rätt. Kontakta oss via Internetbanken eller via telefon 0771-82 70 00 så
bokar vi ett möte. Det kan vara väl investerad tid att en gång
för alla ta tag i frågan om pensionssparande.
Vill du börja med att kika själv kan du på vår hemsida enkelt
räkna ut hur mycket du behöver spara till din pension varje
månad. Du kan även logga in på minpension.se och göra en
prognos.
Välkommen att höra av dig!

Till index

Tommy fick hjälp med
bouppteckning

Efter att en närstående gått bort är det mycket att tänka
på, samtidigt som man också har en sorg att bearbeta.
Vi har träffat Tommy Lundin, som nyligen fick hjälp med
bouppteckning av banken efter hans fars bortgång.
Tommy bor i Strängnäs och har varit kund hos Sparbanken
Rekarne i många år. När hans far gick bort för en tid sedan föll
sig det naturligt för honom att vända sig till just banken och
be om hjälp.
– När bouppteckningen skulle göras ville jag att allt skulle
genomföras korrekt för pappas skull. Eftersom jag är kund i
Sparbanken Rekarne kom jag på att kolla om det fanns någon
möjlighet att få hjälp därifrån, berättar Tommy.
Att lösa alla praktiska detaljer efter en närståendes bortgång,
samtidigt som man också befinner sig i sorg, är både uppslitande
och i vissa avseenden juridiskt komplicerat.
Har du några tips till de som kanske befinner sig i liknande
situation idag?
– Mitt tips är att ta hjälp av en jurist, exempelvis på banken.
De kan vara en bra hjälp om det finns ett testamente eller några

andra juridiska detaljer. Gör gärna en checklista på vad som ska
göras, som man kan ha till stöd och pricka av allt eftersom.
Då det i detta fall fanns ett testamente kände Tommy att
det var tryggt att ha en jurist till hjälp. Han rekommenderar
andra att direkt se efter om det finns något sådant, men även
andra saker som material i nyare online-tjänster; till exempel
Vita Arkivet. I sådana tjänster kan man själv lägga in sina önskemål så att efterlevande kan läsa dem.
– Se efter om den avlidnes önskemål finns nedskrivet,
antingen i testamentet eller något annat.
Tommy fick hjälp av Jan-Inge Karlsson, som arbetar som
juristassistent på banken. En bouppteckning är ofta förknippat
med starka känslor och ställer därmed krav på de som arbetar
med den. Tommy berättar att han är så nöjd man kan bli med
den hjälp han fått av Jan-Inge och banken i Strängnäs.
– Jan-Inge har skött bouppteckningen med bravur; allt har
fungerat klockrent! Förvisso var inte mitt ärende särskilt
komplicerat men eftersom jag aldrig har varit med om något
liknande har jag inget att jämföra med och det var samtidigt
tryggt att ha professionell hjälp, förklarar Tommy Lundin.
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Henrik om nya
rutiner och regler för bolån
Om du har eller står i begrepp att skaffa bolån har du
säkert märkt att vi på banken blivit ännu noggrannare
med att informera om ditt bolåneerbjudande och att
kravet på amortering förändrats.
Bakgrunden är att vid årsskiftet infördes ett nytt EU-direktiv i
svensk lag. Syftet med det så kallade bolånedirektivet är att du
som kund lättare ska förstå innehållet i ditt bolåneerbjudande.
Bland annat har nya dokument tagits fram, som du ska få i
samband med övriga lånehandlingar.
Bindande erbjudande
Här redovisar vi vilken typ av lån du ansökt om, bindningstid,
vilken ränta du erbjuds och hur den eventuellt skiljer sig från
Sparbanken Rekarnes och Swedbank Hypoteks listränta. Du har
sedan en betänketid på sju dagar att ta ställning till om du vill
acceptera erbjudandet.
EU-faktablad
I detta dokument hittar du all information om ditt lån avseende
räntor och bindningstider samt vad som gäller för återbetalning.
Individuell amorteringsplan
Vid mötet med rådgivare, på kontor eller via vårt Affärsstöd,
diskuteras amortering. Allt sammanställs i din individuella
amorteringsplan, som visar hur din skuld minskar över tid.
Amorteringskravet
Redan förra året, den 1 juni 2016, trädde det nya amorteringskravet i kraft. Detta är egentligen ingen nyhet då vi på banken
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alltid förespråkat en god amortering, tillsammans med en sund
och hållbar ekonomi. Därför stämmer våra egna regler väl
överens med det nya kravet. Skillnaden är att nu är det reglerat
i Finansinspektionens föreskrifter.
Alla nya bolån med över 50 procents belåningsgrad, det vill
säga lån i förhållande till bostadens värde, ska amorteras. På
lån med belåningsgrad över 70 procent ska du amortera med
minst två procent av total skuld varje år.
Vid en belåningsgrad på 70 procent eller lägre kan du, tillsammans med banken, komma överens om en annan amortering. Dock lägst en procent, tills dess att belåningsgraden är
50 procent. Din fördelning på amortering och sparande anpassas efter din unika situation och framtida planer.
Vad säger bankens kreditchef?
Henrik Buder är kreditchef på Sparbanken Rekarne. Vi fick en
pratstund om hur dessa nya regler och riktlinjer påverkar oss
på banken och våra kunder.
– För oss på banken innebär det en hel del nya rutiner. Men
våra bolånerådgivare har utbildat sig och på ett bra sätt anpassat sig till den nya informationsfloran, säger Henrik.
– Jag tror och hoppas att kunderna uppskattar tydligenheten, även om antal papper att läsa igenom har ökat, fortsätter
kreditchefen.
Hur tar kunderna emot det nya amorteringskravet?
–I de allra flesta fall upplever jag att kunderna redan vet vad
som gäller. Dels har kravet funnits ett tag och dels har vi innan
dess alltid föreslagit en väl avvägd amortering, avslutar Henrik.

Till index

Varmt om hjärtat
Sparbanksstiftelsen Rekarne bildades 1996
och delade ut sitt första anslag året efter.
Det är alltså i år 20 år sedan stiftelen gjorde
sin första utdelning.
Detta uppmärksammar vi genom att låta deras
huvudmän och personal på banken med dotterbolag välja varsitt projekt att stötta.
Var och en får välja ut en förening eller organisation
som de brinner lite extra för – och som därefter får
ta emot 5 000 kronor från stiftelsen.
Bidrag lämnas till projekt i Eskilstuna, Strängnäs
och Mariefred inom områdena: näringsliv, kultur
breddidrott, forskning och utbildning.

Vilken annan bank ger mer?

Ooh detta är gott!

Morotssoppa
En fräsch och smakrik soppa till lunch är aldrig fel. Därför
bjuder Odetta på ett recept på en fantastisk morotssoppa
Vill du inte göra den själv serveras soppan med ojämna mellanrum i fiket på banken på Kungsgatan 5 i Eskilstuna. Håll utkik!
Recept för cirka 4 personer
8 st skalade och hackade morötter
1 st skalad och hackad vitlöksklyfta
1 st skalad och hackad gul lök
1 st urkärnad och hackad chilifrukt (mindre mängd efter smak)
1 st grönsaksbuljongtärning
1 liter vatten
2 dl kokosmjölk
1 st tumstor bit finhackad ingefära
Citronsaft från en halv citron
Rapsolja
Salt och peppar
Garnityr, ugnstorkad parmaskinka och fetaost
Så här gör du
Fräs lök, vitlök och chili i olja i en stor kastrull. Lägg i morötter,
buljongtärning och vattnet. Sänk värmen en aning och låt koka
tills morötterna mjuknat (ca 10 minuter).
Häll i kokosmjölk, citronsaft och ingefära. Mixa allt till en
slät soppa. Smaka av med salt och peppar. Toppa med fetaost
och ugnstorkad, krossad parmaskinka. Servera gärna soppan
tillsammans med ett grovt mjukt bröd. Hoppas det smakar!
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Grattis till dig som hann
köpa säsongskort!
Även i år hade vi på banken möjlighet att erbjuda
våra kunder ett begränsat antal rabatterade
säsongskort till Parken Zoo.
Nytt denna gång var att vi både förlade försäljningen till Tuna
Park och därefter släppte ytterligare ett antal via nätet; något
som påannonserades via vår Facebooksida.

Korten gick åt som smör i solsken och vi är givetvis mycket glada
över intresset.
Se till att följa banken på Facebook för att inte missa andra,
spännande aktiviteter framöver.
Ha det så trevligt med djur, bad och karuseller i sommar!

Vilken annan bank ger mer?
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