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Utveckla eller avveckla
Jag funderar mycket över utveckling.
Av människor, av produkter och tjänster, av samhället och organisationer till
exempel. Vad är det som gör att vissa
lyckas och andra inte riktigt når fram?
Utveckling kräver engagemang och
nyfikenhet. Det kräver också mod och
kunskap. Dessutom behöver man vara
tillräckligt snabbfotad och prestigelös för
att ständigt ompröva och göra om, både
när man lyckas och misslyckas.
Om jag översätter det till min bankvärld så är ett exempel vår senaste
idé Valvet. Valvet är en mötesplats för
samarbete och samskapande. Här möts
ledare, entreprenörer, affärsänglar, intraprenörer och kreatörer i ett gränssnitt
som både är digitalt och analogt. När
vi började fundera på Valvet var det en
idé om att försöka skapa möten och en
tillfällig arbetsplats i bankens befintliga
miljö. Under projektets gång kom nya
behov fram, vi testade nya idéer med de
som var tänkta att använda Valvet och
skapade en helt ny fysisk miljö i bankens
lokaler. Slutresultatet är så mycket mer

och så mycket bättre än det vi började
med! Lite blod, svett och tårar (och en hel
del tid och pengar) senare börjar Valvet
visa resultat. Inte primärt i form av
direkta affärer eller intäkter för banken
utan som just mötesplats för de som har
nytta av varandras kompetenser och
erfarenheter för att skapa just sin affär.
”En sparbank ska vara ortens bank och
ta aktiv del i utvecklingen av näringsliv
och kommun.” Så brukar sparbanksidén
beskrivas. Kanske är Valvet ”Sparbank
2.0” i det sammanhanget?
Men vad innebär i så fall avveckling?
Avveckling kan förstås betyda så mycket
det också. Det kanske är modet att sluta
göra något som inte fungerar, eller till
och med sluta göra något som fungerar
nu men som kommer att bli ohållbart
på sikt. Det kan till exempel vara att
inte hålla fast vid en affärsmodell eller
begränsas av gamla sanningar. Bank har
traditionellt varit att låna ut pengar till
de som behöver kapital och att låna in
pengar från de som har ett överskott.
Sedan skötte banken transaktionerna

där emellan. Till det kommer såklart fonder, aktier, betaltjänster och allt annat vi
behöver i vår vardagsekonomi.
Men vad ska vi då sluta med och vad
kommer i stället? Vad gör vi idag som ni,
våra kunder och övriga samhället, inte
ser något behov av och vad borde vi göra
i stället för att vara värdefulla för er?
När vi funderar på de här frågorna i
banken gör vi det ofta tillsammans med
andra, till exempel kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Vad
tycker du att vi borde ha för tjänst som
skulle underlätta i din vardag? Jag sticker
ut hakan och säger att det inte nödvändigtvis behöver vara något traditionellt
”bankigt”. Men det ska kännas värdefullt
för dig i din vardag. Värdefullt i form
av tid, kompetens, källkritik, kontakter,
anpassning och så vidare, allt är möjligt
att önska.
Maila mig på lotta.andersson@
rekarne.se med dina bästa tips. Vi vill
utvecklas och vi behöver göra det tillsammans med andra. Gärna med dig!
Lotta Andersson
Chef Strategi och Utveckling
Sparbanken Rekarne
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Gästskribent: Thomas Karlsson

Sagan om staden
som ville vara fri
Det var en gång en liten stad med
många duktiga hantverkare. Staden
låg endast en dagsresa bort, med häst
och vagn, till konungarikets huvudstad. En dag knackade det på stadsporten. Det var en hantverkare från
ett annat land som ville komma till
staden för att förädla järn på ett nytt
sätt. Mannen togs emot med öppna
armar. Hans kunskaper visade sig
vara väldigt goda och resultera i stora
framgångar för staden, under många
år framöver.
Kungen fick snart upp ögonen för staden.
Han gav skattebefrielse till inflyttande
metallhantverkare, samt rättigheter för
dem att arbeta utan att tillhöra något
skrå. Staden blev därmed utsedd till
konungarikets fria stad: Fristaden.
Stadens medborgare startade därefter många verkstäder för att tillverka
nya unika produkter, som rönte stora
framgångar. Produkterna fanns snart
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spridda över hela konungariket samt även
utanför dess gränser.
Utvecklingen höll i sig i många år, men
allt eftersom åren gick förändrades dock
tiderna. Behovet av industriernas produkter minskade samtidigt som konkurrensen
ökade, inte minst från städer långt bort i
andra konungariken. Någon större förnyelse skedde dock inte. Staden drabbades
därför av hög arbetslöshet, dålig ekonomi
och en hel del sociala problem.
Staden tittade avundsjukt på andra
städer som förnyat sig och börjat blomstra igen. Frågan var vad staden istället
skulle bli bäst på när man bara kunde tillverka produkter av metall. Efter mycket
funderande bestämde staden sig för att
man trots allt skulle fortsätta att vara en
industristad, som också skulle utvecklas i
harmoni med miljön.
Här kunde sagan om staden sluta.
För detta fokus visade sig snart inte
fungera. Problemen kvarstod och blev i
vissa fall värre.

Men som tur var hade medborgarna
inte glömt att man en gång i tiden var
konungarikets fria stad. När nöden var
som störst började kreativiteten spira
och utmynna i skaparglädje, mod och
helt nya kunskaper. Medborgarna började
bland annat skapa innovativa och hållbara livsmedel, kläder, bostäder, upplevelser, miljöer och digitala tjänster. Dessa
medborgare – som kallades för entreprenörer - gick även ihop och investerade i
varandras företag, samt bjöd frikostigt
på sina kompetenser och nätverk.
På kort tid skapade medborgarna en
helt ny mångfaldsidentitet för sin kära
stad, där allas skaparkraft togs tillvara
på ett hållbart sätt - även dess förnyade
verkstadsindustri. En del kallade det för
Fristaden 2.0.
Denna utveckling pågår för fullt än
idag där allt fler av stadens medborgare
engagerar sig för att kunna leva lyckliga
i alla sina dagar. Snipp, snapp, snut så var
sagan slut.
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Efter tre...
Här presenterar vi en
medarbetare

Alla ska må bra
Den här gången har vi träffat Pernilla
Nystedt, som med mer än 30 år i bankvärlden är ett känt ansikte för många
Strängnäs- och Mariefredsbor.
Pernilla arbetar idag som ställföreträdande affärsområdeschef i Strängnäs
och Mariefred, med huvudansvar för
privatmarknad.
– Tillsammans med Pontus Järleskog,
affärsområdeschef och ansvarig för företagsmarknad, och våra härliga kollegor
hjälper vi våra kunder att förbättra och
utveckla sin ekonomi på olika sätt. Jag
trivs väldigt bra, jobbet är både roligt och
inspirerande, berättar Pernilla.
Varierande arbetsuppgifter
Dagarna bjuder på god variation eftersom Pernilla varvar mellan Strängnäsoch Mariefredskontoret.
– Jag är också ute en hel del för att
träffa både nya och gamla kunder via
många olika aktiviteter. Det är kundevent, företagarföreningar, kommunfrukostar, Rotary och mycket mer.
Pernilla berättar att hon tycker om
att se människor utvecklas och växa och
gillar att jobba mot mål.

– Mitt motto är att inget är omöjligt,
så länge du har rätt inställning och rätt
förutsättningar.
Social problemlösare
Både Pernilla och hennes kollegor ser
henne som en social person som tycker
om att umgås med människor och se till
att de i min omgivning mår bra.
– Jag fixar och trixar så att allt funkar
och ser hellre lösningar än problem. Jag
tror att folk ser mig som en glad och
positiv person, säger Pernilla.
Förtroende ger roligare jobb
Under karriären på banken har spara och
försäkring varit de delar som Pernilla
mest fokuserat på.
– Vartefter jag fått fler och större
ansvarsområden har det också blivit
naturligt att även jobba med krediter
av olika slag. Jag är ofta också bollplank,
framför allt på privatsidan men ibland
även mot företagshandläggarna.
Pernilla förklarar att hon vill att
hennes kollegor ska känna att de lär sig
och kan.
– Alla ska känna att de har förtroende
och att vi alla ska må bra på jobbet. Visar

vi respekt och hjälper varandra så tror jag
att vi också har roligare på jobbet.
Utforska nya städer
När Pernilla inte jobbar är hon mycket
ute och reser och då gärna i bil till städer
i både Sverige och ute i Europa.
– Allt behöver inte vara planerat
från början, vi brukar stanna där det ser
intressant och kul ut. Jag utforskar hellre
nya städer, dock inte genom shopping, än
att ligga i solstolen. Nyligen köpte vi en
ny husbil som vi ska köra in under året.

Korta om Pernilla:
• Gift med Håkan och har två
vuxna barn, Philip och Linnéa
• Umgås gärna med familj och
vänner och att hitta på olika
saker tillsammans med dem
• Stort idrottsintresse, tittar
på allt
• Håller igång själv så mycket
hon hinner: gym, löpning, cykel,
vandring mm
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Ny räddningsbåt till
SSRS i Strängnäs
Tack vare anslag från Sparbanksstiftelsen Rekarne kunde
Sjöräddningssällskapet i Strängnäs köpa in en ny räddningsbåt till Mälaren.
Sjöräddningssällskapet i Strängnäs är en av Sveriges 73 räddningsstationer, som tillsammans har fler än 230 räddningsbåtar
utlokaliserade längs våra kuster och i landets största sjöar.
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Ideella och frivilliga
Sedan 1907 bemannas stationerna av frivilliga, som inom 15
minuter efter larmet går är på väg för att undsätta. Arbetet
drivs framåt tack vare många ideella insatser och kostnaderna
för den dagliga driften täcks av avgifterna från cirka 115 000
medlemmar.
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Sjöräddningsstationen i Strängnäs utför ungefär 65 uppdrag
per år. Även här rör det sig om frivilliga sjöräddare som håller
jour – dygnet runt, året om.
Det handlar bland annat om livsviktiga räddningsaktioner
och förebyggande larm, sjuktransporter samt att humanitärt
bistå polis och räddningstjänst.

summan stod Sparbanksstiftelsen Rekarne för 1,5 miljoner,
den största enskilda donationen.
Anslaget innebar att Sjöräddningssällskapet i Strängnäs
kunde köpa in en ny räddningsbåt till Mälaren och därmed
säkerställa att de kan utföra sitt uppdrag att erbjuda trygghet till sjöss.

Ny båt behövdes
För att kunna fortsätta utföra sitt uppdrag var SSRS i Strängnäs i behov av en rejäl räddningsbåt, med plats för att ge vård
ombord och samtidigt lasta material.
Den behövde också kunna hålla hög fart och vara utrustad
för att klara många olika uppgifter, ha rymliga bränsletankar
och vara försedd med kraftfull belysning.
En ny sjöräddningsbåt innebar en kostnad på flera miljoner
kronor. Pengar som inte kan tas från medlemmarnas avgifter
eftersom de ju ska gå till den dagliga driften.

Testkörs på västkusten
Lars Tysklind är både frivillig sjöräddare och stationsansvarig
för SSRS i Strängnäs. Han och de andra på stationen ser fram
emot den nya båt som i skrivande stund fortfarande testkörs
nära varvet i Göteborg.
– De första 50 körtimmarna görs på Västkusten, nära varvet
så att eventuella justeringar och småfel lätt kan åtgärdas,
förklarar Lars.
Redan när den här tidningen kommer ut ska båten vara på
plats i Mälaren och det planeras nu också en riktig dopceremoni,
som går av stapeln under Mälardagen i Strängnäs den 24:e
augusti.
– Vi är så glada att få ta emot denna fantastiska gåva från
banken, berättar en glad och nöjd Lars Tysklind, den kommer
göra nytta.

Sparbanksstiftelsen säkrade inköpet
Flera olika aktörer var med och stöttade ekonomiskt för att
få in de närmare 2,5 miljoner kronor som behövdes. Av den
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Jonna laddar för OS
Jonna Adlerteg, en av Sveriges mest framstående gymnaster någonsin, tränar och tävlar i Eskilstuna Gymnastik
Förening (EGF) – en av landets ledande föreningar inom
kvinnlig artistisk gymnastik.
Inom KvAG, som är den förkortning som används för kvinnlig
artistisk gymnastik, tävlar gymnasterna i fyra grenar: hopp, barr,
bom och fristående. Föreningen EGF har en stark tradition av att
producera landslagsgymnaster som tävlar på hög internationell
nivå så som EM, VM och till och med OS.
KvAG är fortfarande är en rätt liten sport i Sverige men desto
större internationellt. I vissa europeiska länder stöttas den med
statliga medel, samtidigt som även sponsring ökar och gradvis
ger ökad konkurrens. I lagtävling är de stora länderna USA,
Ryssland och Kina.
Intensiv vår
Jonna Adlerteg är, trots sin ringa ålder, redan en veteran i både
nationella och internationella sammanhang. När vi träffar henne
har precis den hektiska vårsäsongen tagit slut, som sträcker sig
mellan februari och april. En vanlig träningsvecka innebär två
dagliga pass på måndag, tisdag och torsdag och sedan ett pass på
onsdag, fredag och lördag. Alltså är det bara söndagar som är helt
lediga och varje pass är 3–4 timmar långt.
Jonna har valt att specialisera sig på barr eftersom det är det
är det redskapet hon själv anser att hon är bäst på, och dessutom
tycker är roligast.
– Det var också det enda redskap jag överhuvudtaget kunde
träna under en lång tid när jag hade en knäskada, förklarar Jonna.
Hon är nu inne i en något ”lugnare” period med mer fokus på
styrka och mindre gymnastik. När hon ser tillbaka på den säsong
som varit gör hon det med lite blandade känslor.
– Jag har känt mig i bra form vilket visade sig i form av nytt
personbästa på kvalet till EM men hade önskat lite bättre resultat
under vårens tävlingar.
Jonna berättar att hon kopplar bort gymnastiken helt när hon
kopplar av tillsammans med familj och vänner.
– Jag är ju alltid ledig på söndagar och då brukar jag vilja göra
något. Jag har dock ingen speciell hobby vid sidan av gymnastiken.
Inte roligt jämt
Precis som för oss som har mer konventionella jobb är det inte lika
roligt att träna varje dag.
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– Nej, det är inte alltid kul men jag vet alltid varför jag går till
träningen. Jag behöver göra jobbet för att nå de resultat jag vill.
Sedan tycker jag genuint om att träna.
– Det har funnits långa perioder där jag inte kunnat träna så
mycket som jag vill vilket gör att jag nu kan känna mig glad och
tacksam över att jag har möjligheten att ha detta som mitt ”jobb”,
förklarar Jonna Adlerteg.
Jonna har haft samma tränare under ganska många år:
Sebastian Melander. Vi blir så klart lite nyfikna på om de inte blir
trötta på varandra ibland.
– Såklart blir vi det ibland, skrattar Jonna. Vi spenderar ju mycket tid tillsammans men vi vet båda två vilka mål vi jobbar mot, det
är viktigt att alltid komma ihåg det. Många av mina absolut bästa
minnen delar jag med Sebastian och jag känner mig lyckligt lottad
att få jobba med honom.
OS i Tokyo 2020
Jonna och Sebastian detaljplanerar träningen 6–8 veckor i taget
och inom kort drar en ny säsong igång, med världscup och olika
inbjudningstävlingar. Årets mål är VM i Stuttgart och sedan är
givetvis det stora målet OS i Tokyo 2020. Sommar-OS 2016
blev tyvärr en missräkning, då en skadad menisk satte stopp för
deltagandet.
– Det finns olika sätt att kvalificera sig, flest platser finns
under VM i oktober men sedan finns en plats vid världscupsserien
och tre vid EM, förklarar Jonna.
Lever på gymnastiken
Förutom att Jonna får ekonomiskt stöd från EGF, som i sin tur
sponsras av Sparbanken Rekarne, får hon också pengar från
Sveriges Olympiska Kommitté. Därmed är hon en av de få gymnaster i Sverige som kan livnära sig på sin sport.
Och även om hon har fullt upp med sin karriär hinner Jonna
med att plugga.
– Just nu läser jag fysik på gymnasienivå och jag har läst upp
alla naturkurser för att ha behörighet till högskola i framtiden.
Redan nu till hösten ska jag läsa en distanskurs på högskolan
inom cellbiologi.
Jonna har emellertid inga planer på att lägga av med gymnastiken än på ett tag.
– Så länge jag vill, kan och håller en bra nivå vill jag fortsätta
satsa, redan nu har jag OS 2024 i siktet.
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Några av Jonna Adlertegs meriter:
• Brons i barr vid ungdoms-OS i
Singapore 2010
• Ingick i Sveriges gymnastiktrupp
till sommar-OS 2012 i London
• Tog Sveriges första medalj på 50 år
i ett stort gymnastikmästerskap
när hon vann silver i barr under
gymnastik-EM i Ryssland 2013
• Vann finalen i barr i världscuptävlingen i Cottbus 2015. Detta var
den första svenska segern i en
världscuptävling sedan 2009
• Silver i barr under EM 2018
• Första svensk sedan 1958 att ta
sig till en final i VM när hon slutade
på åttonde plats vid VM i Doha
2018
• Femteplats i EM i Polen april 2019
där hon tog personbästa, 14,666
poäng, i försöken
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Hela världens mat
blir lokal i Strängnäs
I korsningen Hospitalsgatan och
Gyllenhjelmsgatan öppnades för en
tid sedan Den lokala maten Strängnäs.
En matbutik som vill göra det enklare
för vardagskonsumenten att få tag på
riktigt bra råvaror men också få kunskap om vad de kan användas till.
Bakom den nya affären står Björn
Eriksson som är långt ifrån någon novis,
vare sig inom mat eller företagande. Han
har dels drivit egna krogar men också
jobbat på ”andra” sidan, som leverantör
till restauranger.
– Man kan säga att jag varit i restaurang-, hotell- och matbranschen sedan
början av nittiotalet. Bland annat som
inköpschef på Martin Olsson men också
som konceptutvecklare åt exempelvis
Y-Won, restaurangdelen på Elite Hotel
i Eskilstuna.
Strängnäs och kärleken
Kärleken var det som fick Björn att flytta
till Strängnäs och som nyinflyttad för
10

fem år sedan kom han av en slump i kontakt med Ulvhälls Herrgård.
– Vi fann verkligen varandra och de
behövde hjälp med att skapa ett koncept.
Sedan fem år tillbaka driver jag Ulvhälls
Herrgård, där jag också är delägare.
Under dessa år har jag känt att konceptet
med Den lokala maten legat och gnagt
lite; min hjärna är för kreativ för att göra
samma sak – fem år är sjukt lång tid i min
värld, skrattar Björn.
Han förklarar vidare att han lagt
mycket tid på att åka runt och hämta de
råvaror som de använt i köket på herrgården och då känt att det vore bra att
samla alla dessa produkter i en butik.
Just denna filosofi är grunden i Den
lokala maten och betydelsen av lokal
syftar inte bara på närodlade sörmländska produkter.
– Vi säljer inte bara lokal mat från
just den orten affären ligger på. Det är
klart att vi vill arbeta på det sättet om
produkterna finns i närheten. För oss
handlar lokal mat mycket om människorna

bakom maten och hur de arbetar. Här
finns inget fabrikstillverkat och vi vet var
allt kommer ifrån; allt är hundra procent
spårbart. För oss kan lokal betyda Sverige, Sörmland, Europa eller till och med
världen, förklarar Björn Eriksson.
Just denna twist gör att Den lokala
matens upplägg enkelt kan överföras
på andra orter, vilket enligt ägaren också
är tanken.
Kunskap på köpet
På Den lokala maten erbjuds inte bara
omsorgsfullt utvald mat utan även
information om vad olika råvaror kan
användas till.
– Kunskap är en väldigt stor och
viktig del i det vi gör och erbjuder. När
du kliver in här finns det otroligt mycket
speciella saker som du kanske inte alltid
vet vad det är och vad man ska göra med.
En viktig del av vårt koncept är just att
du ska känna dig trygg i att du kan få
hjälp med kunskap.
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Matlagningsstudio
I anslutning till själva affärsdelen finns
också en matlagningsstudio. Tanken är
bland annat leverantörer kan visa upp
sina produkter ”in action” och att företag
kan ha olika event här.
– När vi har öppet ska du kunna kliva
in här och kolla vad som händer - ”Vad
gör ni här? Jaha, korv - hur smakar den
och hur använder jag den?”. Mycket av
det vi säljer har vi också smakprover på
och använder, så man kan nästan alltid
få provsmaka.
Björn förklarar att de inom kort också
kommer erbjuda olika utbildningar, som
exempelvis hur du lagar olika såser samt
även gästspel av kända kockar som då
intar studion för att inspirera de som
kommer till butiken.
– När vi gör något i studion använder
vi butiken som skafferi. Det blir lite samma känsla som i Sveriges mästerkock;
du får gå ut i butiken och hämta dina
råvaror själv.

Tar över ostbutikens lokaler
Strax innan butiken öppnades gick
grannbutiken, en legendarisk ostaffär, i
konkurs och lokalen kommer bli en del av
Den lokala maten Strängnäs, antagligen
som en egen delikatessdel.
– Tanken var från början att vi skulle
sälja deras ost även i vår butik men nu
gick det tyvärr omkull. Genom att också
ha deras lokal kommer vi framöver kunna
erbjuda varor som inte är förpackade,
som exempelvis ost men också chark och
andra delikatesser.
Strängnäsföretag samarbetar
Företagskulturen i Strängnäs kommun
är omtalad och beskrivs ofta som tajtare
och mer samarbetsvillig än vad den i
regel brukar upplevas som i större städer.
Björn håller med om att det finns en
närhet mellan företagen lokalt på orten
och tror att just storleken på staden är
en bidragande orsak.
– En annan förklaring är att många
av de som driver företag här tidigare

gjort det i stora städer och då saknat den
samhörighet som vi har här. Därför är
man beredd att göra det lilla extra som
krävs. Det handlar inte om konkurrens;
alla måste hjälpas åt för att gynna orten
och få det företagsklimat vi vill ha.
Bankkund sedan många år
Björn har varit kund hos Sparbanken
Rekarne i cirka tio år och anledningen att
han bytte var att hans förra bank helt
enkelt inte ville stötta honom under en
lite tyngre ekonomisk period.
– Jag klev då in på Sparbanken i Eskilstuna, eftersom jag bodde där då, och
de ville hjälpa mig. Ända sedan dess är
jag kund och idag är det så klart Strängnäskontoret jag har kontakt med. Jag får
all den hjälp jag behöver och trivs bra.
Dessutom är banken inblandad i andra
saker som jag också engagerar mig i. Ett
exempel är den konstpark som finns på
Ulvhälls Herrgård.
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En lång resa mot
en renare skog
Många är vi som irriterar oss på rotskott
från det avverkade trädets stubbe, bara
för att vi inte orkade fräsa ner eller gräva
bort stubb-eländet.

Tänk dig då om du är stor markägare och
vill hålla rent från lövsly i din skog, i din
park, i din vägren eller din ledningsgata.
Samtidigt har du det idag självklara kravet
att din bekämpning måste ske miljövänligt;
besprutning med giftiga kemikalier är som
tur är sedan länge sedan förbi.
Stora projekt
Vi fick en pratstund med Åsa Merving
som är vd för Ecoplug AB, företaget som
tillverkar och säljer produkten Roundup
Plug, tidigare Ecoplug.
– Det hela började 1985 när min pappa
Hans vidareutvecklade en idé från en
uppfinnare från Nyköping. Han hade tagit
fram en tablett som stoppades in i trädet.
Hans funderade på en bättre metod och
hans lösning blev en plugg som slås in i
trädet. 1987 var affärerna igång och kunderna var från början skogsbolag för att
sedan gå över till den privata sidan.
Åsas far tog fram patent över stora delar av världen. 1993 kom en förfrågan från
USA och ganska snart hade de en fabrik i
Jackson, Mississippi med 20 anställda.
1999 fick Ecoplug en förfrågan från Saab
12

och företaget blev en del av utbytesaffären med Gripen i samband med försäljningen till Sydafrika. Ganska kort därefter var
affärerna igång och man byggde en fabrik
i Sydafrika som invigdes i mitten av september 2001. Där har de ett samarbete
med en handikapporganisation och det är
funktionshindrade som utgör merparten
av de anställda.
– Detta har inneburit en jättestor
hjälp för de anställda, de hade aldrig haft
så bra ekonomi tidigare. Vi ville hjälpa
till på många sätt, i början stod vi till och
med för transporten av arbetarna mellan
hemmet och arbetet. Än idag är en del
av produktionen förlagd i Sydafrika. De
andra delarna är i Eskilstuna; sedan 2018
är det Mälarplast som producerar själva
pluggen och man fyller pluggen i Åtvidaberg, förklarar Åsa Merving.
Företaget har tagit fram 15–20
patent under den här tiden. Bland annat
för att förbättra produktionen av gummi
i gummiträd. Tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland och SLU driver Ecoplug
också ett framgångsrikt projekt för att
begränsa almsjukan.

Så funkar pluggen
Roundup Plug är en liten plastplugg som
innehåller ett granulat som dödar stubben
och rötterna. Därmed kan inte stubb- och
rotskott uppstå.
– Den ger hundraprocentig effekt på
allt lövsly och kan användas året runt.
Den tar död på alla oönskade lövträd och
slår ut hela rotsystemet på det behandlade trädet/stubben. Metoden är helt
selektiv och minskar kemikalieanvändningen upp till 90 % jämfört med tidigare
använda metoder.
Trots att Roundup Plug är så effektiv är
pluggen inte giftig, vare sig för människor
eller djur. Den aktiva substansen är glyfosat som påverkar en aminosyrabildning
som bara finns i gröna växter. Eftersom
denna bindning inte finns hos andra växter, människor eller djur är den därför bara
giftig för just gröna växter.
– Den akuta giftigheten för glyfosat är
flera gånger lägre än för dagligen använda
saker såsom koffein, aspirin med mera,
förklarar Åsa.

Till index

Vem som helst får använda pluggen
Roundup Plug är registrerat av Kemikalieinspektionen i behörighetsklass 3 vilket
innebär att vem som helst får använda den.
– Vid korrekt applicering kan man inte
komma i kontakt med själva substansen
och dessutom är den helt ofarlig för
människor och djur.
Växande marknad
Förutom i Sverige finns pluggen idag ute
på marknaden i Storbritannien och Irland,
där den fortfarande går under namnet
Ecoplug.
– Roundup Plug är godkänd i alla tre
zoner i Europa och förväntas bli det i flera
länder inom kort. Idag är den största kunden Network Rail, den engelska järnvägen,
som har med produkten i sina upphandlingar. NR har en egen färg på sina pluggar
för att de inte ska stjälas så ser du en lila
Ecoplug, så är den NR:s.
Golfbanor och bostäder
Företaget Ecoplug startades av Hans
Merving 1986 men idag är det alltså dottern Åsa som sköter det. Hans är istället
engagerad i byggprojekt och är dessutom
väldigt golfintresserad.
– Intresset kom av att jag efter
en trafikolycka som ung drog på mig

allvarliga skador och golfen var en sport
som jag fortfarande kunde ägna mig åt,
förklarar Hans Merving.
Redan i slutet av åttiotalet ritade han
en golfbana som var tänkt att förläggas
på mark som han köpt i Odlaren.
– Det blev inget av de planerna men i
stället var jag med och tog fram skisserna
för det som blev Mälarbadens Golfklubb,
minns Hans.
Han har också fortfarande planer
på att utveckla marken i Odlaren, där
tidigare lågkonjunktur satte stopp.
Förtätningen av Eskilstuna centrum har
tidigare tagit kommunens kraft, men nu
är Odlaren ett av de områden där spaden
har satts i backen. Exploateringen av
området är förhoppningsvis igång inom
något år och Hans ser gärna att den
11 hektar stora marken bebyggs med
blandat boende. Flera av de stora byggbolagen har uttryckt sitt intresse och
planerna är att bygga 100–150 enheter.
– Jag ser gärna att 55-plussare samsas
med barnfamiljer i både en- och flerfamiljshus och varför inte ett renodlat
äldreboende? Jag önskar verkligen att
detta ska bli något bra för Eskilstuna,
säger Hans Merving.

Hans Merving är idag engagerad i byggprojekt och
satsar på utveckling av Odlaren.

Detaljplan av området i Odlaren.
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Sparbanksidén

– en 200 år ny företeelse
Eskilstuna Stads & Fristads Sparbank bildades 1827 och
efter ett antal fusioner och uppköp är namnet sedan 2009
Sparbanken Rekarne.
Med bankens historia är det lätt att förstå varför den vill vara
en positiv kraft i samhället och värna om det historiska arvet
– att visa omtanke för bygden. Allt bottnar i ett två sekler
gammalt koncept, som än idag känns modernt: Sparbanksidén.
Sparbanksrörelsens ursprung
Sparbankernas verksamhet bedrevs i början ideellt och med
ett mycket starkt socialt patos. Ett viktigt inslag var att visa
omtanke om bygden och om de små och svaga i samhället.
Alltihop startades i Skottland 1810 av prästen Henry
Duncan, som verkade i den lilla byn Ruthwell. Han hade studerat
ekonomi och skrivit en avhandling om sockensparbankerna,
dess organisation och fördelar. Duncan kände att det behövdes en plats dit människor ur den svaga klassen kunde gå för
att spara undan en slant och på så sätt skapa ett litet kapital.
Han arbetade därför fram ett reglemente och registrerade
detta i domstol. Den första sparbanken var född.
Så började det i Sverige och hos oss
Till Göteborg och Sverige kom sparbankerna redan 1820. När
sparbanksformen väl etablerat sig förstod många företagare
att den skulle kunna vara till nytta även i Eskilstuna.
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I maj 1827 skrevs ett offentligt upprop riktat till Eskilstunas
mer välbärgade invånare. De som skrev under förband sig att
skapa en grundplåt för sparbanken. 32 personer betalade in
grundplåten på 25 kronor till bankens fond. Dessa blev bankens principaler, nutidens huvudmän. Sparbankens egentliga
grundande skedde den 10 juli 1827, då principalerna samlades i
Rådhuset för konstituerande sammankomst.
Några år senare, närmare bestämt 1840, hade sparbanksrörelsen spridit sig vidare till Strängnäsborna och Strängnäs
Sparbank bildades. 1863 såg Mariefreds Sparbank dagens ljus.
En av Sveriges äldsta banker med sparbanksbakgrund
Sparbanken Rekarne är genom kopplingen till Eskilstuna
Sparbank en av Sveriges äldsta nu verksamma banker med
sparbanksbakgrund.
Eskilstuna Sparbank såg dagens ljus den 18 augusti 1827,
när Eskilstunas Stads & Fristads Sparbank öppnade sina lokaler
i gamla Rådhuset för insättningar. Den första som gjorde en
sådan var Charlotta Wilhelmina Höijer, med sina 16 riksdaler
och 32 skilling banco.
Verksamheten bedrevs från 1914 i egna lokaler vid
Fristadstorget och numera finns banken på Kungsgatan 5 i
Eskilstuna, Trädgårdsgatan 14–18 i Strängnäs och Långgatan
11 i Mariefred.

Till index

Sparbanksidén lika modern idag
Ändra sedan 1800-talet har alltså sparbanksidén varit själva
motorn i bankens verksamhet. Därför är det intressant att höra
efter med personalen hur de själva märker av detta i sin vardag:
– Sparbanksidén är still going strong i allt vi gör här på banken.
Ett exempel är vår nya crowdfundingportal, där bland annat
Eskilstunaortens Ryttarförening fått hjälp att lösa foderkrisen.
Eftersom hästar ligger mig varmt om hjärtat gör det mig extra
glad. Extra roligt att tjänsten också heter just Varmt om hjärtat.
Johanna Schütze, Spontanbesök och affärsstöd på banken i Eskilstuna

– Vår lokalkännedom och vårt breda nätverk gör att vi kan
ligga nära våra kunder och därmed skapa bra förutsättningar.
Jag arbetar primärt med företagskunder i Eskilstuna och ser
hur de samarbetar med varandra. I detta ser jag också hur vi på
banken är en del i det samarbetet, inte minst med vår satsning
på Valvet. En stor del av vår vinst ger via stiftelsen ytterligare
möjligheter för människor att utvecklas på våra hemmamarknader. Alla dessa delar är exempel på hur sparbanksidén alltid är
aktuell hos oss.
Patrik Karlsson, Företagsrådgivare på banken i Eskilstuna

– Sparbanksidén är ständigt aktuell i allt vi gör på banken, till
exempel vårt breda utbud av olika sparformer som gör att jag
kan hjälpa kunderna nå sina mål och drömmar utefter deras
unika förutsättningar.
Carola Hållén, Premiumrådgivare på banken i Mariefred och Strängnäs

Se filmen om Sparbanksidén:
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Valvet
är öppnat
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Nyligen gick det officiella startskottet
för Valvet, bankens nya satsning. En mötesplats där co-working och co-creation står
i centrum.
I en tid där de flesta sköter sina bankärenden själva, via appen
eller telefonbanken, minskar behovet av fysiska besök. Efter
nästan ett år av hemlighetsmakeri, med renoveringar, putsande
och fejande bakom lyckta dörrar slogs till sist portarna upp till
Valvet.
Här erbjuds en avslappnad och lekfull plats för människor
som vill samverka, utveckla och utvecklas. Fantasin är den enda
begränsningen när ledare, entreprenörer, affärsänglar och
kreatörer möts i en inspirerande miljö.
Driva innovation
Syftet bakom Sparbanken Rekarnes satsning på Valvet är att
verka som motor för innovation, kompetens och nya affärer
i Eskilstuna. Efter en tids betatestande, med ett hundratal
utvalda personer som hjälpt till att finslipa konceptet, kunde
äntligen dörrarna öppnas till Eskilstunas nya mötesplats.
– Vi vet att omvärlden förändras snabbt och att vi måste
vara nyfikna på att vara mer än en traditionell bank. Men vi tror
inte att vi som bank sitter på alla svar. Därför har vi valt att
arbeta på ett för banker unikt sätt, och bjudit in intressanta
människor för att vara med att samskapa vad Valvet ska bli,
säger Mats Bengtsson, vd för Sparbanken Rekarne.
Johanna är på plats
Johanna Tömmervik, Valvets verksamhetschef, har gedigen
erfarenhet av bland annat innovationsprocesser, startups och
utveckling av co-working spaces. Hon är även en flitigt anlitad
föreläsare inom exempelvis ny teknik, marknadsföring och innovation. I både yrkesroll och personlighet rör hon sig tillsynes
gränslöst mellan det fysiska och virtuella rummet. Spännande
rekrytering för Sparbanken Rekarne, med andra ord.
– Det är fantastiskt roligt och modigt att just en bank står
bakom Valvet och vågar släppa ramarna och bjuda in omvärlden att delta i skaparprocessen. Självklart ville jag vara en del
av den här spännande resan när jag fick frågan, säger Johanna
Tömmervik.
Johanna berättar om utvecklingsprocessen, som pågått
under ett år:
– Vi har fokuserat på att vara värdedrivna och att jobba utifrån och in. Det började med 20 personer i projektgruppen, som
sedan utökades till ett hundratal som vi kallade betatestare.
Det vi erbjuder är ett levande forum och alla som är med bidrar
också till utvecklingen, förklarar Johanna.

Abonnemang och stipendier
Medlemskapet är utformat utefter ett abonnemangsupplägg
där mycket av det som Valvet erbjuder ingår. För att gynna en
mångfald av människor, yrken och idéer erbjuds också stipendier
i olika kategorier för sponsrat medlemskap.
Som medlem får du tillgång till Eskilstunas snyggaste
kontorsmiljö, inspirerande mötesrum, bemannat café och den
senaste tekniken.
– Här får du en unik miljö att arbeta från, en studio, det
godaste kaffet, de mest givande föreläsningarna och ett
community av människor som tillför både energi och kompetens
- fantastiskt va? säger Johanna.
Sprudlande invigning
Under invigningen erbjöds flera olika föreläsningar i de nya,
sköna lokalerna och allt rundades av med ett festligt mingel
med mat, dryck och härlig musik.
För mer information, kontakta Johanna Tömmervik på
016-15 80 80 eller johanna@valvet.works.

Johanna Tömmervik och Mats Bengtsson vid invigningen av Valvet.
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Möt bankens jurister
Bankens egen juristavdelning har
funnits i många år och erbjuder kompetens inom både affärs- och familjejuridik. Här får du stifta lite närmare
bekantskap med de som jobbar där.

De jurister som är specialiserade på
familjejuridik hjälper sina kunder med
rådgivning på familjerättens område
– från en gåva vid dopdagen till samboavtal, äktenskapsförord, bodelningar och
allt som hör livet till fram till arvskifte, då
livet är till ända.
Affärsjuristerna biträder företagskunder med rådgivning under företagets
livscykel, från uppstart till avveckling
eller försäljning. De hjälper också till vid
generationsskiften, andra överlåtelser,
aktieägaravtal, samarbetsavtal, skattefrågor och mycket annat.
Banken har under början av 2019
rekryterat ytterligare tre jurister med
olika bakgrund och har nu en stor samlad
kompetens för att kunna ge god rådgivning på olika juridiska områden.
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Anna Wockelberg
Anna är chef för avdelningen och har
en bakgrund med jur.kand. från Uppsala
Universitet. Hon har tidigare arbetat med
notariemeritering vid Sollefteå tingsrätt,
vid Familjens Jurist, Kyrkans Allmänna
Juridiska Byrå, Handelsbanken Region
Mitt och senast i egen verksamhet under
namnet Wockelberg Juridik AB.

Malin Lycke
Malin har en juristexamen från Stockholms
Universitet och har studerat vid Monash
University i Kuala Lumpur, Malaysia. Hon
har tidigare arbetat i Danske Bank och på
Mannheimer Swartling Advokatbyrå innan
hon började hos oss. Malin arbetar främst
med familjerätt.
Mahabad Rahnamafar Hsieh
Mahabad har examen från Internationella handelshögskolan i Jönköping och
har arbetat i Sparbanken Rekarne sedan
2013. Hon började på juristavdelningen 2015 och arbetar idag främst med
familjerätt.

Denis Suljanovic
Denis har både juristexamen från Örebro
universitet och examen i ekonomi från
Mälardalens högskola. Innan han började
på Sparbanken Rekarnes juristavdelning för tre år sedan arbetade Denis
på Sparbanken Västra Mälardalen som
företagsrådgivare och i egen verksamhet med affärsjuridisk rådgivning till
företag. Denis arbetar företrädesvis med
affärsjuridik.

Per Johansson
Per har en jur.kand. från Stockholms
universitet och över 20 års erfarenhet
från rådgivning till entreprenörer och
deras företag. Tidigare har han arbetat
på Skatteverket, revisionsbolag och advokatfirma. Innan han kom till banken var
han ansvarig för företagsbeskattning
och dess affärsjuridiska avdelning på
BDO. Per arbetar främst med affärsjuridik och skatterätt.
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Spotify-lista

Henrik Eriksson jobbar med strategi och utveckling på banken i Eskilstuna.
Till det här numret bjuder han på en samling låtar av det lite tuffare slaget.
Det finns faktiskt en strategisk tanke också bakom Henriks
Spotify-lista:
– Alla artisterna har vanligtvis en viss grad av aggressionsproblem men jag har här valt ut några av deras lugnare
varianter, förklarar Henrik.
Det blir ofta rockmusik när Henrik får välja musik,
men vi hittar även inslag av hiphop och till och med
dansk dynamit i detta nummers blandning. Henrik
betonar också att vi, för bästa effekt, ska
lyssna på hög volym och med basen uppdragen till max.
Det är väl inte något att tveka på? Dra
igång förstärkaren, skruva upp till volymnivå
11 och digga loss!

Scanna QR-koden för att lyssna
på Ekon 16-spellistan. Glöm inte
att följa banken på Spotify.
Länken finns också på bankens hemsida och Facebook.

Jag heter Göran Hogestadh och är professionell
styrelsearbetare.
Jag bryr mig om min hemort och därför gillar jag
Sparbanken Rekarne.
För mig är det tydligt att Sparbanken Rekarne
inte är som de andra bankerna.
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Bankens fantastiska kunder
gör allt detta möjligt!
De flesta bankers erbjudanden är ganska
likvärdiga. Skillnaden mellan oss och dem
ligger i hur vinsterna används.
Sparbanken Rekarne särskiljer sig från de andra
bankerna genom vårt tydliga lokala fokus, som återspeglas i allt vi gör.
Vi vill vara en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner. Därför ser vi till att en stor del av vår vinst
stannar kvar och gör nytta, här på hemmaplan.
Banken har anor från 1827 och ända sedan dess har
detta samhällsengagemang varit en central del. Vi har

två lika stora delägare: Sparbanksstiftelsen Rekarne,
som bildades 1996, och Swedbank.
Sedan starten har banken och stiftelsen stöttat lokalt
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur med
mer än 250 miljoner kronor.
Sparbanken Rekarne är inte som alla andra banker. Vi
tar ansvar, inte bara för våra affärer utan också för
samhället i stort. Vi vill vara en schysst, ansvarstagande och lokalt engagerad bank.
Ett stort tack till alla våra kunder, tack vare er kan
vi vara en positiv kraft i samhället och göra skillnad
lokalt i våra hemkommuner.
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