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Finns det en ny GUD?
Samtidigt som bankmarknaden
förändras i ett rasande tempo, där
trenderna stavas; Globalisering,
Urbanisering och Digitalisering, ökar
också kraven på regelefterlevnad,
riskkontroll och transparens.
I en digital värld, där kontanterna spelar
en allt mindre roll, omvandlas bankkontoren till mötesplatser. I framtiden
kompletteras bank, finans och försäkring
med sådant vi inte kan lösa digitalt – till
exempel mat, fika, skönhet, hårvård
och kläder. Redan idag har vi fiket mitt
i banken; en liten oas där vi både kan få
en god kopp kaffe och något att äta till.
Doften av nybakade bullar har både blivit
en del av vår arbetsmiljö och kundernas
upplevelse under ett besök.

Banken har blivit något man slinker in
till när man ändå är i närheten och vår
utmaning i sammanhanget är tillgänglighet och att erbjuda kunden hjälp när den
själv vill ha det.
Samtidigt tror jag att den kvalificerade rådgivningen kommer ha kvar sitt
personberoende och sitt behov av ett
fysiskt möte. Denna funktion kommer
att behöva backas upp av vår Drömfabrik; ett back office med kompetent
och flexibel personal. Härifrån erbjuds
både stöd och administration så att våra
rådgivare ska kunna träffa dig som kund
på dina villkor, när du vill.
Vi ser alltså en uppdelning i bankvärlden där den ena sidan utgörs av en
digital tillvaro, där kunderna gör jobbet
själva – dygnet runt. Våra kontor blir en

mötesplats där snabba, spontana bankaffärer görs på plats, när kunderna själva
vill under våra öppettider.
Kvalificerad rådgivning kvarstår som
ett bokat personligt möte där kundvärde,
tillgänglighet, trevligt bemötande och
stor tillgång på kompetens blir nyckelord.
Vi ska göra skillnad i våra kundmöten.
Världen förändras – och det är snabbt.
Det finns en ny GUD och vi är beredda att
möta den. Vi som lokal sparbank, Sparbanken Rekarne, måste och vill förändras
med den. Vi måste våga och vi vill vara
en bank i framkant. Vi har modet och
viljan att gå nya vägar för att lyckas och
för att bli framgångsrika. Vi har gjort det
förr och vi kommer göra det igen.
Timo Haavisto
Stf VD och Affärsstödschef
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Gästskribent: Peter Paunovic,
Novus Kunskap

Kundservice och merförsäljning
Jag har den stora förmånen att få utbilda inom kundservice
och merförsäljning. Bland mina kunder har jag allt ifrån SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, till frisörsalonger
och blomsterbutiker.
Utbildningarna handlar om hur vi tar hand om de kunder vi har,
hur vi ger bästa möjliga service och hur vi kan sälja rätt produkt
till rätt kund.
Någonstans är det två faktorer som jag anser har gått helt
fel inom försäljning idag. Det första är denna ständiga jakt på
nya kunder, en hets som får en del bolag att i princip gå över
lik. Min inbillning är att detta framförallt leds av den hårda
konkurrensen inom telekom. Enligt personer tidigare verksamma inom, bland annat, Hi3G Access betalar man idag pengar för
varje nytecknad kund. I säljorganisationer är det inte ovanligt med ”sänka skepp”-tavlor, där man hyllar och premierar
nykundsförsäljningen över allt annat.
Den andra faktorn är att vi i Sverige generellt är väldigt
dåliga på service. Enligt företaget Daymakers undersökningar
är det bara 49 % av alla butiker som hälsar på sina kunder när
de kommer in i affären! Som om det inte vore nog; bara 19 %
arbetar aktivt med merförsäljning.
Hur kan det ha blivit så här illa?
Kanske har det med vår uppväxt att göra? Sverige har en högt
utvecklad social standard, vi förväntar oss att staten ordnar
allt och det är det enda som finns (till exempel SJ). Behövdes
någon kundservice alls när vi, till exempel, bara hade Televerket?
– Vi hade ju inget val.
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De två ovanstående faktorerna sker samtidigt som konsumentmakten är starkare än någonsin och dagligen stärks i takt
med att internet erbjuder allt bredare utbud, ofta till lägre pris.
Som konsument kan du på några ögonblick få full överblick
rörande kostnaden för den aktuella varan, tillsammans med allt
ifrån expertrecensioner till andra kunders omdömen.
Vad kan då inte internet ersätta?
Jo; service, omtanke och expertis. Våra undersökningar visar
att anledningen till att man väljer att köpa på internet är att
man får bättre service! Alltså; en algoritm, programmerad för
att följa ett konsumtionsmönster, ger bättre service än en
människa av kött och blod.
De som går in i en butik vill ha hjälp, råd och tips. Den vanligaste orsaken till missnöje efter ett frisörbesök är inte att
frisyren blev dålig, utan att frisören inte erbjöd några produkter eller ny tid för klippning.
När jag frågar servicepersonal och säljare varför man inte
tar kontakt med, eller föreslår kunden produkter, är det vanligaste svaret att ”man vill inte vara påflugen”.
Det är stor skillnad på att vara genuint intresserad av kundens önskemål och situation, kontra att vara påflugen.
Som avslut på denna krönika, har vi med våra undersökningar
där vi ser följande starka korrelation:
”Ju mer kunden köper, desto nöjdare är den – men bara
under förutsättningen att kunden fått rätt hjälp och råd, vid
rätt tillfälle”
Lycka till!
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Hasse trivs
bäst i södra Spanien
Hasse, eller Hans när föräldrarna kallar, Kindahl är för många en synonym
med Sparbanken Rekarne. Efter 17 år
som marknadschef i banken har Hasse
förmodligen träffat och skapat en
relation med de flesta inom näringslivet och idrottsrörelsen. Framförallt
i Eskilstuna men, på senare år, även i
Strängnäs.
Numera titulerar han sig som personalchef. Som nybliven 50-åring har han
antagit utmaningen att byta yrkesinriktning och arbetar nu med HR-frågor.
Grattis till den nya tjänsten!
Varför det här bytet av arbete?
– När jag fick frågan tvekade jag inte ett
ögonblick! Tiden kändes rätt att göra
någonting helt annat, säger Hasse. Jag
har en bakgrund i den lokala fackklubben
och har alltid gillat frågor som rör HR.
Att dessutom då kunna jobba kvar hos en
mycket bra arbetsgivare känns förstås
extra bra, fortsätter han.
När du inte jobbar, vad gör du då?
– Jag och min fru Carina gillar att resa.
För några år sedan köpte vi oss en

lägenhet i Torrevieja i södra Spanien på
Costa Blanca. Det är vårt paradis och vi
åker dit så ofta vi kan, säger Hasse med
en drömsk blick.
Apropå Spanien; ”habla español”?
– Ha ha ha, ja faktiskt! Jag, min fru och
några vänner går just nu en spanskakurs.
Nu kan vi lite mer än att bara beställa
”una cerveza” (en öl) i baren. Det är
riktigt kul, säger señor Kindahl.
Men det är inte bara Spanien när
ni reser?
– Nej, vi försöker se annat också. I samband med min 50-årsdag i februari gav vi
oss i väg på en kryssning i Karibien under
tio dagar. Det var en härlig resa och
kul att se nya ställen, som bland annat
Jamaica, Mexiko och Miami, fortsätter
vår globetrotter.
Enligt säkra källor gillar du att dansa.
Stämmer det?
– Ja, med en fru som är danspedagog
är det ofrånkomligt. Jag lär henne allt
jag kan… Ja, egentligen är det förstås
tvärtom, skrattar Hasse. Just nu lär vi oss
salsa – vi jobbar på att bli spanjorer!

Korta fakta:
• Hasse Kindahl
• Familj med fru, hund och två
utflugna barn
• Villa på Västermalm i Eskilstuna
• Personalchef sedan oktober
2015
• Gillar ordvitsar och glada skratt

Dans är bra träning. Någon annan
träning på programmet?
– Jag gillar att träna och hålla mig i form.
Kroppen börjar mer och mer tala om att
jag är 50 år, så jag vill gärna träna för att
orka. Det handlar främst om löpning och
cykling men det blir även besök i hemmagymmet i källaren, avslutar Hasse.
Vi säger tack för pratstunden och
önskar lycka till med den nya tjänsten.
Det kommer nog att gå som en dans!
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Sundbyholms travbana
är inte bara trav
Sörmlands Travsällskap bildades 1953 och driver
sedan 1955 Sundbyholms travbana utanför
Eskilstuna. Redan samma år kördes den
första tävlingsdagen och idag är detta
den femte största av 33 travbanor
i Sverige. Vi talar alltså om en
riktigt pigg 61-åring!
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På travbanan körs bland annat de fyra
finalerna i unghästserien Breeders
Crown och anrika Mälarpriset, med anor
från 1962. Där har många stora stjärnor
kommit, setts och segrat under åren.
Sundbyholms travbana är också en av
medarrangörerna till treåringsserien E3.

Bland annat SM och NM för islandshästar,
SM i hoppning, Ponny-SM och Sundbyholm Summer Games där flera olika
hästsporter är representerade. I sommar
är det åter dags för Summer Games
– som blivit den största ridtävlingen i
landet, sett till antalet startande hästar.

Hästsportcentrum och mulitarena
År 2008 inledde Sörmlands Travsällskap
ett innovativt utvecklingsarbete för
att möta de utmaningar som Svensk
Travsport identifierat. Målsättningen
var att skapa ett hästsportcentrum där
trav-, rid- och islandshästsport samarbetar och samverkar för att effektivisera
verksamheten.
Sedan 2013 är multiarenan en
verklighet, med en bana för ridsport på
travbanas innerplan. Med en tävlingsyta på 95x70 meter, en framridning på
25x70 meter och med ett högklassigt fibersandsunderlag har Mälardalen fått en
ridsportarena av internationell karaktär.
Här har det genomförts tävlingar i
hästhoppning för unghästar och ponny.

Stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne
Satsningen på mulitarenan har fått stor
uppmärksamhet från såväl inifrån som
utanför hästnäringen och satt Sundbyholms travbana på kartan. Detta tack
vare finansiella medel från bland annat
Sparbanksstiftelsen Rekarne, som genom
åren beviljat bidrag på 354 000 kronor.
Utvecklingen av Sundbyholms
Hästsportcentrum fortsätter och senast
beviljades ytterligare 200 000 kronor för
att höja kvaliteten ännu mer och skapa
partnerskap med olika aktörer.
– Sparbanksstiftelsen Rekarne är en
viktig och stabil partner för oss. Deras
syften att återinvestera lokalt och gynna det lokala näringslivet är fantastiska,
säger travbanechef Per Redelius.

– Vi är glada över att kunna bidra till
utvecklingen av multiarenan. Den är
viktig för Eskilstuna och regionen, säger
Kerstin Ehn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Rekarne.
Andra aktiviteter på travbanan
Sundbyholms travbana är även arrangör av evenemang som nödvändigtvis
inte alltid är kopplade till hästsport. De
kan även ordna konferenser, konserter,
shower, galor och företagsfester.
Vi på Sparbanken Rekarne är en nöjd
samarbetspartner och har till exempel
vår populära kundaktivitet på innerplan
i samband med Fyraåringstestet varje
sommar. Dessutom har vi genom åren
haft andra kund- och personalaktiviteter
och då alltid med hög kvalitet. En stabil
partner, med andra ord.
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Med
n
ICA Kvantum Ekängen slog upp
portarna i januari 1991, i en lokal som
egentligen var tänkt som bilhall men i
slutändan visade sig vara för stor för
det ändamålet.
Ända sedan starten har man satsat på
lokalt producerad mat, kombinerat med
en servicefilosofi där manuell betjäning
är en väldigt viktig del.
Närheten till de lokala matproducenterna går som en röd tråd när man
promenerar genom affären. Extra tydligt
är det kanske vid köttdisken; här styckar
de själva närproducerat kött från Rekarnekött och Hammarby storgård.
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– Förutom att vi styckar hela djur som
föds upp här i närheten åker vi också ut
och besöker gårdarna med jämna mellanrum. På så sätt får vi en bra inblick i hur
de jobbar med, bland annat, djurhållning.
Därigenom kan vi säkerställa kvalité
och trygghet för våra kunder, berättar
Tommy Kåmark som drivit ICA Ekängen
sedan mars 2014.
Mataffären lägger stor vikt vid hantverksdelen i sin verksamhet. Förutom
den berömda kött- och charkavdelningen erbjuds exempelvis egentillverkade
delikatesser som ett alternativ till att
laga själv eller köpa prefabrikat. I butiken
kokas det skaldjur, det röks skinka, det
tillreds potatissallader och mycket annat.

I samma lokaler hittar vi, sedan länge,
konditori Janeling och nu finns även både
florist och fiskhandlare i butiken – istället
för utanför.
– Vi har skapat en saluhallskänsla
både i och i anslutning till själva ICAbutiken. Våra kunder är väldigt medvetna och eftersom vi också är lite mer
personliga här har vi också en närmare
dialog med dem och kan snabbt ta in
varor de efterfrågar, förklarar Tommy.
Uppemot 18 000 kunder besöker ICA
Kvantum Ekängen per vecka. De flesta
är Eskilstunabor men det kommer också
folk utifrån, som exempelvis från Strängnäs. Många besöker dessutom affären
flera gånger per vecka.
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ed betoning på
närproducerat
– Själva köpbeteendet har ändrats under
åren, en stor del av de som kommer in har
inte bestämt vad de ska äta samma kväll.
Här på Ekängen står vi redo att både inspirera dem och ge olika alternativ, säger
handlaren Tommy Kåmark.
En annan försäljning som vuxit sig
starkare på senare tid är näthandeln, där
kunderna antingen hämtar sina färdiga
matkassar eller får dem hemlevererade
fram till dörren. I affären finns också
färdiga matkassar, med ingredienser för
fem måltider, redo för kunder som har
extra bråttom.
Payoffen ”bäst i sta’n på mat” indikerar tydligt ambitionen hos Tommy
Kåmark och de andra på ICA Kvantum
Ekängen. Förutom att erbjuda sina

kunder god variation och högsta kvalité
i det ordinarie sortimentet är hela personalstyrkan både lyhörd för vad som
efterfrågas av kunderna och påhittiga
när det kommer till olika kampanjvaror.
– Vi har erbjudit en hel del udda varor
genom åren. Inför millennieskiftet hade
vi både orm- och kängurukött i butiken,
minns en leende Tommy.
Kåmark och ICA Kvantum Ekängen
har en lång relation med banken, som
varit med ända sedan han tog över
mataffären.
– Vi har ett bra samarbete och jag är
väldigt tacksam för att de stöttat mig
och ICA Ekängen längs hela vägen, säger
Tommy.

ICA Kvantum Ekängen
• Öppnades 1991
• Har cirka 70 anställda
• Omsätter drygt 290 miljoner
kronor/år
• Lägger stor vikt vid att erbjuda
närproducerade varor
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Fastighetsbyrån i Strängnäs
nytt dotterbolag till banken
I mars 2016 köpte Sparbanken Rekarne Fastighetsbyrån i Strängnäs, som
nu är ett helägt dotterbolag till banken. Fastighetsbyrån har två kontor
i kommunen; ett i Strängnäs och ett
i Mariefred och båda i anslutning till
banken.
Syftet med affären är att utveckla det
redan idag goda samarbetet mellan bolagen samt att förstärka kunderbjudandet
för både köpare och säljare av bostäder.
Sparbanken Rekarne äger sedan 2014
Fastighetsbyrån i Eskilstuna och det nya
förvärvet förstärker den lokala närvaron
i Strängnäs och Mariefred. Att utgöra en
stark drivkraft lokalt är en central del av
den filosofi som genomsyrar hela verksamheten. Dels genom att återinvestera
lokalt men också genom att lyfta fram
och förädla det som växer fram i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Genom att
erbjuda en bredd, som både är modern
och är unik inom bankvärlden, förenklar
banken vardagen för sina kunder.

Fastighetsbyrån är en viktig del i bankens serviceerbjudande. Att byta bostad
är en av de viktigaste affärer du gör i
livet och banken kan nu erbjuda en helhetslösning för sina kunder. Närheten till
banken säkerställer snabb service med
hög kvalitet för både säljare och köpare.
De som ska sälja får kontakt med bankens alla kunder samtidigt som vi också
kan erbjuda köparna paket där rådgivning, finansiering och försäkring ingår.
Sofia Johansson, tidigare kontorschef
i Eskilstuna, tar nu över ledarrollen i
Strängnäs.
Grattis till den nya tjänsten!
Med den klassiska sportfrågan frågar vi;
hur känns det?
– Tack, det känns bra! Det var en kul
utmaning i Eskilstuna och nu är det dags
att göra samma fina resa i Strängnäs,
säger Sofia. Extra trevligt att jag nu får
lite närmare till jobbet eftersom jag bor i
Åkers Styckebruk.

Hur vill du beskriva framgången i
Eskilstuna?
– Bankens och Fastighetsbyråns samlade
kompetens och att allt är under samma
tak är en viktig faktor. Kunden hittar allt
de behöver på ett ställe och både köpare
och säljare har fördelar. Att vi dessutom
lyckats hitta och rekrytera duktig personal har förstås hjälpt till. Vi har lyckats
öka vår marknadsandel från 22 % till 31 %
på bara ett par år, säger Sofia.
Vad är målsättningen i Strängnäs?
– Vi är redan starka i Strängnäs kommun
med en marknadsandel på 35 %. Ambitionen är att nå 40 % inom fem år. Naturligtvis är inte bara marknadsandelar allt;
nöjda och trogna kunder är förstås mycket viktigt. Hoppas att kunderna kommer
märka att en bra Fastighetsbyrå blir ännu
bättre, avslutar Softia.
Vi önskar Sofia och resten av gänget
lycka till! Välkomna till Sparbanken Rekarnes koncern, som nu blir fem medarbetare rikare.

Stående från vänster: Björn Lindahl, Annica
Ekervall, Zinnia Forzelius, Sofia Johansson.
Sittande från vänster: Annalena Stening,
Carina Lindell.
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Leila är populär bland sina kunder
”Jag vill träffa Leila”
”Hon är tyvärr upptagen just nu”
”Då väntar jag gärna”
Så här kan en helt vanlig konversation
på bankens kontor på Kungsgatan 5 i
Eskilstuna te sig. Leila Rahnamafar är en
av våra många populära rådgivare och
hon har genom åren skapat en speciell
relation till sina kunder.
Leila har arbetat i banken sedan
2001, efter att ha anställts i samband
med ett projekt som handlade om att
anställa personer med utländsk bakgrund och som talar olika språk. Syftet
med projektet var att ge bättre service
till våra kunder som talar andra språk än
svenska. Men det handlade också om att
ge personer med utländsk bakgrund en
möjlighet till arbetslivserfarenhet och
att ta tillvara på deras erfarenhet och
kompetens. Det är bra för både kunder
och bankens verksamhet. Totalt anställdes fyra personer, varav två fortfarande
arbetar på banken.
Sedan tidigare hade banken rådgivare
som även kunde tala finska, engelska,
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franska och tyska. Nu kunde vi utöka
språkfloran med bland annat; arabiska,
persiska, kurdiska, mandarin och serbokroatiska.
Leila har fortsatt arbeta på banken
och förutom svenska talar hon även persiska och kurdiska. Genom åren har Leila
skapat en bra relation med många kunder och då inte bara genom sina språkkunskaper – många kunder med svensk
bakgrund har också hittat till Leila.
En av våra kunder som träffat Leila
och som hållit fast kontakten genom
åren är Jwan Ozeran. Redan vid första
kontakten kände Jwan att allt stämde.
Vad var det som stämde så bra
med Leila?
– Jag hittade en rådgivare som brinner
för sitt jobb och som lägger ett 100-procentigt engagemang i mig som kund. Det
känns tryggt att få hjälp och vägledning
av henne, säger Jwan.
Personkemin stämde helt enkelt?
– Ja, exakt! För mig passade det perfekt,
fortsätter han.

Var hennes språkkunskaper viktiga
för dig?
– Nja, ska jag vara ärlig så var det inte
så viktigt för mig, eftersom jag pratar
svenska obehindrat. Mitt modersmål är
kurdiska och det är förstås bra att kunna
tala sitt eget språk på banken vid behov,
säger Jwan.
– Leila släpper jag inte, hon är helt
enkelt världsbäst! säger Jwan och ler.
Vad är hemligheten med att kunderna
söker sig just till dig, Leila?
– Det är förstås språket men jag tror
också att de känner ett lugn i mitt sätt
att föra en rådgivning. Jag vet att många
kunder som kommer till mig har blivit
rekommenderade av andra, vilket förstås
är väldigt kul, säger Leila.
Jobbar du på något speciellt sätt?
– Nej, det tror jag inte, men jag lyssnar
noga på kunden om vilket behov som
finns. Dessutom försöker jag ständigt
hitta saker som kunden har behov av,
men ännu inte vet om. Att överträffa
kundens förväntningar av besöket på
banken är alltid målet, avslutar Leila.
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PAX-böckerna

lockar till stadsvandringar i Mariefred
Den spännande PAX-serien, med böcker i första hand
riktade till barn i mellanstadieåldern, är en jättesuccé som
också satt Mariefred på kartan bland läsarna.
Författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell har flätat in olika lokala platser i historierna, något som lett till att hela familjer vallfärdar till staden. Barnboksbibliotekarien Alexandra Uhlmann
Konjicija har varit på alerten och, tillsammans med författarna,
sett till att arrangera PAX-vandringar där uppemot 20 000
besökare per år får uppleva miljöerna i böckerna i verkligheten.
På turistbyrån och biblioteket finns en karta att hämta gratis
så hela upplevelsen är en kostnadsfri och läsrelaterad familjeaktivitet. Har man otur att komma när det är stängt finns kartan
också på webben.
– Även om vi hade denna utveckling som vision vågade vi
knappast hoppas på ett såpass stort genomslag som vi faktiskt
fått. När vi presenterade konceptet för Mariefreds företagarförening för två år sedan hävdade jag, rätt kaxigt, att detta
kunde hända – och ett år senare var det verklighet! utbrister
Ingela Korsell.
Att Mariefred blev själva scenen för PAX-böckerna föll sig
väldigt naturligt eftersom båda författarna bor här. Den idylliska och lite gulliga karaktären blir i sig en effektiv kontrast till
det lite otäcka som utspelar sig i historierna. I staden finns gott
om objekt som passar in i historieberättandet, som exempelvis;
ångbåt, slott, kyrkoruin, museijärnväg och öde hus.
– Mariefred är precis lagom stort också, Viggo och Alrik
kan ju antingen gå eller cykla överallt. Sedan är det ju extra

kittlande att alla platserna i böckerna finns på riktigt, resonerar Ingela.
Till sin hjälp under själva författandet har Åsa och Ingela
den bästa hjälp de kan få; femteklassare från Mariefreds båda
grundskolor.
– De får läsa våra manus och komma med, för oss, ovärderlig input. Barnen är så oerhört insatta och kommer ofta med
korrigeringar och förbättringar så i slutändan är det lika mycket
deras böcker. När varje bok lanseras har vi fest tillsammans med
alla mellanstadieklasser från Gripsholmsskolan och Mariefreds
skola, berättar Ingela.
Det täta samarbetet med den ort man verkar på är något
väldigt centralt för de båda PAX-författarna.
– Att kunna återkoppla till de miljöer vi själva bor i är väldigt
inspirerande i sig och på samma sätt jobbar en stor del av det
lokala näringslivet i Mariefred. Sparbanken Rekarne är väldigt
närvarande i sammanhanget och oerhört aktiva som en naturlig lokal kraft, förklarar Ingela.
Korta fakta:
• Pax Mariae är det latinska namnet på Mariefred.
• De första böckerna i PAX-serien kom 2014 och nyligen
kom del sex; Näcken.
• Författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell producerar
böckerna tillsammans med illustratören Henrik Jonsson,
som även tecknat för DC Comics i bland annat Batman.
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Sparbanken Rekarne, 9 601 km

Panama är inte
tillräckligt lokalt
Panama

Vi är en lokal bank och vårt verksamhetsområde
är Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Allt vi gör
genomsyras av vår regionala närhet och viljan
att verka på och för dessa orter.
Sparbanken Rekarne är en positiv kraft i samhället, som årligen
återinvesterar miljontals kronor fördelat på Eskilstuna, Strängnäs
och Mariefred.
Du kan känna dig trygg som kund hos oss. Bankens VD,
Mats Bengtsson, har inte några bonusavtal. Vi har egen
ledning och styrelse där vi fattar våra egna och, förhoppningsvis, kloka beslut.
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Ooh detta är gott!

Smuliga vanilj- och apelsinrutor
En god kopp kaffe eller té i vårsolen är aldrig fel. Får du
dessutom något gott till kan lyckan bli total.
För att du ska kunna njuta fullt ut bjuder Odetta på ett nytt
recept. Tänk dig en blandning mellan sockerkaka och paj med
ett mjukt, saftigt innanmäte och en frasig pajliknande yta.
Ja, du förstår själv; det kan inte bli bättre! Baka själv eller köp i
bankens fik på Kungsgatan 5 i Eskilstuna.
Smuldeg
•
•
•
•
•

500 gr rumsvarmt smör
4 tsk bakpulver
4 dl strösocker
4 msk vaniljsocker
10 dl vetemjöl

Fyllning
• 4 ägg
• 4 dl creme fraiche (34 %)
• 2 dl strösocker
• 2 msk vaniljsocker
• Rivet skal av en hel apelsin
(kan bytas mot citron)
Florsocker till garnering

Så här gör du
Sätt på ugnen på 200 grader. Nyp ihop degingredienserna till en
lite smulig deg. Smula hälften av degen i en form, ca 20-25 cm,
med kanter och bakplåtspapper. Det går bra med en något
större form, men då blir rutorna något tunnare.
Rör ihop alla ingredienser till fyllningen i en skål och häll smeten jämnt över smuldegen i formen. Smula över resten av degen.
Grädda kakan i mitten av ugnen i 35-40 minuter. Låt den
kallna i formen innan du skär den i rutor. Pudra florsocker över
kakan före servering.
Bon appétit!

Har du hittat Utgiftskollen?
Med Utgiftskollen får du en snabb översikt över dina
utgifter, genom automatisk kategorisering av uttag och
insättningar. Allt sammanställs och presenteras visuellt
på ett enkelt och överskådligt sätt. Du kan enkelt titta på
dina utgifter över tid, per utgiftskategori och i förhållande
till din inkomst.
Utgiftskollen, som lanserades i juni 2014, finns i Mobilbanken
och Mobilbanken iPad. För att komma igång är det bara att
aktivera tjänsten i respektive app.
Verktyget är en bra hjälp för att göra dig medveten om hur
du använder dina pengar och ett bra stöd för att du ska fatta
rätt beslut om din ekonomi. Utgiftskollen ligger helt i linje med
vad vi på banken eftersträvar; att bidra till insikt hos våra kunder så att de kan skapa sig en sund och hållbar ekonomi.

Utgiftskollen
Lanserades i juni 2014 och finns i Swedbanks och Sparbankernas appar för Mobilbanken och Mobilbanken iPad.
Cirka 841 000 kunder i Swedbank och Sparbankerna har
aktiverat verktyget och i år har antalet besök ökat med
286 000. Bara under februari hade Utgiftskollen
3 miljoner besök.*
*Siffror per 29 februari 2016.

Exempel
En hämtkaffe för 30 kronor varje arbetsdag blir 7 260 kronor
per år. Har du koll på dina småutgifter?
Enligt Konsumentverkets riktlinjer borde maten kosta
5 680 kronor per månad för två vuxna och två barn. Hur
ligger du till?
En ny bil för 200 000 kronor kostar cirka 64 400 kronor
om året att äga och köra. Vad kostar din?
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Rykande åtgång

på säsongskort till Parken Zoo
Vi på Sparbanken Rekarne gillar att erbjuda våra kunder
olika typer av upplevelser. Det överlägset mest populära är
samarbetet vi har med Parken Zoo sedan några år tillbaka.
Tillsammans erbjuder vi rabatterade säsongskort enligt ”först till
kvarn”-principen och i år var försäljningen förlagd till Tuna Park

under två helger i april. All betalning gjordes med Swish och köerna ringlade sig långa vid båda tillfällena. Korten gick åt som smör
i solsken och tyvärr fick en del kunder åka hem tomhänta.
Grattis till alla som fick tag i rabatterade säsongskort. Ha det
jättetrevligt på Parken Zoo i sommar!
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