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Influencers och företagskultur
Om jag varit yngre hade jag säkert
lyssnat på olika influencers. Eftersom
jag är medveten om min ålder säger
jag hellre att jag har ett antal förebilder som jag påverkas av.
En av dessa är Petter Stordalen, den
norska hotellkungen. Jag vet inte exakt
vad det är som gör att han fascinerar
mig men jag tror det delvis kommer av
att han förmedlar en värdegrund som
han står upp för. En annan orsak är det
faktum att han har drivit Nordic Choicehotellen från 0 kronor i omsättning till
dagens 9 miljarder.
Han har inte bara snackat utveckling
utan även levererat. Vi har väl alla mött
ett antal talare som på ett medryckande sätt förmedlar hur enkelt det är att
bli framgångsrik? När man sedan själv
kommer tillbaka till vardagen, och ska
praktisera det man lärt sig teoretiskt, ärt
det inte riktigt så enkelt som det lät på
föreläsningen.
Petter Stordalen har gått från att
sälja jordgubbar på torget i sin hemby till
att idag basa över 13 000 medarbetare
på 190 hotell i hela norden. Den bakomliggande faktorn till att han lyckats

sammanfattas i hans filosofi: ”5 % handlar om att välja rätt strategi, 15 % består
av att skaffa position på marknaden och
80 % handlar om genomförandet”.
När han gnällde över hur svårt det var
att sälja jordgubbar på torget gav hans
pappa honom det livsavgörande rådet:
”Sälj de bär du har för de är de enda bär
du kan sälja”. Här finns själva grunden, att
utgå från det man har och göra det bästa
av det – att gilla läget. Den företagskultur
Petter har skapat inom Choice handlar
mycket om attityden att våga prova, en
kreativ inställning till utmaningar och
problem, fokusera på möjligheter istället
för svårigheter och framtid istället för
det förflutna.
På vilket sätt har då detta med
Sparbanken Rekarne att göra? Jo, jag
sticker ut hakan och menar att vi till stor
del byggt upp en liknande framgångsrik
företagskultur som Nordic Choice och
Petter. Vårt interna mantra har blivit
att vi vill och behöver leva i en ständig
betaversion av slutprodukten; banken är
alltid på väg. Vi har idag omorganiserat
oss för att möta behovet av att ständigt
utveckla vår verksamhet till det kunderna efterfrågar. Idag utvecklar vi oss

enligt 70/20/10-modellen. Det innebär
att 70 % av resurserna säkerställer
befintlig verksamhet, 20 % investeras i
att utveckla befintlig affär och 10 % ska
utveckla helt nya tjänster till bankens
kunder. Idag har vi modet att vågar prova
nytt, på område efter område. Vi vågar
också erkänna när vi misslyckats, för att
kunna göra vi om och göra mer rätt.
Det här har varit en liten betraktelse av
hur viktig en stark företagskultur är, oavsett om man heter Choice Hotels och bildades 1990 eller om man heter Sparbanken
Rekarne och bildades 1827. Jag hoppas att
du upplever det jag försökt beskriva, att
anrika Sparbanken Rekarne är en bank under stark utveckling. Långa planer i alla ära
men framförallt vill vi fortsätta göra saker
som utvecklar vår bank till att fortsatt ha
nöjda och lojala kunder. Lyckas vi med det
är möjligheten stor att vi får förtroendet
från er kunder att bedriva bank några
hundra år till och kanske till och med kunna
vara influencer … eller förebild.
Thomas Rulander
Sparbanken Rekarne
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Vad gör vi
utan Sven?

Gästskribent: Mattias Stjernström

Under mina barns handbollsturnering
blir vi plötsligt uppmanade av speakern att gå till plan sju. Där befinner
sig nämligen Sven, en av föreningens
grundare som just idag ska döma sin
sista handbollsmatch någonsin.
Sven är nittio år gammal och har deltagit
vid turneringarna varje år, ända sedan
starten 1976. Långt efter att årets
turnering avslutats finns en fråga som
stannar kvar hos mig: Vad gör vi utan
människor som Sven?
Stärka civilsamhället
Vikten av ett starkt civilsamhälle går inte
att överskatta. Det bidrar till demokrati,
välfärd, folkhälsa, gemenskap och social
sammanhållning. I all sin enkelhet ger det
våra barn möjligheten att springa, skapa
och tänka tillsammans med andra.
4

För att motverka dagens alltmer polariserade samhällsklimat är jag övertygad
om att det är viktigare än någonsin att
stärka civilsamhället på grund av dess
enande effekt. Människor med olika bakgrund och värderingar ges möjligheten
att mötas och samlas kring ett gemensamt intresse, vare sig det handlar om
kultur, idrott eller grönsaksodling. Vi behöver prata om våra olikheter, samtidigt
som vi då och då måste bortse från dem
för att kunna knyta band med varandra
Nya eldsjälar behövs
Den lokala idrotten ligger mig personligen
varmt om hjärtat. Dels på grund av mina
egna barn, som är aktiva inom olika föreningar, men allra mest då jag ser vilken
positiv effekt dessa föreningar har på vår
stad. Föreningslivet är beroende av ett
starkt stöd från näringslivet. Här är och

har Sparbanken Rekarne varit en förebild,
tillsammans med många anda.
Men trots vikten av det ekonomiska
stödet från näringslivet är det i slutändan
individers ideella arbete som är grunden i
ett blomstrande föreningsliv. Föreningar
kan inte professionalisera eldsjälarnas
insatser utan att urholka kärnan, det
ideella engagemanget.
Låt oss istället arbeta för att gynna
tillväxten av nya eldsjälar; de människor
som klipper gräset på den lokala fotbollsplanen, tvättar träningskläderna från
veckans träning eller finns där som en
trygghet för våra barn.
För att återgå till min fråga: Vad gör vi
utan människor som Sven?
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Laget före jaget
Sedan en tid tillbaka har Portfolio
Försäkra en ny medarbetare på plats
i egenskap av Marcus Eriksson. Vi har
fått oss en pratstund med honom.
Tillbaka till Torshälla
Marcus bor med sin fru Jessica och deras
två barn, William 9 år och Ludwig 6 år, i
Roxnäs utanför Torshälla. Närheten till
Mälaren innebär många turer med båten
under sommarhalvåret.
– Att flytta tillbaka till Torshälla innebär
också att jag hittat hem eftersom jag är
född och uppvuxen här, berättar Marcus.
Förutom båtintresset har familjen
också ett starkt intresse för naturen. De
åker gärna till ett fritidshus i Fjällen som
de skaffade för ett par år sedan, för att
cykla, vandra, fiska och åka skidor.
Lagandan viktig
Lagandan är väldigt viktigt för Marcus,
både privat och i sin yrkesroll.
– Laget är aldrig starkare än sin
svagaste länk, även om det givetvis är
möjlighet att lyfta fram goda och fina
enskilda insatser. Jag har till exempel själv
blivit premierad som årets anställd på
tidigare arbetsplatser, men den utmärkelsen hade jag aldrig fått om jag inte haft
inställningen att alla behövs för att man
ska kunna lyckas.

Marcus Eriksson har både varit med om
att bygga en bank i Schweiz och under
många år jobbat med kapitalförvaltning
i Luxemburg.
– Att få jobba och leva utomlands har
gett mig ett annat, positivt perspektiv på
Sverige. Nu uppskattar jag vårt land på
ett annat sätt än tidigare, säger Marcus.
Marcus nuvarande roll är försäkringsförmedlare på Portfolio Försäkra.
– Jag kan erbjuda flera olika försäkringsbolag och skräddarsy lösningar
utifrån kundernas behov, förklarar han.

Roligt på jobbet
Långsiktiga mål, resultat och kundrelationer är viktigare än kortsiktiga mål
för Marcus. Han eftersträvar långsiktiga
relationer med nöjda kunder, där deras
förväntningar blir överträffade.
– Jag avskyr att förlora, något som
jag har med mig från idrotten. Samtidigt
måste vi ha roligt på vägen; är vi glada
och positiva på arbetsplatsen gör vi ett
bättre jobb. Det ger nöjdare kunder, som
i sin tur leder till fler affärer … och att
skratta förlänger livet! utbrister Eriksson.

Stort idrottshjärta
Idrott är något som också ligger Marcus
varmt om hjärtat och inte helt oväntat
främst lagsporter.
– Att spela i lag är något som jag gjort
sedan jag var grabb. Genom att vara
en del av ett lag ger det väldigt mycket
mer än bara själva sporten. Olika saker
som man har nytta av i arbetslivet; till
exempel social kompetens, gemenskap,
förmåga att kunna anpassa sig, resonerar Marcus Eriksson.
Förutom att Marcus utövar löpning,
tennis och padel hjälper han även till som
tränare för TNIS lag för pojkar födda 09.
– Jag har grönt kort i golf men saknar
där att få springa av mig på det sätt som
man får i andra sporter, säger Marcus.

Planerar för framtiden
Makarna Eriksson sparar mycket till
pension och har ett tydligt mål inför
denna period i livet:
– Vi sparar till en bostad vid Medelhavet för att njuta där när den dagen
kommer. Då ser jag mig själv tillbringandes
mycket tid på tennis- och padelbanorna.

Korta fakta:
• Försäkringsförmedlare på
Portfolio Försäkra
• Har bott och arbetat i både
Schweiz och Luxemburg
• Bor med fru och två barn i
Roxnäs, Torshälla
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Stiftelsen
Maria Pihls minne
Efter Maria Pihls tragiska bortgång i cancer 2015 grundade
hennes make, Eskilstunaentreprenören Rober Pihl, året
efter en stiftelse. Dels för att hedra henne men också för
att synliggöra kvinnors entreprenörskap, styrelsearbete
och ledarskap.
Stiftelsen vill lyfta fram förebilder och bidra till att skapa ett
framgångsrikt och jämställt arbetsliv, där kvinnor har en naturlig plats och tillåts göra skillnad.
– Varje år delas ett stipendium ut på 50 000 kronor till en
kvinna som är verksam, bor eller har sitt ursprung i Eskilstuna
kommun. I vårt engagemang ingår också att presentera kvinnliga förebilder och ambassadörer som kan inspirera kommande
generationer. Vi vill belysa och synliggöra kvinnors kapacitet,
både inför andra men även för dem själva, förklarar ordförande
Eva Karlsson.
Hon berättar att de också driver en utvecklingsgrupp där
stipendiaten, tillsammans med andra nominerade, under ett år
får stöd och mentorskap för att utveckla sin verksamhet och
sin person.
Nominera året om
Den 16:e november varje år, på själva årsdagen för Maria Pihls
bortgång, går stiftelsen in i en intensiv nomineringsperiod.
– Den här gången pågick den fram till den 14 januari, varefter vi presenterar den här omgångens stipendiat under EN19
på Stiga Sports Arena. Samtidigt vill jag också betona att det
går utmärkt att nominera året om, förklarar Eva.
Eva förklarar vidare att stiftelsen jobbar hela året med att
göra alla uppmärksamma och verkligen se sig omkring efter
spännande och intressanta kvinnor i sin omgivning.
– Vi söker kvinnliga ledare och entreprenörer, gärna unga
som är på väg. Vår avsikt är att bidra till och stötta dessa
kvinnors utveckling och därigenom även Eskilstunas. Den som
nomineras måste antingen vara verksam i, komma från eller bo
i Eskilstuna, säger stiftelsen ordförande.
Så funkar det
För att få det årliga stipendiet måste personen i fråga dels
uppfylla kriterierna. Utifrån de nomineringar som kommit in
utser varje styrelseledamot sina tio toppkandidater. Sedan har
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stiftelsen ett röstningssystem där de vaskar fram de tio som
fått flest röster. De som sedan blir slutnominerade blir också
intervjuade av styrelsen.
– Hittills har det i slutändan varit ganska självklart vem
som är rätt mottagare av stipendiet när vi kommit så långt.
Nästa steg är att vi har en intervju med den personen, för att
säkerställa att det som vi har i våra papper och den personliga
kännedom som kanske någon av oss har verkligen stämmer
överens med det som stiftelsen vill stå för och premiera, förklarar Eva Karlsson.
Framtidsvision
Stiftelsen fortsätta bygga en stabil grund för att säkerställa
att det de gör är långsiktigt.
– Vi har valt att ta allt steg för steg. Stipendiet är nu
etablerat, vi är inne på tredje året och har bra status med bra
kandidater. Det rör sig ju om en utveckling och vi talar nu om
att eventuellt knyta någon form av volontärer till oss. Detta
för att få en mer kunskapsvidgande approach till kvinnors
ledarskap och styrelsearbete.
Under intervjun återkommer Eva till en slags uppmaning att
vi alla ska vara uppmärksamma på de kvinnor vi har i vår närhet.
– Det gäller att hitta de stjärnor som faktiskt finns i vår
vardag. Därför vill vi uppmana alla till att nominera – hellre för
mycket än för lite. På så vis blir vi medvetna om vilka kvinnor
med Eskilstunaanknytning som finns i området, Sverige och i
världen. Den kartläggningen är väldigt bra för Eskilstuna,
säger Eva.
Eva Karlsson beskriver också att det i deras arbete är viktigt
att visa de flickor som växer upp i staden att det finns kapacitet
och egentligen inga hinder.
– En uppgift är att kunna presentera förebilder och inspiratörer, som inte behöver vara superexceptionella på något sätt.
Det ska vara personer som gör kloka, bra saker och därmed
inspirera till en bra utveckling.
Kopplingar till banken
Stiftelsen Maria Pihls minne är kund hos Sparbanken Rekarne.
– Vi får hjälp av dem med mycket och dessutom gick Katrin
Skepplund, vår kontakt som vi är väldigt nöjda med, ett utvecklingsprogram hos mig en gång i tiden. Faktiskt samma program
som Maria Pihl också gick, avrundar Eva Karlsson.
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Johan Taléus

Trots att Johan Taléus, med sina 24 år, är
långt ifrån ålderstigen är hans idrottskarriär
redan inne på sitt andra decennium. Till en
början verkade det som att höjdhopp var
hans grej men efter att hans tränare i grenen
flyttat från staden ändrade han riktning i
hoppandet – och bytte till längdhopp.

Det var som sjuttonåring Johan slog igenom, när han tog
hem silver under Ungdoms-VM i friidrott 2011 i Lille, Frankrike. Samma säsong hoppade han 7,51 m och hans personbästa ligger sedan några år tillbaka på 7,65 m. Hans hittills
bästa år är 2013, då han kom på femte plats i Junior-EM.
Andra tävlingar som Johan deltagit vid är Ungdoms-EM,
Junior-EM och Finnkampen. Från den senare fick han med sig
två bronsmedaljer hem.
– Mitt största mål, som jag haft länge, är att få delta i
något olympiskt spel. Om jag får rätt förutsättningar och
kroppen är hel tror jag inte det är omöjligt, säger Johan.

Slitsamt
Han intygar emellertid att denna idrottsform sliter på kroppen, vilket gör det svårt att förutspå exakt hur länge han
kommer att orka hålla på.
– Självklart sliter det på kroppen och ju äldre jag blir,
desto viktigare är det att jag tränar på rätt sätt och låter
kroppen få den återhämtning som den behöver. Till min
hjälp har jag bland annat ett samarbete med en bra naprapat, som behandlar och tar hand om min kropp när jag
behöver det.
Studier och framtidshopp
Samtidigt som sporten är central i Johan Taléus liv kombinerar han detta med andra sysslor.
– Just nu studerar jag till högskoleingenjör på Mälardalens högskola. Om allt går som planerat leder det till att jag
inom några år har en karriär inom antingen projektledning
eller inköp. Två alternativ som jag åtminstone idag känner
att jag skulle tänka mig att arbeta med. Samtidigt hoppas
jag givetvis på att jag ligger på min absoluta toppnivå inom
friidrotten inom de kommande fem åren, förklarar Johan.
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Från forntid till nutid

På Fogdön, cirka 1,5 mil väster om
Strängnäs, hittar vi Lida Gård &
Maskin som sedan 1996 drivs av
Henrik Gustafsson.

Gården ligger ett område där lämningar
i hagmarkerna vittnar om mänsklig
aktivitet sedan forntiden. Åkrarna har
brukats sedan medeltiden. Fastigheten
var under 1800-talet del i en bysamling,
med centrum vid den nuvarande gården.
Ägarförhållandena har under åren skiftat
innan Lida Gård i slutet av 1880-talet
kom i nuvarande släkts ägo.
När Henrik han tog över var driften
inrikad på spannmålsodling. Idag ligger
största fokus på försäljning och service
av John Deere-maskiner och företaget
bedriver även uthyrning av fastigheter i
liten skala.
Fokus på maskiner
Även om Henrik växte upp på gården var
det inte självklart att han skulle ta över
verksamheten.
– På gymnasiet läste jag teknik och
i min tidiga ungdom arbetade jag på en
granngård, där jag fick goda förebilder
och intresse för lantbruk. Dessutom fick
entreprenörsgenen sitt lystmäte och jag
har dessutom alltid varit intresserad av
maskiner, säger Henrik.
Henrik har alltid jobbat med försäljning,
parallellt med lantbruket. 2001 började
samarbetet med Bil & Traktorservice i
Stigtomta och därefter har verksam-

heten utvecklats. Henrik är numera även
delägare i Bil & Traktor, som har verksamhet i hela Mälardalen. Han ägnar en
hel del av sin tid även åt det bolaget.
Bolaget Lida Gård & Maskin AB är
inte så aktivt inom lantbruk längre utan
koncentrerar sig numera allt mer på
maskindelen. Reparationer och service
sker huvudsakligen i fält via en fullutrustad verkstadsbuss, men man kan också
ta emot kunderna i en stor och ändamålsenlig verkstadslokal på gården.
Där finns också ett lager för reservdelar
och tillbehör.

Högsäsong året om
Henrik berättar att de i princip har högsäsong året om.
– Det är möjligtvis någon månad på
hösten, innan snön kommer, som något
skulle kunna kallas lågsäsong. Mycket
snö innebär mycket jobb, eftersom
många lantbrukare arbetar med snöröjning, vilket för dem blivit en allt viktigare
inkomstkälla. Konkurrens inom maskinhandelssegmentet finns givetvis, men vi
sätter hög servicenivå och ett personligt
engagemang främst, vilket bidrar till att
vi klarar oss bra. Våra ledord är kunskap,
service och tillgänglighet vilka genomsyrar hela verksamheten. Kunderna jobbar
inte mellan 7 och 16. Inte vi heller, säger
Henrik med ett leende.
Branschen är väderberoende och det
påverkar givetvis Henrik och hans firma.
Fördelen är dock att maskinerna behöver

både service och reservdelar året om. Ett
omfattande produktsortiment bidrar också till att firman har flera ben att stå på.
Henrik tycker att det är både kul och
framgångsrikt att bedriva verksamheten
på en gård.
– Vi hade kanske lika gärna befunnit
oss i ett industriområde i en större stad,
men eftersom lantbrukare är våra kunder, kan vi påtagligt och konkret visa att
vi delar och förstår våra kunders vardag.
Framtidsplaner
Lida Gård & Maskin befinner sig i en slags
konsolideringsfas.
– Eftersom vi fortsättningsvis
kommer att koncentrera oss enbart på
maskindelen är det lättare att kraftsamla
och prioritera, men självklart finns det
mycket planer och nya idéer för framtiden, berättar Henrik Gustafsson.
Bolaget har nyligen investerat i en
stor solenergianläggning vilket gör att de
idag är i stort sett självförsörjande på el.
Snart trettio år med banken
Henrik berättar att Strängnäsföretaget länge samarbetat med Sparbanken
Rekarne, närmare trettio år.
– Att vi varit kunder så länge talar ju
sitt tydliga språk; vi är med andra ord
nöjda med den service vi får. En annan
viktig sak när det kommer till affärer är
den personliga kontakten, särskilt vid
bankaffärer. Vi mycket nöjda med de
kontaktpersoner vi har på banken.

Korta fakta:
• 1929 övertar Henriks morfar
gården efter sin far.
• Driftsinriktningen är en blandning
av jord- och skogsbruk samt mjölkproduktion.
• 1966 utarrenderas jordbruksmarken
• 1996 upphör arrendet och Henrik
övertar jordbruksdriften året
därpå
• Idag är Henrik ensam ägare och
den huvudsakliga verksamheten
drivs av Lida Gård och Maskin AB
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Hellre lönsamhet än volym på

Södergrens Metallindustri
Säg industriarbete och många associerar till en mörk,
bullrig och smutsig miljö där arbetet är monotont och
enahanda. När vi besöker Södergrens Metallindustri på
Svarvargatan i Vilsta Industriområde utanför Eskilstuna
har vi svårt att pricka in en enda av ovanstående särdrag.
Lokalen är stor och nybyggd, ljus med högt i tak. Det är rent
och snyggt överallt och det monotona arbetet är minimerat.
Visserligen är ljudnivån stundtals hög, men det är svårt att
undvika eftersom det är just metall som bearbetas. Det svetsas, pressas, stansas, slipas och monteras överallt i lokalerna.
Företaget kan skryta med en maskinpark från det enklaste till
det mest hypermoderna som går att få tag i. Faktum är att de
är ensamma på marknaden när det kommer till vissa maskiner.
Vi får träffa Fredrik Andreassen, vd och Pontus Magnusson,
relativt nyanställd produktionschef. De berättar med stolthet
om ett företag med anor från 1952, med en inriktning på plåtbearbetning i låg- och mellanvolym. De hanterar plåt upp till
20 mm i tjocklek och har erfarenhet av de flesta material såsom
rostfritt, mässing, aluminium och stål.
Fortsatt tillväxt
För närvarande är de 26 anställda och omsätter cirka 30 miljoner
kronor/år. De senaste åren har de investerat kraftigt i både lokaler, maskiner och personal och går nu in en mer konsolidiserande
fas. Tanken är att fortsätta växa, men på ett lönsamt sätt.
– Vi bygger hellre lönsamhet än volym, förklarar Fredrik
och berättar att företaget idag har cirka 50 kunder, där den
största kunden står för 30 % av omsättningen och nästa kund
i storlek står för 6 %. Vi är med andra ord inte beroende av ett
fåtal kunder utan en av våra styrkor är att vi har många, trogna
kunder med relativt små volymer. Det ger en trygghet för alla
inblandade.
För att en verksamhet ska fungera och utvecklas krävs, som
bekant, alltid en drivkraft och i Södergrens fall är en central del
att alltid hitta kundnytta.

– Vår slogan är ”Framgångsrikt och kul”, där det första ordet är
en förutsättning för det andra, förklarar Fredrik.
Utbildning är framtiden
Södergren har varit kund hos Sparbanken Rekarne väldigt länge,
faktiskt ända sedan den allra första ägarkonstellationen. Och
även om det är kul med en lång historia tillsammans är vi också
nyfikna på hur de ser på framtiden för bolaget. Det visar sig att
de ser nyckeln till företagets utveckling i att utbilda den egna
personalen, något de också redan sedan länge arbetat med.
– Genom att även fortsättningsvis kontinuerligt utbilda
personalen kan vi med kunskap växa oss starkare och ge våra
kunder god service, säger Fredrik.
Under vårt samtal går fotografen i spinn och hittar nya
fotovinklar hela tiden. Om än något motvilligt ställer Fredrik och
Pontus tålmodigt upp som modeller. Vad gör man inte för att få
vara med i Ekon?
Korta fakta:
• 1952 bildas Södergrens Br Metallindustri AB i
Hällbybrunn utanför Eskilstuna. Inriktningen var
tillverkning av pressverktyg
• 1970-talet innebär en succesiv övergång mot
legotillverkning av plåtartiklar
• 1995 flyttar företaget in till Eskilstuna och har sedan
dess bytt lokaler två gånger allt eftersom de utvecklat
verksamheten
• 2015 säljs företaget i samband med generationsskifte och ingår idag i AdVaTe Group
• Omsätter idag cirka 30 Mkr/år
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Med Mariefred som nav
Kruus Byggnads AB startades 1973 av Ulf Kruus och idag
drivs firman av hans tre söner, Martin, Gunnar och Stefan.
Även om projekten med tiden vuxit sig allt större håller företaget fast vid sin grund – att rita, projektera och bygga
hus i egen regi. För att ha full kontroll arbetar de med egna
arkitekter, projektledare, installatörer, snickare och målare. Vi har träffat Martin Kruus för att få en mer detaljerad
bild av Mariefredsföretaget.
Under alla år som pappa Ulf skötte bolaget arbetade han mer
eller mindre helt själv, tills de tre sönerna blev gamla nog rycka in.
– Stefan, som är äldst av oss, började direkt efter gymnasiet
medan vi andra kom in först lite senare, efter att ha provat
lite annat. Vid den tiden gjorde vi mycket jobb runt om i både
Sörmland och Stockholmsregionen medan vi idag uteslutande
engagerar oss i projekt här i Mariefred och Strängnäs kommun,
säger Martin Kruus.
Martin berättar att de ser Mariefred som sitt nav, där de har
sin verkstad som de utgår ifrån.
– Pappa lever inte längre men mamma och två av oss bröder
bor kvar här. Sedan är det smidigt för oss att hålla oss här i
Strängnäs kommun. Vi har nära till allt som vi etablerar och vi
har haft turen att både hitta och kunna köpa markområden,
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som vi kan jobba med ett tag framöver. På olika sätt blev Stockholmsjobben ganska påfrestande, förklarar Martin.
Olika ansvarsområden
I många avseenden går det att dra en direkt koppling till Kruus
starka tillväxt till det faktum att de tre sönerna började arbeta
i företaget.
– Det är ju rätt logiskt, pappa var ju själv men när vi kom in
blev det ju fler som skulle kunna livnära sig. Vi kan också dela
upp ansvarsområden mellan oss, medan pappa fick göra allt
själv; från att bygga till att sköta ekonomi. Idag är det jag som
kör ekonomi, Stefan ritar alla projekt och Gunnar sköter all produktion. Givetvis kan vi rycka in och hjälpa varandra men denna
uppdelning funkar rätt bra. Vi ansvarar för vår egen bit men tar
alla beslut gemensamt eftersom vi är delägare allihop, förklarar
Martin Kruus.
På frågan vad som gör dem unika svarar Martin att en röd tråd
är att de vill göra allt med lite bättre kvalitet, vilket ofta leder till
en kamp mellan ambitionen och vad det i slutändan får kosta.
– Vi vill lägga lite extra krut när det gäller materialval överlag, till exempel vad gäller snickerier eller att ha riktiga foder
runt fönster. Sedan lägger vi ner en hel del tid på att rita och
försöka göra något som sticker ut lite.

Till index

Att vara ett förhållandevis litet företag medför också att de
kan vara flexibla och snabba i svängarna.
– Kommer vi över ett parti med virke så kan vi hantera det
mycket lättare än vad större aktörer kan. Eftersom vi bara är
tre beslutsfattare kan vi ta bestämma oss snabbt, resonerar
Martin Kruus.
Husfabrik i Litauen
Sedan en tid tillbaka producerar Kruus Byggnads sina hus i en
fabrik i Litauen, som bara tillverkar åt dem.
– På så vis kan vi styra produktionen helt och ta fram unika
saker. Just nu bygger vi ett område där alla paneler är av cederträ, en kostsam lösning på runt 100 kronor metern. Men hela
området lyfts när man för in ett sådant element. Det är liknande
saker vi satsar på och på lång sikt tror vi att vi har igen det.
Samtidigt går det ju inte att stoppa in hur mycket grejor som
helst, för det har ju folk inte råd med. Vi försöker balansera det
hela och känner efter var vi vill ligga och har hittat ett prisläge
där vi lyckas få till kvaliteten, säger Martin.
Ligger på rätt nivå
Projektet de arbetar med nu är ett område som rymmer 56 hus,
vilket innebär att arbetet kommer att ta 2–2,5 år. I snitt producerar de runt 25 hus/år.

– Vi har hittat en nivå som vi tycker är bra, där vi omsätter
75–100 Mkr/år med tio anställda. Håller vi oss här klarar vi oss
med den organisation som vi har idag. Om vi skulle växa till runt
150 Mkr måste vi göra omstruktureringar för att kunna hantera det. Det kan ibland vara lätt att skena iväg, ta in mer och mer
jobb för att öka omsättningen. Sedan står man där med arbete
upp till knäna, utan att kunna lösa det, skrattar Martin Kruus.
Martin drar en parallell till banken, vars organisation också är
liten och därmed överskådlig.
– Det funkar riktigt bra med Sparbanken Rekarne och det
är aldrig några långbänkar. När jag har ett projekt som jag
gillar kan jag snabbt träffa dem för att vädra idéerna. Därefter
tar min lokala kontakt ärendet vidare internt och återkopplar
sedan, tummen upp, ned eller med förfrågan om fler kalkyler
och underlag.
Kruus har haft finansieringshjälp av banken i alla sina projekt.
– Det bygger på att vi har en gemensam syn på marknaden
och att vår affärsidé håller. Jag är inte direkt någon våghalsig
typ och vare sig banken eller vi vill ju ta en onödig risk. Samtidigt
finns det alltid en viss osäkerhet inblandat när man köper markområden och vi måste tänka på olika saker. Som till exempel
konjunkturutvecklingen och sådana frågor. I slutändan är det
företaget och bankens samsyn som gjort att vi kunnat genomföra affärerna.
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Fastighetsbyrån
i ny regi
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Efter att ha varit ägare av Fastighetsbyrån Eskilstuna sedan 2014 och
Strängnäs 2016 har nu Sparbanken
Rekarne sålt båda kontoren.
Utvecklingen ligger helt i linje med bankens strategi att fokusera på framtidens
banklösningar. De nya ägarna är Sanna
Magnusson, Andreas Ersson och Robert
Persson. Sanna och Andreas driver sedan
tidigare Fastighetsbyrån i Södertälje,
Nykvarn, Trosa och Gnesta. Robert, som
de båda arbetat tillsammans med i tio år,
blir nu också ny kontorschef i Eskilstuna,
Genom att nu också ha Eskilstuna och
Strängnäs lyckas de täcka in en stor del
av Mälardalsregionen.
– Den geografiska expansionen innebär
att vi kommer kunna växa organisatoriskt.
Något som medför att vi som fastighetsbyrå kommer kunna erbjuda helt nya
karriärmöjligheter. Med större organisation skapas nya möjligheter för utveckling
hos oss, och då inte bara som mäklare,
förklarar Sanna Magnusson.
Fortsatta samarbeten
Duon Magnusson och Ersson, som
nyligen fick ta emot utmärkelsen ”Årets
företagare” under Södertäljegalan 2018,
understryker också den goda relation de
har med Sparbanken Rekarne.
– För oss är det otroligt roligt att få
jobba med en duktig och engagerad bank.
Vi ser många och goda möjligheter att
genom dem kunna erbjuda våra
kunder ännu mer i framtiden, säger
Andreas Ersson.

Balans på marknaden
De nya ägarna tycker att den situation
som rådde tidigare var osund, att den
klassiska ”säljarens marknad” saknade balans och tvingade köpare att agera fort.
– När en så viktig affär som köpet
av sitt boende inte får ta tid blir det lätt
någon som är missnöjd före eller efter
köpet. Just nu är det på sina håll ”köparens
marknad” men vi är på väg mot en ny,
normalare balans på marknaden, förklarar
Robert Persson.
Många funderar självklart på om
priserna ska gå upp eller ner. I korthet
kan man säga att det inte blev någon
prisuppgång 2017, men som alltid så har
vissa objekt stigit medan andra legat still
eller sjunkit.
– Jag brukar tjata om läge-läge-läge,
det är det som påverkar mest, säger
Sanna.
De senaste 5 åren har prisutvecklingen
sett ut så här:
• Bostadsrätter har stigit med 87 % i
Eskilstuna, 80 % i Strängnäs (riket 37 %)
• Villor har stigit med 55 % i Strängnäs,
46 % i Eskilstuna (riket 33 %)
Nya verktyg för säljare och köpare
Sanna, Andreas och Robert tror på en
lugnare prisutveckling framöver.
– Våra kommuner växer men det
byggs samtidigt mycket bra bostäder.
Detta, tillsammans med bland annat
amorteringsreglerna, gör att prisökningen blir långsammare, spår Anderas.
En föränderlig bransch påverkas
oundvikligen också de som arbetar i den
på olika sätt.

– Uppdraget kommer att vara detsamma även i framtiden men innehållet och
arbetssättet kommer att förändras.
Det vi lägger till nu, tack vare digitaliseringen, är en automatisering av vissa
moment men samtidigt en ökad delaktighet från säljare och köpare. Verktygen
som gör att säljare och köpare tillsammans blir mer delaktiga genom processen,
berättar Sanna.
Hon säger också att förändringarna
kommer skapa mer tid till att möta kunderna och större möjlighet till att hjälpa
till att lösa deras behov. Mer relationsbyggande och mindre administration,
helt enkelt.
Korta fakta:
• Fastighetsbyrån ingår i
Swedbank-koncernen
• De har cirka 1 700 medarbetare
på 255 franchiseägda kontor
runt om i Sverige
• Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer
till ett försäljningsvärde av cirka
95 miljarder kronor
• Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden
• Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka
150 medarbetare i Spanien och
Portugal
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Spara
Emma Hellström är inte bara chef över ett antal
privatrådgivare. Hon är också huvudansvarig
för ett av bankens huvudområden: Spara.

Att ansvara för sparande i en sparbank
måste ändå vara ett jobb som verkligen
förpliktar. Emma Hellström drivs bland
annat av faktum att vi fortfarande lever i
ett ojämlikt samhälle.
– Jag vill att fler tjejer ska göra fler
medvetna val, till exempel vad det innebär
hur vi fördelar föräldraledighet och vård
av barn. Att båda två i ett förhållande inte
kan göra karriär samtidigt är idag nästan
självklart, men hur kan vi kompensera det
inom familjen?
Trygghet
Ett sparande innebär en trygghet, en slags
försäkring, om det svåra väl inträffar.
– Du kanske går igenom en skilsmässa,
blir av med jobbet eller drabbas av sjukdom. Ett sparande gör att du klarar detta
på ett mycket bättre sätt. Jag tycker
också att man ska göra ett medvetet
val angående om ni ska vara sambo eller
gifta. Vad händer om vi har både gemensamma barn och barn från ett tidigare
förhållande? Ett möte med vår familjejurist är ingen bortkastad tid.
Tips från Spara-coachen
Det finns olika slags sparanden, långoch kortsiktiga. Samtidigt är det också
viktigt att ha mål med sparandet.
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– Kortsiktigt kan det till exempel vara
nästa semester eller bilbyte medan det på
lite längre sikt kan vara insatsen till ett
nytt hus.
Alla vet att de borde spara men många
går och drar på det istället för att komma
till skott. Emma drar paralleller till träning:
– Det kan vara en hög tröskel att ta sig
över för att komma igång, men när man
väl börjat ger det mersmak och då vill man
gärna fortsätta. Det gäller att hitta det
som intresserar och kan motivera dig. Om
du brinner för gamla motorcyklar är det
lättare att spara till det än till något så
tråkigt, som till exempel ny värmepanna,
konstaterar Emma.
Månadsspara
Månadssparande innebär som namnet
tydligt anger ett regelbundet månatligt
sparande, ofta i olika fonder.
– Det är viktigt att då och då se över
sparandet och se till att det ökar om din
inkomst gör det, som till exempel vid en
löneförhöjning. Vi brukar ge som mål att
du ska spara 10 % av lönen; ett råd som
funkar för alla, oavsett inkomst. Du bör
också ha ett buffertsparande, ett ”bra att
ha om det händer något akut”-kapital. Ett
sådant sparande kan du ha på ett vanligt

bankkonto för att snabbt komma åt
pengarna, förklarar Emma Hellström.
Spontanspar – spara direkt i appen
Spontanspar aktiverar du snabbt och
enkelt, direkt i appen. Efter att du valt
vilket konto du vill spara till är det bara
att välja ett belopp. Hur ofta du sedan
sparar väljer du själv.
Det finns massor av olika situationer i
vår vardag som kan fungera som triggers
till ett klick på Spontanspar-knappen, till
exempel:
• Halva reapriset - spara andra halvan.
• Avstå var tredje latte – spara 35 kronor/gång.
• Om du har du ett mål är Spontanspar
ett enkelt sätt att nå detl.
Glöm inte pensionen
Sist men inte minst bör du se över ditt
pensionssparande. Den enkla sanningen
är att ju tidigare du börjar desto bättre
är det.
– Här gäller samma sak som vid
månadssparande; glöm inte bort att höja
sparandet om du får höjda inkomster,
instruerar Emma Hellström.
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Spotify-lista

Maria Fäldt arbetar som privatrådgivare och funktionsansvarig för Digital
och Betala på bankens kontor i Eskilstuna. Dessutom gillar hon musik och
den här gången är det hon som bjuder en låtlista.
Här hittar vi en samling låtar av det mer energiska slaget.
Det beror i mångt och mycket på att Maria arbetat fram
listan under rätt många år och använder den ofta när
hon är ute och springer.
– Här har jag samlat på mig låtar med attityd, så
att de ska funka som motivation och inspiration
under joggingrundorna. Låtarnas tempo hjälper
mig att hålla upp farten och inte tänka på att
det är jobbigt, förklarar Maria.
Privatrådgivare Fäldt berättar också att
låtlistan fungerar prima att sjunga högt till
när man lagar mat. Vad väntar du på? In och
lyssna!

Scanna QR-koden för att lyssna
på Ekon 15-spellistan. Glöm inte
att följa banken på Spotify.
Länken finns också på bankens hemsida och Facebook.

Spontanspara direkt
i mobilen

Genom att avstå onödiga utgifter och
istället spara samma belopp kan du efter
en tid ha en rejäl slant sparad.
Pengar som du kan lägga på till exempel en
resa, nytt boende eller en ny mobil.
Kom igång redan idag: Banken.se/spontan
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Succé för vår crowdfunding-plattform:
En halv miljon redan insamlat!
I början av 2018 presenterade banken Varmt om hjärtat, en portal för crowdfunding av lokala projekt. Vi var
den första banken att lansera något sådant i Sverige.
Vår övertygelse var att många vill, och kan, bidra till den
lokala utvecklingen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner – antingen som projektägare eller finansiärer.
Vi hade rätt i vårt antagande, på bara några månader
har hela 500 000 kronor samlats in till olika projekt på
Varmt om hjärtats hemsida.

Alla föreningar och organisationer som är kunder hos
oss kan via webbplatsen skapa projekt, som därefter
granskas innan publicering.
När en insamling väl ligger ute kan vem som helst stötta
den, med Swish eller kortbetalning.
Tjänsten är framtagen för att driva projekt i de områden
som både banken och stiftelsen sedan länge gjort sig
kända för att vara drivande inom: forskning, idrott, kultur,
näringsliv, samhälle och utbildning.

Läs mer på www.varmtomhjärtat.se
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