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Hur ser de kommande 100 åren
ut för Sparbanken Rekarne?
Jag hade nyligen äran att bli vald till
styrelseordförande i banken; ett viktigt och utmanande uppdrag.

måste finansieras på ett klokt sätt har vi
som lokal sparbank här en mycket viktig
uppgift, både idag och framåt.

Bakgrund
Det som idag heter Sparbanken Rekarne
grundades 1827 och då med namnet
Eskilstuna Stads & Fristads Sparbank.
Vi har alltså funnits i snart 190 år; ett
faktum som visar att det finns långsiktig
bärighet i vår verksamhet.
I början handlade det om att hjälpa
människor förvalta sina besparingar och
samtidigt förmedla lån till olika investeringar. En viktig del var att finansiera
lantbruk, så att den tidens Fattigsverige
kunde bli självförsörjande på mat och
undvika svält. Eftersom lantbruk är kapitalkrävande hade detta varit omöjligt
utan en fungerande bankmarknad.
Olika tider har olika utmaningar och
idag är en viktig uppgift att klara av att
bygga nya bostäder. Det kommer att
krävas stora förändringar, på många håll
i samhället, för att utveckla en snabbare
och enklare byggprocess. Eftersom detta

Närproducerad bankverksamhet
Snabba beslutsvägar, personliga relationer och kompetens är nyckelord för
Sparbanken Rekarne. Vi blir unika genom
att finnas lokalt, nära våra kunder. Våra
medarbetare känner kunderna och den
lokala marknaden. De är dessutom lokalt
engagerade och brinner för att göra
nytta för kunden.
Vi samverkar och ger tillbaka
Vi ägs till hälften av den lokala Sparbanksstiftelsen Rekarne. Därför återinvesteras också halva bankens vinstutdelning lokalt i näringsliv, utbildning, kultur,
forskning och idrott. På detta sätt har
över 150 miljoner kronor delats ut sedan
1997.
Ett aktuellt projekt är det så kal�lade matematikprojektet, där banken
samverkar med Mälardalens högskola
och Eskilstuna kommun. Målet är att höja

kunskapsnivån inom matematik och en
eldsjäl i projektet är professor Andreas
Ryve på Mälardalens högskola. Med starka pedagogikidéer samarbetar han med
lärarkåren i Eskilstunas skolor. Detta är
ett bra exempel på hur vi både samverkar
och ger tillbaka. Avsikten är naturligtvis
att genom detta vara en del i att bygga
en starkare lokal bygd.
Framtid
Samhället kännetecknas idag av väldigt
snabba förändringar inom digitalisering.
En del trendspanare menar att lokala
banker i princip inte kommer att behövas
i framtiden. Vår idé om att vara närproducerade, samverka och ge tillbaka till
samhället är både väldigt modern och
gammaldags. Tidlös om man så vill. Därför ser de kommande 100 åren lovande
ut för Sparbanken Rekarne!

Anders Lundkvist, ordförande
Sparbanken Rekarne
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Gästskribent: Catarina Berglund,
Chef Strängnäs Business Park

Vem är egentligen
entreprenöriell?
I alla branscher finns interna begrepp som är lika självklara för en själv som obegripliga för oinvigda. I fikarum
skojas det friskt om att, till exempel, be praktikanten
att hämta ögonmåttet. Jag har själv rört mig över
många gränser i arbetslivet och säkert varit
föremål för många skratt genom åren,
något som jag gärna bjuder på.

När vi nyligen fick en ny medarbetare
insåg jag snart att jag och mina kollegor har ett särskilt kodspråk i form av
olika sammansättningar av bokstäver.
Dagarna i ända slänger oss med olika
förkortningar; NBF, NABC och SBP är
bara några exempel. Ett annat favoritord
är entreprenöriell, vars betydelse är företagsam eller att man besitter en ”ta-sig
för-samhet”.
Framtidens näringsliv
Bilden av vad företagsamhet är kan
se olika ut. Det vi menar är människor
med framåtanda, initiativförmåga och
driftighet. Vi vill nå dem som gör mer än
att bara ha ett organisationsnummer
kopplat till sitt personnummer. Dessa
personer finns överallt, något som gör
det hela extra spännande.
Vad händer när olika entreprenöriella
individer möts? Att lära av varandra är
viktigt och samtidigt en förutsättning
för utveckling. Ett exempel är när uppfinnaren, som själv inte är bra på sälj, möter
en erfaren säljare. Eller barnboksförfattaren som träffar chefer inom barnomsorgen. Eller chefen på företaget med
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stort nyanställningsbehov som hittar
exakt rätt kompetens vid kaffemaskinen;
när han möter en ingenjör som precis
kommit till Sverige.
I Strängnäs kommuns näringslivsstrategi kommunicerar vi aktivt att vi ska
skapa möjligheter så att dessa möten
ska kunna ske. Vi ska ta fram förutsättningar så att företagsamma människor
enklare ska kunna driva och utveckla
såväl företag som idéer. Enligt visionen
ska vi vara den mest attraktiva orten för
företagsledare och entreprenörer. Ja, vi
säkrar upp ordentlig för att du ska känna
dig träffad!
Det händer något när vi pratar
om människan bakom företaget, eller
snarare om de egenskaper som finns hos
personen. Det händer också något med
mig som har som yrke att hjälpa dig som
är företagsam. Samtidigt som en fysisk,
kreativ mötesplats behövs är det också
lika viktigt med nätverk och plattformar
på nätet där man kan nå människor med
olika tänk och infallsvinklar.
Vilket behov har du? Vill du ha stöd
eller svar på frågor för att du ska kunna
hitta rätt nätverk, marknad, kapital,

rekrytering mentor eller något annat?
Vi vill hjälpa just dig att bli bättre på det
du gör. Oavsett vilket branschspråk vi
kommunicerar på eller var vi möts, har
vi till uppgift att lyssna och skapa rätt
förutsättningar för dig.
Det bubblar i Strängnäs
Kanske är det för att det bor så många
”ta-sig-församma” människor i Strängnäs
kommun som jag har en mycket tacksam
uppgift. Här finns många som har ett
eget företag i utvecklingsfas. Här nöjer
vi oss inte; vill hitta nya möjligheter, nya
samarbeten och vill ständigt förbättra
oss. Här finns många positiva krafter
samlade; en energi som smittar av sig.
Denna energi behöver vi inte beskriva i
ord; den känns.
Välkomna till Strängnäs, en idyll vid
Mälaren där dynamiken också består i alla
oss entreprenöriella människor som gör
skillnad!

Till index

Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Kristjan är både bankman
och förbundskapten
För en tid sedan stod det klart att
Kristjan Andrésson, chef på Eskilstuna
Privat, kommer ta över rollen som
förbundskapten för Sveriges herrlandslag i handboll. Vi på banken är
givetvis oändligt stolta, och samtidigt
trygga då han lovat att även jobba
kvar hos oss.
Kristjan har firat stora triumfer på plan, i
såväl HK Eskil, Eskilstuna Guif och Isländska landslaget. Men tyvärr tvingade en
elakartad knäskada honom att avsluta
sin egen spelarkarriär alltför tidigt. Under
de senaste tio åren har vi sett honom
som tränare för Eskilstuna Guif men också som medarbetare här på banken.
Kristjan är självklart jätteglad och
stolt över att få frågan om att bli
förbundskapten. Däremot är denna
möjlighet inte något som varit på gång
så länge som man kan tro.
– Det har inte varit på gång länge utan
jag har haft en kontakt med förbundet
sedan innan sommaren där de frågade
angående min framtid. Sedan tog allt
fart kring OS när de kom tillbaka med ett
konkret anbud. Jag är oerhört taggad och
med mig på resan har jag hela min familj,
samtidigt som jag känner ett starkt stöd
från banken, berättar Kristjan.

Saknar du inte att själv spela? Kommer
du kunna hålla dig ifrån planen?
– Nej, det har jag släppt för länge sedan.
Det finns så mycket att jobba med i ledarskapet att jag inte hinner känna efter om
jag vill spela eller inte. Enda gången jag
har klivit in på plan är vid vissa träningar
när det spelas innefotboll som uppvärmning. Annars kommer jag hålla mig undan,
förklarar Andrésson.
Även om nya jobbet kommer kräva
mycket kommer vi i fortsättningen ha en
livs levande förbundskapten på Sparbanken Rekarne. I vilken utsträckning
återstår dock att se.
– Det nya jobbet har arbetsuppgifter
som jag inte haft tidigare och blir mer
intensivt i perioder, jämfört med att vara
klubbtränare. Jag kommer att finnas på
banken emellanåt men i vilken utsträckning vet jag inte idag, säger Kristjan
Andrésson.
Ser du några likheter mellan din yrkesroll på banken och det som tränare och
nu i förbundskapten?
– Ja, det gör jag faktiskt. I alla ingår att få
jobba tillsammans med människor, mot
målbilder och resultat i en högpresterande omgivning, resonerar Kristjan.
Tidigare delades arbetet som förbundskapten mellan Ola Lindgren och
Staffan Olsson. Även om Kristjan nu är

Korta fakta:
• Kristján Andrésson
• Familj bestående av frun Victoria,
sönerna Noah fem år och Theo
fyra månader.
• Lägenhet på söder i Eskilstuna
• Nytillträdd förbundskapten för
Sveriges herrlandslag i handboll
• Sympatier för Liverpool

ensam med den titeln kommer han ha
hjälp av olika medarbetare, precis som
på banken.
– Det som är närmast att hitta är en
ny assisterande till mig som förbundskapten. Sedan finns allt från överledare,
medicinskt team, fystränare, lagledare,
presschef, kanslipersonal med flera så jag
kommer inte att köra det själv.
Vad kan vi förvänta sig av dig som
förbundskapten?
– Att jag kommer vara mig själv. Sedan
vill jag skapa kontakter med många
idrottsledare som bygger nya framtida
landslagsspelare och även vara delaktig i
landslagsspelarnas proffsliv på den nivå
de efterfrågar, säger Kristjan.
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Runt ån…
Den 18 juni var det dags för den sjätte upplagan av
Å-loppet; Sveriges vackraste kvartsmara. Bland de cirka
2000 deltagarna fanns ett laddat gäng från Sparbanken
Rekarne.

Har du haft något hårt träningsupplägg själv inför denna
upplaga av evenemanget?
– Njae, om jag ska vara helt ärlig har jag nog faktiskt varit lite
dålig på att träna.

Även om regnmolnen lurade över staden denna lördag skulle
det ändå visa sig vara uppehåll; därmed fick alla löparna ett
tämligen idealiskt väder att springa i. Folkfesten hade start
och mål på Fristadstorget, där det även erbjöds underhållning och en gemensam uppvärmning.

Men du brukar springa annars också?
– Ja, jag tror det är den idrottsform som passar min kroppsbyggnad bäst, resonerar Rikard.

Före
Innan startskottet small av fick vi oss en pratstund med Rikard
Bird på Telefonbanken i Eskilstuna, en utav de nio personer som
sprang för banken.
Hur känns det så här inför loppet?
– Det känns bra, tack! Det är tredje gången jag springer så man
kan säga att det blivit lite av en tradition. Sedan är det ju kul att
vi är ett gäng från jobbet som springer, säger Rikard.
Har ni någon gemensam strategi?
– Nej, väl på plats är det nog var och en för sig som gäller,
skrattar Rikard.
Vilket är ditt eget, personliga mål med Å-loppet 2016?
– Jag är nöjd så länge jag tar mig runt utan att behöva gå, alltså
att jag springer hela vägen.
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Gemensam uppvärmning
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Bankens startfält, Å-loppet 2016: Fredrik Jansson, Nils Andrén, Philip Nystedt, Stefan Öhman,
Anders Holmqvist, Rickard Gillberg, Lena Bird, Nebojsa Vidakovic och Rikard Bird

Efter
Efter loppet stod det klart att samtliga startande från banken
tog sig runt, men av bankens skara var det en annan Rickard
som kom först; Rickard Gillberg på Företag Strängnäs.
Jag får tag i Rikard Bird för att följa upp vårt samtal som vi
hade innan starten.
Startskottet går

För att dra en riktig sportklyscha; när du står här med andan
i halsen; hur känns det?
– Det är fortfarande fint, jag tog mig runt och det var en jättefin stämning genom hela rundan. Mycket folk, men ändå inte för
trångt, konstaterar Rikard.
Vad händer nu, kommer ni samlas eller blir det var och en
hem till sig och däcka?
– Vi har ett tält på torget där vi samlas och även kan snacka
med andra som är på plats, man är ju nyfiken på hur de andra
känner så här efteråt.
Blir det till att anmäla sig till nästa års Å-loppet också?
– Ja, det måste man ju göra! utbrister Rikard med ett svettigt
leende.

Å-loppet
• Arrangerade i år för sjätte gången
• Minale var först i mål bland herrarna (31:05)
• Bästa kvinnliga deltagare var Tigist Jabore (35:34)
Läs mer på www.å-loppet.se
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Eskilstuna
Ölkultur
Det har hänt en hel del sedan Eskilstuna Ölkultur öppnade sin första
medlemspub på Kyrkogatan i Eskilstuna för tretton år sedan. Idag är
de öppna för alla i sin bryggeripub på
Faktoriholmarna. Vi har träffat vd
Anders Olsson för att prata öl, mat
och lokal förankring.
Även om Eskilstuna Ölkultur från början
inte hade någon egen tillverkning var det
ändå med i planerna redan från start.
– Vi startade med att se efter om det
fanns något intresse för god öl i staden
och utveckla en pubverksamhet kring
det. Nästa steg, om intresset fanns, var
då att starta ett lokalt bryggeri. Planen
var alltså redan från början att få till egen
tillverkning, förklarar Anders Olsson.
Öljubileum
Ölförsäljningen på den egna föreningspuben gav snabbt ett överskott, vilket i
sin tur gav möjlighet att bilda ett aktiebolag 2005. Idag ägs 51 % av aktierna av
två av de ursprungliga ägarfamiljerna
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År 2006, ett år efter bolagsbildandet,
presenterades det första egenproducerade ölet.
– Vi hyrde då in oss hos andra tillverkare
och tog därigenom fram ett par egna
varumärken. Det är alltså tioårsjubileum i
år! utbrister Anders.
Jag antar att ni tagit fram ett specialöl
inför det?
– Givetvis har vi det, närmare bestämt
en specialsort som lagrats på ekfat!
Egen utrustning
Efter flytten till Faktoriholmarna fick
Eskilstuna Ölkultur utrymme att dra
igång egen tillverkning på allvar. De
beställde då det bryggverk som vi idag
kan vila ögonen på när vi besöker puben.
Det är alltså ingen rekvisita vi ser; det är
här ölet bryggs, på riktigt.
– Vi öppnade puben i de här lokalerna
i maj 2008 och redan under sommaren
kom bryggverket. Sedan var det bara
att köra igång och den första laddningen
eget öl kunde vi servera till oktoberfesten samma år, minns bryggare Olsson.

Alla välkomna, inte bara medlemmar
Fram till 2015 bedrevs det hela som
en medlemspub, vilket innebar att man
var tvungen att vara medlem för att
komma in.
– Vi bestämde då att göra om hela
upplägget. Sedan vi byggt vårt restaurangkök kan hålla öppet för allmänheten. Numera är alla välkomna till oss.
Medlemmarna har dock rabatt på både
mat och dryck.
Omvandlingen från att vara en medlemsklubb till att ha öppet för allmänheten har inneburit ett rejält lyft och
även maträtterna, som även de visat sig
populära, har ofta anknytning till öl i olika
former.
– Vi har till och med en dessert som
blandar öl och glass; en beer float, skrattar Anders.
Ölturism
Även om Eskilstuna Ölkultur är tänkt
primärt som en lokal angelägenhet lockar
den besökare utifrån, däribland Stockholm.
Men, även om de flesta av ölsorterna kan
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Bryggverket i samma lokal som den egna puben.
Bakom disken ser vi Daniel Cassel, chef för pub och restaurang.

beställas på vilket systembolag som helst
ändrar det likväl inte Anders och hans
kollegors filosofi.
– Det är jättekul att vi får folk till
Eskilstuna som vill uppleva vårt goda öl i
vår egen miljö. I grund och botten jobbar
vi ändå enligt vår divis lokalt bryggeri,
lokala kunder och lokala leverantörer.
Ekologiskt och närproducerat
Både när det kommer till ölet som produceras och maten som lagas så läggs
stor vikt vid att råvarorna, så långt det
är möjligt, är närproducerade och gärna
ekologiska.
– Det är helt enkelt så vi vill jobba;
lokalt, närproducerat och gärna ekologiskt, förtydligar Anders.
Onsdagsöppet
Sedan slutet av september håller Eskilstuna Ölkultur öppet även på onsdagar,
och inte bara fredagar och lördagar som
tidigare.
– Varje onsdag kommer vi dels ha musikquiz men även också presentera någon

ölnyhet. Dessutom jobbar bryggarna i
baren så det blir ett gyllene tillfälle att
få snacka öl med dem. De kan ju ett och
annat om det, säger Anders Olsson med
ett leende.
Nära bank-upplevelse
När det kommer till relationen med
Sparbanken Rekarne drar Anders en hel
del paralleller mellan Eskilstuna Ölkultur
och banken.
– Sparbanken Rekarne har varit med
oss ända sedan början och vi är väldigt
nöjda med allt de hjälpt oss med genom
åren. På samma sätt som vårt öl ska
vara naturligt för Eskilstunaborna var
det för oss självklart att vi skulle jobba
med den lokala banken. Varje gång vi
ska upphandla något eller hitta någon
ny kontakt så tittar vi först och främst
lokalt. Det är i grund och botten samma
filosofi som banken jobbar efter då
även de låter vinsten stanna kvar på
hemmaplan genom att investera lokalt,
konstaterar Anders Olsson.

Faktaruta:
Eskilstuna Ölkultur
• Startade 2003
• Har idag 10 årsanställda
• Motto: Lokal bryggeripub, lokala
kunder, lokala leverantörer

Anders Olsson tillsammans med celebert
besök på Eskilstuna Ölkultur.

9

Till index

”Det bästa jag vet är att
förändra konservativa
branscher och jag triggas
att bevisa motsatsen
när folk säger att
något inte går”
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Vinnande visioner
Eskilstunaprofilen Mattias Stjernström behöver knappast
någon presentation då han ständigt är aktuellt i olika sammanhang. Vi besöker företagsklustret på Smedjegatan 33
för att tala om hållbar utveckling, innovation och affärer.
Som tjugofyraåring, för snart nio år sedan, sade Mattias
Stjernström upp sig för att istället satsa på eget. Stjernström
Elinstallation drog igång; med vision att utmana hela branschen och göra saker på nya sätt. Startkapitalet var de 20 000
kronor som han själv hade på fickan.
– Det bästa jag vet är att förändra konservativa branscher
och jag triggas att bevisa motsatsen när folk säger att något
inte går, förklarar Mattias.
Elfirman växte snabbt och ledde till att fler bolag bildades. Idag hittar vi Klara Fastigheter, Be:Energy, Lineroom och
Stjerntröm Elinstallation, men även andra bolag och projekt, i
lokalerna i centrala Eskilstuna.
Årets innovatör
Under Marknadsplats 2015 fick Mattias ta emot utmärkelsen
Årets Innovatör för affärsupplägget bakom Be:Energys satsning på en solcellspark i Kjula.
– Parken konkurrerar nästan med kolkraft när det gäller pris.
Även om vi tycker att det är helt skilda produkter och värden
vill ju folk i regel jämföra just priser.
Att ta hem priset är också en bekräftelse i sig då Mattias och
hans medarbetare ser sig själva som utvecklingsbolag snarare
än branschbundna företag.
– Utmärkelsen känns som en bra ”check” i vår uppåtgående
trend, en slags bekräftelse på att vi är rätt ute. Vi är i grunden
inget fastighets-, energi-, stambytes- eller elbolag utan ett utvecklingsbolag, som hela tiden tar fram nya affärsidéer genom
att ifrågasätta konservativa synsätt.
Fokus på miljö och socialt engagemang är inte alltid likställt
med ekonomisk framgång, det är ofta det ena eller det andra.
– Vi har lyckats bygga upp en organisation där vi håller alla
dessa tre bitar högt på agendan. Vi har miljöfokus, är socialt
engagerade och gör bra affärer – de olika delarna utesluter inte
varandra, tvärtom, resonerar Stjernström.
Friktionsfria övergångar
Mattias återkommer ofta till andra variabler än de ekonomiska
för att värdera det som de ägnar sig åt.
– Förnyelsebar energi har ju en positiv utväxling i samhället
medan exempelvis oljeproduktion inte har det. Det är viktigt
att ha med det i kalkylen också – som en slags investering för
en hållbar framtid. Vi vill ta fram affärsmodeller som skapar
beteendeförändringar och friktionsfria övergångar, konsumenten ska knappt vara medvetna om att de väljer ett miljövänligt
alternativ.

– Vi har ett nära samarbete med banken, som tror på våra galna
visioner. Det är nog ytterst få inom finansvärlden som skulle ge
sig in i en sådan här affär.
Hur kommer det sig att just de vågar?
– Jag tror att vi lyckats skapa ett starkt förtroende i Eskilstuna
och då även inom banken. De är den bank som stöttar oss mest
och vågar mer än de andra. Generellt sett tar inte banker något
större ansvar för vare sig miljön eller det sociala. Sparbanken
Rekarne utmärker sig i det avseendet jämfört med hur det
annars brukar se ut, säger Mattias.
Miljöpriset
Tidigare i år fick Mattias Stjernström även ta emot Eskilstuna
kommuns miljöpris 2016. Också denna gång berodde det mycket på Be:Energys satsning på solceller, kombinerat med att
därefter erbjuda boende inom Klara Fastigheter den egenproducerade elen.
– Det ligger helt i linje med vår tanke om att skapa något
mer än ett ställe man bor på. Redan från början gick vi ut
med att vi på fem år skulle bli Eskilstunas största privatägda
fastighetsbolag, något som enligt många givetvis skulle vara
omöjligt.
Arbete i hubbar
Utmärkelserna är det som hänt utåt sett, internt har man lagt
mer och mer krut på att justera den egna organisationen. Företagen jobbar idag gränsöverskridande enligt halocracy-baserat
upplägg.
– Inom hierarkiska organisationer tenderar man att degradera medarbetare, vilket leder till att de känner att de inte har
något inflytande. Istället för att vända på pyramiden åt olika
håll jobbar vi i olika team. Vi jobbar i olika hubbar, exempelvis;
relation, utveckling, produktion, service och ekonomi. I varje
hub arbetar mellan fem och tio personer och varje enhet har sin
egen tillsatta budget som de i teamet får disponera hur de vill.
Klara Vision
Den gemensamma resa som företagen tillsammans utför summeras i en gemensam filosofi; Klara Vision. Denna kan du läsa
mer om på www.klaravision.se.

Korta fakta:
• Klara Fastigheter, Be:Energy, Lineroom och Stjerntröm
Elinstallation finns på Smedjegatan 33 i Eskilstuna
• Mattias fick utmärkelsen Årets Innovatör under Marknadsplats 2015 och Eskilstuna kommuns miljöpris 2016
• Solcellsparken i Kjula är Sveriges största

Samarbete med banken
Att solcellsparken överhuvudtaget blivit verklighet är något
som Mattias tackar Sparbanken Rekarne för.
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Jonas Boklund
Mathias Insulander

Byggfirma med både
kulturprägel och framåtanda
Vi har besökt Insulanders Bygg och fått oss en pratstund
med vd:n Jonas Boklund och projektansvarige Mathias
Insulander. Firman, som har en tradition inom kulturrelaterade byggjobb som restaurering och renovering, har under
senare år allt mer fokuserat på egna nybyggnadsprojekt.

Innan lagen om offentlig upphandling kom var vi det naturliga
förstahandsvalet – vi var ju redan på plats, resonerar Jonas.
Givetvis lämnar även Insulanders anbud på offentliga jobb.
Ett exempel är ett jobb de nyligen gjorde är ett på Harpsund, på
uppdrag av Statens fastighetsverk.

1971 startades aktiebolaget Insulanders Bygg i Mariefred och
även om de, sedan snart tre år tillbaka, håller till i Strängnäs
klappar deras hjärtan fortfarande för sin gamla hemstad.
– Våra rötter kommer ju alltid vara i Mariefred eftersom allt
började där och Mathias familj, som startade företaget, fortfarande bor kvar. Däremot tror jag inte de som arbetar i firman
överlag känner så, då de flesta bor i närheten av Strängnäs,
förklarar Jonas Boklund.

Inte bara lokalt
Byggfirman har genom åren inte bara gjort sig känd som en
lokal angelägenhet. De har bland annat verkat en hel del i
Stockholmstrakten.
– Om vi tittar på hela företagets historia har minst halva
omsättningen varit inom 08-området, berättar Jonas.

Lokal förankring
En förklaring till Insulanders Byggs koppling till kulturbyggnader finner vi i just Mariefredsbakgrunden.
– Vi hade en naturlig koppling till de gamla byggnaderna
som finns i området, som bland annat Gripsholms slott.
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Egna byggprojekt
En del som vuxit sig större under senare år är de egna byggprojekten. Ett av dessa är Väderkvarnen i Strängnäs, som även det
i många avseenden är ett jobb med tydlig kulturprägel.
– Vi har till och med haft arkeologiska utgrävningar med i
det projektet, berättar Mathias Insulander. Huset som renoveras har en antikvarisk kontrollant som följer vårt arbete och,
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framförallt, dokumenterar allt. Kravet är inte att vi ska återskapa det som en gång fanns utan snarare att allt som byggs in
dokumenteras.
Bakom väggarna i den renoverade Väderkvarnen kommer
alltså den gamla stommen finnas kvar, om än inbyggd och
osynlig.
Andra nybyggnadsprojekt som byggfirman själva driver är
ett i Stallarholmen och Mikaelshuset hemma i Strängnäs. Det
senare är ännu i ett väldig tidigt stadie.
– Vi har en tydligt uttalad målsättning om att vi ska ha
egna projekt. Stallarholmen är ett sådant projekt där vi tar ett
helhetsgrepp – från ax till limpa. Som alla andra läser vi också
tidningen och ser att det finns ett stort behov av bostäder.
Kulturbiten lever kvar
Även om de egna projekten växer och andra bitar kanske
hamnar lite i skymundan kommer Insulanders Bygg inte släppa
sin koppling till kultursidan. Nyligen skötte de en hel renovering
av Prostökna gård, så firmans historiska nisch lever kvar vid
sidan av de nya projekten. Förutom själva byggföretaget driver
Insulanders även ett finsnickeri.
– Vi kommer ha kvar kulturbiten och snickeriet även i framtiden, lovar Jonas.
Gemensamt med banken
Insulanders val av Sparbanken Rekarne bottnar i att de vill vara
hos den bank som är mest framåt och som gör nytta lokalt.
– Som företag försöker vi stötta lokalt genom att sponsra
olika projekt och idrottsföreningar efter vår förmåga. På samma
sätt jobbar Sparbanken Rekarne; de förstår att den lokala kopplingen och återkopplingen är viktig, förklarar Jonas Boklund.

Gamla väggar får nytt liv med hjälp av Insulanders Bygg.

Korta fakta:
• Insulanders Bygg etablerades under 1920-talet
och drivs som AB sedan 1971
• Driver även ett finsnickeri
• Är aktuella med flera olika byggprojekt i egen regi
• Har en tradition av att jobba med kulturfastigheter
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Tillsammans utvecklar
och profilerar vi matregionen Sörmland
Stolt Mat i Sörmland vill informera,
inspirera och aktivera alla som ser
mat som en viktig utvecklingskraft
för länet. Sparbanksstiftelsen
Rekarne är finansiärer till projektet,
tillsammans med Länsstyrelsen i
Södermanland, Regionförbundet
Sörmland och Sörmlands Sparbank.
2013 presenterades matstrategin
Stolt Mat och redan nu har många av
målen som sattes upp uppfyllts. Det är
över 3300 sörmländska företag som
arbetar med mat från jord till bord och
över 11000 sysselsatta inom näringen.
Tillsammans omsätter företagen över
6 miljarder kronor.
Förutsättningarna för fortsatt
utveckling är mycket goda då vi har,
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för Sverige, unikt bra förutsättningar i
vårt län. Länet är ett skafferi av råvaror
med ytterst god kvalité och mångfald.
Yrkeskunnandet och ambitionerna är
höga. Dessutom har länet ett geografiskt intressant läge med omedelbar
närhet till stora marknader i Stockholm
och Mälardalsområdet. Efterfrågan på
närdproducerade varor är större än tillgången varför möjligheterna till fortsatt
utveckling av näringen är mycket stora.
Stolt Mat vore dock inget lyckat
projekt om inte alla lokala producenter,
odlare, kockar, bagare, bryggare, mm
fanns. I länet finns det ett stort och stolt
kunnande som i många fall gått i arv och
i andra fall som blommat ut genom modiga investeringar och nyvunna kunskaper.

Landets import av livsmedel ökar, vilket
i och för sig leder till en spännande
matkultur där vi äter många spännande
internationella rätter, men det leder också till ett beroende av långväga leveranser. Genom att stötta Stolt Mat hoppas
vi på att fler arbeten inom näringen kan
skapas och att vi blir ännu starkare lokalt
vilket ligger nära bankens värdegrund.
Vi på banken och stiftelsen är glada
över att få möjligheten att hjälpa och
entusiasmera alla dessa hjältar som
skapar långsiktigt hållbara lösningar för
att producera och förädla våra livsmedel.
Vår ambition är att våra insatser skall
leda till att ännu fler får uppleva läckra
matupplevelser.

Till index

15

Till index

Robert och Anna Schweitz
driver tillsammans Annas Hembageri.

Korta fakta:
• Startade verksamheten 2009
• Beräknad omsättning 2016:
3-4 mkr
• Fem anställda och det dubbla
under högsäsong
• Årets fikaställe 2015, Årets café
2016 och båda caféerna i kategorin ”Mästarklass” i White Guide
Café 2016-17
• Mer fakta hittar du på:
annas hembageri.se
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Två Mariefredsbagerier
i mästarklass

Doften av nybakat bröd är en oslagbar känsla. Kombinerar du det med
nybryggt kaffe och en skön sommarmorgon blir det komplett. Ett minne
av en känsla att ta med sig en regnig
och blåsig dag i november.
Ett par som tagit fasta på att bröd ska
bakas med kärlek och de bästa råvarorna
är Anna och Robert Schweitz i Mariefred.
För några år sedan startade Anna ett
bageri från att tidigare ha arbetat som
kostekonom. Detta efter mycket inspirerande bakning hemma. Viljan att ha
något eget och slå in på marknaden med
det närodlade och ekologiska var stor.
– Känslan att rå om sig själv och göra
det jag älskar är fantastiskt. Att få jobba
med sin hobby är få förunnat, säger Anna.
På Annas Hembageris meny finns
främst matbröd huvudsakligen med
surdeg, men en del kaffebröd bakas
också. Att brödet gräddas i ugn med
stenhäll ger brödet en tjock och härligt
smakrik skorpa.
I takt med att kunderna hittade till bageriet och fiket i Marielundsviken utanför
Mariefred blev det mer och mer arbete.
Maken Robert, som är utbildad skattejurist, lämnade skrivbordet på Öhrings
PricewaterhouseCoopers (nu PWC) i
Stockholm och blev konsult med jobb på
hemmaplan. Men efter en rivstart med
bageriet tog han till en början hand om
disken i bageriet. Senare drog även
Robert på sig bagarkläderna efter att
paret åkt på en bakkurs i Frankrike, där
de lärde sig baka surdegsbröd med ekologiska ingredienser.
– Från mina surdegar på kontoret i
Stockholm till dessa genuina och helt
andra surdegar var valet enkelt, säger
Robert och skrattar. Nej, då! Jag trivdes
bra på mitt förra arbete men drivkraften

att göra något med händerna och att
arbeta i ett hantverksyrke var stor. Dessutom lockade det att arbeta i familjeföretaget tillsammans med min fru.
Lär andra att baka
För att inspirera andra till bakning
anordnas kurser i bakning, som fått stor
uppskattning. Under en s k baskurs får
deltagarna lära sig att starta och underhålla sin egen surdeg. Då bakas ett av bageriets egna surdegsbröd, Schweitzare,
och dessutom lär man sig hur man gör
en riktigt bra vetedeg till bullar, längder
och kransar. De lär också ut vad man bör
tänka på när man bakar med ekologiska
råvaror utan tillsatser.
Nya lokaler
I slutet av 2015 öppnade de ett nytt
bageri inne i Mariefred, närmare bestämt
i den nya stadsdelen Stadsparken. Det
här är nu hjärtat i verksamheten och
är öppet onsdag-lördag. Under sommarmånaderna kommer även bageriet i
Marielundsviken vara öppet men under
lågsäsong bara på lördagar. De populära
bakkurserna hålls också i de ursprungliga
lokalerna.
Prisad företagare
Sedan starten har prisskåpet fyllts med
medaljer och utmärkelser. År 2011 bärgades guld och brons i SM i Mathantverk
och som om det inte var nog blev Annas
Hembageri samma år utsedd till Årets
företagare i Strängnäs kommun. Tre år
senare, 2014, blev medaljskörden guld,
två silver och ett brons i samma svenska
mästerskap. Förra året blev de dessutom
Årets fikaställe i White Guide och rankades som Sveriges 9:e bästa café.
Nu senast kom även deras nya bageri
i Stadsparken in i White Guide och deras

bageri i Marielundsviken blev utsedd till
Årets bästa café i White Guide 2016.
Båda deras bagerier når dessutom upp
till kategorin ”Mästarklass”. Motiveringen
till Årets bästa Café lyder:
”För att ha gjort det lilla röda torpet
till en genuint hjärtlig upplevelse där
hantverkskunnande och känsla för
service skänker glädje till de ständigt
återkommande besökarna.”
Imponerade är bara förnamnet!
Relationen med banken
En som inte var sen att uppvakta till den
fina utmärkelsen var Rickard Gillberg,
parets företagsrådgivare. Med en kvast
av blommor hoppades han dessutom på
att få smaka på godsakerna i bageriet.
– Känns mycket kul att ha framgångsrika kunder och självklart ville jag komma
förbi med en blomma för att gratulera.
Relationen mellan mig som företagsrågivare och mina kunder är A och O, säger
Rickard. Bankerna idag kan leverera
ungefär samma saker men det är på det
personliga planet vi som lokal bank kan
utmärka oss, fortsätter Rickard.
– Rickard är vår nye kontakt på Sparbanken Rekarne, säger Robert. Men vi
har en fortsatt kontakt med vår tidigare
företagsrådgivare Ulrika Caglayan, som
nu är vår privatrådgivare. Dessutom vet
vi att Pernilla Nystedt också finns till
hands vid behov. Vi är helnöjda med våra
bankkontakter, fortsätter Robert.
– Att banken visar prov på att vilja
kunna och veta mycket om vår bransch
är viktigt för oss, säger både Robert och
Anna. Vi gillar att banken satsar och
återinvesterar lokalt, det värdesätter vi
väldigt högt, avslutar paret.
Tack för de fina orden säger vi på
Sparbanken Rekarne och önskar lycka till
i framtiden!
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Denis

vår nye affärsjurist
Juridiken kan ibland vara svår och snårig och det gäller att
veta vad som gäller i livets alla skeden. Vi på Sparbanken
Rekarne har sedan länge erbjudit specialistkompetens
inom området. Dessutom är vi den enda banken i Eskilstuna
och Strängnäs kommuner som, sedan många år, har egna
affärs- och familjejurister på plats.
Det senaste tillskottet bland våra slipade jurister inom affärsjuridik heter Denis Suljanovic, som tidigare både arbetat med
fastighetsöverlåtelser och finansiering inom sparbankssektorn
men även som fristående konsult med fokus på övergripande
affärsrådgivning för företag.
Framtidens bank
Denis berättar att det som lockat honom till Sparbanken
Rekarne är kombinationen av kund- och framtidsfokus som han
upplever här.
– Sparbanken Rekarne är väldigt drivande i frågor som är
viktiga för framtidens bank. Det märks redan när man kliver in
genom entrén. Här arbetats det väldigt proaktivt och oavsett
vilken åtgärd man ska vidta utgår man alltid från vad som
är bäst för kunden. Banken ligger också i framkant när det
kommer till anammandet av moderna verktyg, i synnerhet
när man jämför med den finansiella sektorn i övrigt, förklarar
Denis Suljanovic.
Affärsjurist med allround-kompetens
Denis behärskar de juridiska aspekterna inom såväl företag och
fastighetsöverlåtelser men även de som berör privatpersonerna bakom bolagen.
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– Jag kan även hjälpa till med familjejuridik, utöver mitt huvudsakliga fokus där jag hjälper kunder, såväl bankens egna och
andra, men allmän affärsjuridik. Jag kommer finnas tillgänglig
i hela Sparbanken Rekarnes region för att hjälpa till med alla
typer av rättsliga dokument och frågor, berättar Denis.
Vilka tre snabba, allmänna juridiska råd skulle du vilja ge till
våra företagare?
– Det första rådet blir att se till att röja undan alla legala risker
redan från dag ett. Nästa blir att upprätta aktieägaravtal
mellan alla inblandade parter. Det tredje att ta hjälp av en jurist
– som företagare ska du fokusera på din kärnverksamhet och
inte tappa tid på att själv försöka hålla koll på juridiken, säger
Denis Sajunovic.
Täcker in hela regionen
Även om Denis kommer vara mycket i Eskilstuna kommer han
också vara en hel del i Strängnäs och Mariefred.
– En dag i veckan är jag schemalagd i Strängnäs, men givetvis åker jag ut mer om så behövs. Även om mitt huvudkontor
är på banken i Eskilstuna gör ju de moderna lösningarna som vi
använder att jag får med mig allt i portföljen. På så sätt täcker
jag in hela bankens område utan problem, avrundar Denis.
Du når Denis på telefon: 016-15 82 97 eller mejl:
denis.suljanovic@sparbankenrekarne.se.
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Vill du ha hjälp med fondval för premiepensionen?
Mer än 6 miljoner svenskar fondsparar i och med premiepensionen och de fondval man gör har stor betydelse.
Detta kan ge upphov till frågor som: Vilka fonder ska jag välja?
När är det dags att byta fonder? Hur går jag tillväga för att
sätta ihop en bra portfölj?
Låt oss göra jobbet
Vår aktiva förvaltningstjänst Fondguide Premiepension gör
livet enklare. Med den överlåter du jobbet till oss och vår samarbetspartner Indecap. De bevakar, analyserar och utvärderar
marknaden för att sedan placera dina pengar i de fonder som
har de bästa förutsättningarna för tillfället.

Efterlevandeskyddet gäller fram tills du fyller 65 år, givet att
du klarar hälsokravet. Detta skydd, och en del andra förmåner,
kostar 55 kronor per månad och betalas via autogiro. Du som är
under 30 år får detta utan extra kostnad. Sedvanliga underliggande fondavgifter tillkommer för förvaltningstjänsten för
alla våra kunder
Om Indecap
Indecap står för independent capital och är en oberoende
fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de
bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande
marknadsförutsättningar. Verksamheten står under tillsyn av
Finansinspektionen och Indecap ägs av 35 av Sveriges sparbanker samt bolagets grundare och anställda

Vilken portfölj passar dig?
För ditt premiepensionssparande kan du välja mellan fyra olika
portföljer, beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid
du har kvar till pensionen. Tillsammans med din rådgivare här på
Sparbanken Rekarne diskuterar ni din ekonomi och riskvillighet
för att komma fram till vilken portfölj som passar dig bäst.
Extra skydd för nära och kära
Du kan även välja att teckna våra extratjänster såsom efterlevandeskyddet. Det innebär att om du skulle avlida tillfaller hela
sparkapitalet dina valda förmånstagare, vilket inte är fallet vid
eget premiepensionssparande.

Ooh detta är gott!

Wrap med ugnsbakad lax
Önskar du något gott och enkelt till picknicken?
Eller bara något lätt till lunch eller middag?
Då passar den här fräscha och lättlagade wrapen med ugnsbakad lax dig perfekt. Gör den själv eller köp i Fiket på banken på
Kungsgatan 5 i Eskilstuna.
Recept för 4 personer
• 4 st laxfiléer
• 4 st tortillabröd
• 4 msk cream cheese
(t.ex. Philadelphia)
• 4 msk aioli

•
•
•
•
•

8-12 msk bulgur
sallad
paprika
rödlök
citronpeppar

Så här gör du
Sätt på ugnen på 160 grader. Krydda laxfilén med lite citronpeppar innan du ställer in den i ugnen i ca 15-20 minuter.
Bred 1 msk creme cheese och därefter 1 msk aioli över varje
tortillabröd. Lägg sedan ut en näve sallad som en linje längs
mitten av bröden. Lägg på lök och paprika efter smak samt
2-3 msk bulgur. Sedan är det bara att lägga på laxfilén och rulla
ihop wrapen.
Hoppas det smakar!
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Därför investerar banken i ett lokalt

matteprojekt

Sparbanken Rekarne satsar, tillsammans med Eskilstuna kommun och
Mälardalens högskola, på att förbättra matematikkunskaperna i staden.
Projektet fokuserar på att förse dagens
och morgondagens barn med ökade möjligheter att uppnå bättre studieresultat.

Den gemensamma kraftansträngningen,
som i första skedet riktas till årskurs 1-3,
ska bidra till framtidens matematikutbildning.
Att investera i människors kunskap
är ett sätt att stärka vårt närområde
och helt i linje med bankens filosofi att
återinvestera lokalt.

I slutändan är det våra kunder som gör
det möjligt för oss att satsa på detta
projekt.
Vi vill passa på att tacka för det förtroendet. Som kund hos oss kan du vara
stolt över att du är med och bidrar till den
spännande satsningen.
Vilken annan bank ger mer?
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