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Tack alla nöjda kunder, vi kommer fortsätta göra allt vi

Det är kul att vara banken som går mot strömmen och att göra

kan för er! För att få reda på vad som gör våra kunder nöjda,

det med sådan framgång!

eller mindre nöjda, deltar vi med jämna mellanrum i SKI:s stora
intervjuundersökning. Årets fina resultat visade upp ett nöjdkundindex på 73,9 % bland företagskunder och 74,7 % bland
våra privatkunder. Detta är fantastiskt siffror som utan tvekan
gör våra bankkunder till de nöjdaste i Laholm. Samtidigt sporrar

Ny rekrytering för att möta efterfrågan. För att tillgodose

Välkommen till
sparbanksveckan 27 okt-1 nov!

det ökade behovet av personlig rådgivning rekryterar vi nu

Vecka 44 är det dags för vår årliga sparbanksvecka på våra
bankkontor i Laholm, Knäred och Våxtorp. Vi bjuder på fika och alla barn
kan tömma sina spargrisar. Dessutom har vi en klimatfiskedamm
där barnen får fiska skräp som sedan ska sopsorteras,
skräpet byter vi till en present.

ytterligare privatrådgivare. Vi ser fram emot att växa tillsammans
med våra kunder.

siffrorna oss bli ännu bättre på alla plan. Tack till alla som

Lars-Göran Persson, VD

svarade i undersökningen, det betyder mycket för att vi ska
kunna fortsätta utveckla banken på bästa sätt.
Året har visat på en stor tillströmning av nya kunder.
En bra sak med nöjda kunder är att de rekommenderar oss
vidare. Vi tror detta är en stor anledning till vår stora tillströmning
av både privat- och företagskunder. Inför öppningen av vårt nya
kontor i Skummeslöv var vi spända på reaktionerna, men det
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Vi finns på Facebook
och Instagram
Här hittar du aktuella nyheter, tävlingar, bilder och annat skoj.
Gå gärna in och håll dig uppdaterad genom att följa eller gilla oss.
facebook.com/laholmssparbank

Instagram: laholmssparbank

stora antalet nya kunderna har överträffat alla våra förväntningar.

atKlim fiske
damm

NY MEDARBETARE

Marie Jinnemo, företagsrådgivare

Kom
och fiska
här!

Sedan januari 2019 har vi förstärkt företagsrådgivarsidan
med Marie Jinnemo. Hon arbetar till stor del med skog- och
lantbruk som är en viktig sektor för oss. Vi är väldigt glada
att ha Marie hos oss!
Vem är Marie?
– Jag är en 32-årig skånska som bor tillsammans med min sambo
på Bjärehalvön. Bakom mig har jag en civilekonomexamen från
Växjö. Sedan 2011 har jag jobbat inom kundstöd företag och
företagsrådgivning på Sparbanken Gripen/Öresund som sedermera
blev Swedbank i Ängelholm. Privat är jag en aktiv fotbollsspelare och
orienterare samt en trogen Rögle-supporter, i ur och skur.

omtanke – kvalité – relationer

Söndagen den 27 okt med start kl 9.30–11.
Start och mål vid Vandrarhemmet i Laholm. Tipspromenad
för stora och små i samarbete med Korpen Engelaholm.
Vi bjuder på startavgift, korv med bröd och kaffe med kaka.
Lotteri med fina priser.

Välkommen till våra kontor
LAHOLM
Mån–ons, fre kl 10–13 (Klimatfiskedamm ons–fre)
Tors 31 okt kl 10–18.30 (extraöppet)
KNÄRED
Mån 28 okt kl 10–17.30 (Klimatfiskedamm)
Onsdag 30 okt kl 10–13
VÅXTORP
Tis 29 okt kl 10–13 (Klimatfiskedamm)
Tors 31 okt kl 10–17.30

Spökpromenad
Under torsdagen 31 okt bjuder kontoret i Laholm våra besökare
på en spännande spökpromenad. Kom gärna utklädd!

Hur känns nya jobbet?
– Jag trivs jättebra och uppskattar verkligen den fina sammanhållningen på alla plan. Det är skillnad att få arbeta i en bank som tar
egna beslut i huset, där alla medarbetare får känna sin betydelse.
Den personliga närheten till kunden känns tydligt. Samtidig är det kul
att få uppleva en annan sida av lantbruket. Söder om åsen handlade
det mer om odling, här är fler djurbesättningar.
Hur ser framtiden ut?
– Detta är en arbetsplats där jag vill stanna länge. Resan med
digitaliseringen är spännande. Men även om jag tycker det, är det
inte säkert att kunden känner detsamma. Då gäller det att skynda
långsamt så att vi tillsammans kan se fördelarna och uppleva den
som något positivt.

Vi inleder veckan
med sparbankspromenaden

Spökparad genom vår stad
Ibland behöver Marie ta bilen för att åka ut på företagsbesök
men så ofta det går tar hon tåget från Förslöv till banken i
Laholm. Med sig har hon en hopfällbar cykel som tar henne
vidare i båda riktningarna.

Torsdagen 31 okt kl 19 för alla åldrar.
Kom utklädd och deltag i spökparaden med facklor genom Laholm.
Arrageras i samarbete med Attraktiva Laholm.

Omslagsbild: Sandra Andersson och José Robles, padelinstruktörer på Mellby Padel Center. Foto: Peo Persson.

Tidningen
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Digitala tjänster
Vår digitala bankvärld
Även om du alltid är välkommen in till oss på banken har de allra flesta
upptäckt fördelarna med våra digitala banktjänster. De gör inte bara din
bankvardag smidigare och din privatekonomi mer överskådlig, de sparar
dessutom massor av din tid.

Internetbanken och Mobilt BankID
Grunden för alla våra digitala tjänster är Internetbanken där du kan utföra
alla dina bankärenden själv dygnet runt. Du loggar in på laholmssparbank.se
eller i appen antingen med en säkerhetsdosa eller med Mobilt BankID. När du
skaffar dig ett Mobilt BankID öppnar sig fler tjänster som Mobilbanken och
Swish. Dessutom har Mobilt BankID mer eller mindre blivit ett krav idag för
att legitimera dig i kontakten med myndigheter. Som din bank, är det vi som
utfärdar ditt Mobila BankID.

Privatrådgivare fr v Gunilla Mellberg, Anders Karlsson, Marianne Färemo, Caroline Johansson,
Cecilia Fagerholm, Patrik Karlsson, Anette Haje-Ilstam, Björn Ottosson och Lina Delander.

Mobilbanken ökar starkt

”Ge oss en timme av din tid.
Det kan betyda stor skillnad för din framtida ekonomi.”
Du är väl inte för upptagen av livet för att ge din ekonomi
de rätta förutsättningarna att lyckas på sikt? På bara
1–1,5 timme kan vi hjälpa dig att få kontroll över ditt sparande,
dina placeringar, bolån, privatlån, pensionssparande och
försäkringar. Du kommer snabbt inse att det är en av de
värdefullaste timmarna i ditt liv.
Låt våra privatrådgivare hjälpa dig
Våra privatrådgivare har all den kunskap och de tjänster du behöver för att
skapa en bättre privatekonomi, en enklare vardag och en tryggare framtid.

Mobilbanken är en app som gör att du snabbt och enkelt kan göra alla dina
bankärenden direkt i mobilen. Tack vare smidig användarvänlighet har
antalet användare ökat starkt. Bland annat kan du enkelt skanna in dina
räkningar och betala dem med ett klick. För dig som är under 18 år och har
våra ungdomstjänster finns Mobilbanken UNG.

Swish för privatbetalningar

Tillsammans analyserar vi din ekonomiska situation för att ta fram lösningar
som passar dig och din familj. Oavsett om det gäller veckopeng, giftermål,
husköp eller framtidsdrömmar. Hos oss kan du också boka ett möte med vår
samarbetspartner Familjens Jurist och få hjälp med juridiska tjänster som skapar
trygghet för dina nära och kära.

Swish möjliggör snabba säkra privatbetalningar och är en stor anledning
till att kontanthanteringen har minskat drastiskt. Istället för kontonummer
fyller du i mottagarens mobilnummer. Innan betalningen godkänns ser du
mottagarens namn och direkt vid betalningen syns transaktionen för båda
parter. Du skaffar Swish via oss.

Välkommen in till oss på kontoret i Laholm!
Mobila betal-appar, nu även Apple Pay!

Kom gärna på spontanbesök för att få hjälp att sätta in eller ta ut pengar, betala
räkningar, göra överföringar eller besöka ditt bankfack. Vill du ha rådgivning
krävs en lite längre och enskild sittning. Då behöver du boka en tid hos en av
våra kunniga privatrådgivare. Hoppas vi ses!

Vi ligger väl framme med alla moderna betaltjänster. Gemensamt är att de
är enkla att ansluta, snabba att betala med både i butik och på nätet samt
säkra att använda. Den huvudsakliga skillnaden är vilken typ av mobil
plattform du använder.
· Sparbanken plånbok – Android
· Google Pay – Android 5.0 eller senare. Ej iOS.
· Samsung Pay – Samsung av senare modell
· Fitbit Pay och Garmin Pay - Smartklockor
· Fidesmo Pay – klocka eller annan ny produkt
· Apple Pay – Iphone och Apple watch. Nyhet som kommer under hösten!

Var gärna snäll, men inte godtrogen!
Tyvärr utsätts vi alla då och då för bedrägeriförsök genom telefonsamtal, mail, sms,
messenger eller att någon kommer fram på gatan. Bedragarna använder sig gärna av
trick som vädjar till din empati och det är lätt att låta sig luras. Även om du själv är en
snäll person får du inte tro lika gott om alla andra.

Fler tips om din digitala säkerhet hittar du under Om-oss/säkerhet du på vår hemsida.
Du kan alltid lita på att kommunicera säkert med banken när du loggat in på internetbanken eller mobilbanken.
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Lånelöfte och lån snabbt och enkelt
Som vår kund kan du snabbt och enkelt söka både lånelöfte, privatlån, billån
eller höja ditt bolån direkt i internetbanken. Om alla dina uppgifter stämmer
och du inte har några anmärkningar kan du ha pengarna på ditt konto, eller

ett lånelöfte, redan efter 5 minuter. Ett nytt bolån kräver lite mer handläggning
och tar därför lite längre tid. Men det går hur smidigt och enkelt som helst.

Hjälp att komma igång?
Det går inte längre att blunda för digitala tekniken och du kommer snabbt
upptäcka hur enkel, smidig och överskådlig din bankvardag blir. Mer
information hittar du på vår hemsida eller så bokar du en digital introduktion
hos en av våra rådgivare. Är ni en större grupp (20–30 personer) som vill
ha gemensam genomgång kommer vi gärna ut till er. Du kan också anmäla
dig till vårt Teknikfik, se nedan.

Välkommen till vårt Teknikfik.
Välkomna att anmäla er till Teknikfik tisdagen
den 19/11 kl 14–16 på kontoret i Laholm.
Foto: Shutterstock

Skydda dig mot bedrägeri
• Lämna aldrig ut kontonummer, koder eller andra personliga uppgifter via email, telefon eller sociala medier.
Inte ens om de säger att de är från Polisen eller banken.
• Banken kontaktar aldrig dig via email eller telefon för att byta kod på kort, mobilt BankID eller Swish!
Om någon påstår detta är det lögn.
• Swisha aldrig pengar till en känd FB-kompis som via Messenger säger sig ”tappat sin telefon” och uppger
annat nummer. Profilen är sannolikt kapad.
• Låt ingen som ”tappat sitt kort” använda ditt konto för en swish-insättning för att ska hjälpa dem att ta ut kontanter.
Det kan handla om penningtvätt.
• Du behöver aldrig godkänna en Swish-inbetalning som kommer till dig, oavsett vad betalaren påstår.
• Upptäcker du okända belopp på ditt konto, kom till banken så hjälper vi dig.
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Rådgivare på kassa/kundtjänst fr v Ann-Charlotte Frånberg, Gabriel
Vintera, Sofia Johannesson, Henrik Andersson och Angela Bengtsson.
Saknas på bilden gör Birgitta Andersson och Tova Persson.

Anmälan till 0430–491 00 senast 15/11.
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Krögges frukostpadel på onsdagar, där ingår
hotellfrukost efteråt. Eller varför inte vara med på
vår Seniorpadel 55+ på torsdagar som redan blivit
en succé? Dessutom kör vi AW padel kl 15 vissa
fredagar, hälsar Daniel.

Populärt padel-nätverk
Mellby Padel Center har skapat en lokal
plattform för nätverkande. De tre ägarna
kommer själva från olika branscher och sköter
hallen ”vid sidan om”. Daniel Niklasson som
sportchef, välutbildad instruktör och en duktig
padelspelare. Christian ”Kryddan” Eriksson som
sponsoransvarig med stor säljerfarenhet, även
han en inbiten padelspelare. Jesper Olovsson som
fastighetsansvarig, när han inte syns med racketen
i handen.
– Vi håller på att bygga ett nätverk från olika
branscher där vi vill stärka det lokala företagandet.
Nu i början tänker vi oss tre träffar per år, men de
kommer säkert ge mersmak, berättar Kryddan.
Varje bana är redan sponsrad och är namngivna
efter lokala företag, och nu börjar även väggen
fyllas med skyltar på företag som vill vara med och
synas på den nya mötesplatsen och delta i nätverket.
– Högst på vår önskelista står en hjärtstartare som
kommer få en fin sponsorskylt. Om du skyndar,
så är det din! hälsar Kryddan.

Högsta betyg för Mellby Padel Center
För 11 månader sedan slog Mellby Padel Center upp dörrarna till Sveriges modernaste padelhall
och bjöd på invigningsfest. Succén har blivit faktum och ägartrion Daniel, ”Kryddan” och Jesper är mer än nöjda.
I snitt kommer 700 personer hit varje vecka för att spela padel, plus alla andra som bara hänger här
för den härliga stämningens skull.
Lyckad satsning på kvalitet
Mellby Padel Center har redan gett eko i hela
Padelsverige. Ägarna är inte bara kända för att
ha byggt den bästa hallen, utan också för att ha
fått ordentlig fart på den.
– Vi valde att bygga efter ett nytt kvalitetskoncept

från Adidas som omfattar både banor med Mondo
WPT gräs, shop, tränarutbildningar och Playtomic
bokningssystem. Systemet gör det enkelt att
hitta medspelare och att dela upp betalningen
individuellt. Det går också att spela när personalen
inte är här. En ny entrékod för varje bokning håller

koll på vem som är i hallen. Vi var först med att
våga ta in Playtomic till Sverige, men nu sprider det
sig fort, säger Daniel stolt.
– Miljön i vår hall är också avsevärt bättre än på
andra ställen. Det kanske inte märks direkt när
du kommer in, men redan efter en liten stund är
skillnaden enorm. Med nio meter i takhöjd och
bästa isoleringen är ljudnivån otroligt bra och
det går att prata med varandra på banorna på ett
behagligt sätt. Istället för belysningsstolpar har vi
en takhängd belysning med bästa ljuskvaliteten
utan bländning. Det gör att man kan vistas härinne
hela dagen, trots full aktivitet, utan att bli trött av
fel anledning, tillägger Jesper.

Full rulle sju dagar i veckan
Hallen är öppen för spel 05.00–24.00 varje dag.
Vill du lära dig ordentligt kan du boka in dig
i olika träningsgrupper.
– Padel är en sport som passar alla även om man
har olika förutsättningar att bli riktigt duktig.
Vi ser tydligt att tjejer som börjar vill lära sig från
grunden, medan killar tror att de redan kan,
ler Daniel.
Glad ägartrio: Daniel Niklasson, Christian "Kryddan" Eriksson och Jesper Olovsson.
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Har du inte egna, finns rack att hyra och bollar att
köpa, även när här är obemannat. Kvällstid och
helger är självklart de intensivaste tiderna.
– Du som är ledig dagtid kan anmäla dig till

Banken har bra magkänsla
Även om första åren alltid kräver hårt arbete har
det här blivit en lyckad satsning som redan ”går
ihop”. I höst har de även kunnat färdigställa
kök och konferensutrymmen som går att hyra
för olika ändamål. Näst i tur står en läktare.
– När vi tre kom till Laholms Sparbank för ca 3 år
sedan och ivrigt berättade att vi ville bygga Sveriges
bästa padelhall lyssnade de noga, ställde bra
frågor och kom fram till att de ville tro på oss.
Bankens magkänsla har betytt mycket för oss,
avslutar Jesper.

Tre av padelklubbens frontfigurer: ungdomstränarna Simon Nilsson och Alice Eriksson
tillsammans med ordförande Håkan Magnusson.

MELLBY PADELKLUBB HAR SKAPAT

Härlig klubbkänsla
på kort tid
För att kunna tävla, göra evenemang och erbjuda barn- och
ungdomsträning behövdes en förening. Sagt och gjort. Mellby Padelklubb
har redan lockat ca 350 medlemmar och det har skapats en härlig
klubbkänsla, mycket tack vare engagerade eldsjälar.
Alla vill vara medlemmar
Padellubbens är i full gång från kl 16–23 på
vardagar och hela dagarna under helgerna.
Deras aktiviteter tar tre av banorna i anspråk.
Ambitionen är att här ska finnas ett stort
padelutbud för Laholm med omnejd. Eftersom
medlemskapet ger billigare banhyra, rabatt i shopen
och inbjudningar till tävlingar och event blir i stort
sett alla som kommer till hallen också medlemmar
i klubben.

Lätt att bli biten
Alice Eriksson är 21 år och tillhör de yngre
i föreningen. Hon är sekreterare i klubben,
har gått ledarutbildning igenom Svenska
Padelförbundet och tar hand om barn- och
ungdomsträningen tillsammans med Simon
Nilsson.
– Pappa var med och byggde hallen så jag tog en
padelkurs för Sandra Andersson och blev biten
direkt. Detta är mitt första föreningsengagemang
och även om jag lägger väldigt mycket tid här
tycker jag helt klart att det är värt det. Vi får
mycket positiv feedback och hoppas så klart att
fler vågar vara med och dela ansvaret så att vi kan
utveckla klubben till något riktigt bra, säger hon.

Vill att alla ska få prova
– Vi vill att alla barn som vill ska få prova och har
kommit fram till att 9–16 år är en bra åldersgrupp.

I våras körde vi igång de första träningsomgångarna
som direkt blev fullbokade. Under hösten och
vintern kör vi nya träningsomgångar, med en
timme i veckan x 5, där vi blandar nya och erfarna
spelare. Vill man satsa krävs det träning med
ledare, fortsätter Alice.

Stegen -- det populära
klubbligaspelet
Eftersom padel är en ung sport har tävlingar mellan
klubbarna inte kommit igång ännu. Därför har
Mellby Padelklubb startat sitt eget klubbligaspel
som de döpt till Stegen.
Stegen pågår under 5-veckorsperioder med en
pausvecka mellan varven. Föreningen rankar
spelarna så att det blir så jämna divisioner som
möjligt. Det finns både Herrstegen, Mixedstegen
och Damstegen.
– Stegen har fått jättestort intresse och det blev
snabbt överfullt med anmälningar. Ordföranden
Håkan Magnusson, som är ansvarig, har ändå
lyckats få med alla och skapat flera divisioner inom
varje stege på ett bra sätt. Matcherna spelas om 3 set
under 1,5 timme och man klättrar eller faller efter
varje omgång. Höstens Master-slutspel kommer
ske i december och resultaten går att följa på
docs.ligaspel.se, avslutar Alice glatt.
Följ gärna klubbens utveckling på
Mellbypadelklubb.blogg.se och Facebook
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”Glöm aldrig
att inspektera munnen
på ditt djur. Orsaken till
många sjukdomsbesvär eller
beteendeförändringar kan
härledas till munhålan.
Ett djur som har tandvärk gör
instinktivt allt för att dölja det,
för att inte bli utstött
ur flocken.”

ACCESIA HAR SKAPAT

Djurtandvård på djurens villkor
Hennes stora kärlek till djur fick tandsköterskan Susanne Andersson att vidareutbilda sig till djursjukvårdare.
Då upptäckte hon hur skrämmande lite veterinärerna visste om munhålans betydelse för djurens hälsa
och hur knappa behandlingsmetoderna var. Idag, drygt 15 år senare, har hon skapat
ett komplett behandlingskoncept för etisk, hygienisk och ergonomisk djurtandvård, inte bara i Sverige
utan även internationellt. Allt för att hjälpa djuren att må bra.
Djurtandvård är mycket komplex

– Djurtandvård är mycket mer omfattande än
humantandvård. Vi människor tillhör en och
samma art, sitter snällt stilla och gapar och klarar
oss oftast med lokalbedövning. När det gäller
djur behöver alla behandlingar ske under narkos
eftersom vi inte vill att djuren ska lida, varken
psykiskt eller fysiskt. För att kunna röntga eller
behandla ett marsvin, en hund eller en häst har vi

också varit tvungna att anpassa utrustningen och
instrumenten. Tänderna hos alla djurarter och raser
ser väldigt olika ut, säger Susanne.
Fyller ett behandlingshål hos veterinärerna

– Accesia har skapat ett unikt helhetskoncept för
djurtandvård. Vi designar, utvecklar, marknadsför
och säljer idag behandlingsutrustning, instrument
och förbrukningsartiklar för olika typer av djur.

Allt är noga utvecklat efter såväl djurens anatomi
som personalens behov. Dessutom har vi sedan
starten av Accesia Academy 2006 redan hunnit
utbilda ca 2000 veterinärer, djursjukskötare och
djurvårdare från hela Europa, i både praktisk och
teoretisk djurtandvård. Dessutom finns vi alltid till
hands för support och rådgivning, berättar Susanne
stolt.
Det bästa inom djurtandvård

Accesias verksamhet drivs från lokalerna
på Slottsmöllan i Halmstad där det jobbar
19 personer. Här ryms produktutveckling,
försäljning, webbshop, support, konsultation
och fina anpassade utbildningslokaler.
– Bland alla våra egendesignade produkter sticker
behandlingsystemet Albertina ut lite extra. Det
är ett höj- och sänkbart operationsbord med
unika egenskaper som värme och utsug infällt i
bordsskivan. Allt för att både djur och personal ha
det så bra som möjligt under behandlingen, berättar
Susanne.
Ingen självklar framgångssaga

– Även om det har varit väldigt roligt har det varit
mycket jobb och allt har inte gått på räls. I samband
med min skilsmässa höll jag nästan på att förlora
företaget 2012, berättar Susanne. För att komma
8 ·
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– Jag hade just kommit tillbaka efter 29 år
utomlands i olika ledande befattningar i stora
bolag. I Accesia såg jag ett väldigt spännande och
livskraftigt företag med stor utvecklingspotential
och ett kompromisslöst fokus på djurens väl och ve.
Susanne och jag fann att vi kompletterar varandra
otroligt bra utifrån en stark gemensam värdegrund.
Vår och våra kunders lönsamhet bygger på att
en etisk, ergonomisk, hygienisk och effektiv
djurtandvård är bäst för alla parter, fyller Johan i.
Varför bank i Laholm?

I samband med rekonstruktionen undersökte
Accesia möjliga bankpartners i närheten.
Johan som även är huvudägare i Lagafors hade
god erfarenhet av Laholms Sparbank och tog
med dem i urvalet. Då märkte också Susanne
skillnaden.
– Jag upplever en stark närhet och stort engagemang hos Laholms Sparbank. Att vi verkar i olika
kommuner har ingen som helst betydelse. Våra
företagsrådgivare är pragmatiska, följer oss i vått
och torrt och hör av sig med äkta intresse med
jämna mellanrum. Det känns väldigt tryggt och
bra, säger Susanne.

Herberts består av Christer Hjalmarsson, Inger Hjalmarsson, Bengt Oskarsson, Kristina Oskarsson
och Ingvar Svensson.

Fortsatt trivsamt
med Herberts
I mars, april och oktober lät vi i vanlig ordning
Herberts underhålla alla pensionärer, äldreboenden och gruppboenden på trivseleftermiddagar i Laholm, Knäred och Våxtorp.
Det folkkära bandet serverade glada trallvänliga
låtar som alla kunde följa med i sina sånghäften.
Det blev en härlig blandning av allsång och underhållning som framkallade sköna
minnen från förr. Självklart bjöd banken också på kaffe med goda kakor till.

Foto: Laholms Sparbank

Susanne Andersson utnämndes till Årets Affärskvinna 2008 och Årets Entreprenör 2011.
Hon är också hedersmedlem i Svenska Sällskapet för djurtandvård, med motiveringen att hon har bidragit till utvecklingen av djurtandvården
i Sverige som är på god väg att bli ett föregångsland inom området.

på rätt köl deltog jag i FöretagsAccceleratorn
hos Connect Väst. Där mötte jag Johan Cavalli
som aktivt hjälpte oss med rekonstruktion
och internationalisering samt såg till att vår
produktportfölj blev design- och teknikpatenterad.
Johan blev vår räddning och året därpå blev han
hälften delägare i Accesia, fortsätter Susanne.

Spännande framtid på gång

Idag består Accesia av flera företag och förutom
i Sverige finns verksamhet i Norge och Tyskland
samt en bemanningsverksamhet för veterinärer
med specialutbildad personal inom tandvård.
I år lanserar de också hela sitt tandvårdskoncept
anpassat efter hästar och tittar på att göra en
tandvårdsenhet att ha med sig ut i stallarna.
– Nästa steg är mobila utbildningsstationer som
gör att Accesia kan resa runt i Europa och utbilda
hela team av veterinärer på deras hemmaplan.
Dessutom har vi slutit avtal och blivit ”preferred
supplier” till både AniCura och IVC Evidensia.
Deras djurklinikkedjor är på stark frammarsch och
vi ser det som en utmaning att hålla takt med deras
utveckling, avslutar Johan.

Vi gratulerar Tekla Hervén-Larsson, Tilda Emanuelsson och Julian Hallonlöf till
att ha skrivit bäst motiveringar till att varför man ska gå med i Smart Livsstil där
första priset är en iPad mini.

Foto: Accesia

Mer info om Smart Livsstil hittar du på laholmssparbank.se/smart
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Vi låter bankens
vinst bidra till en god
samhällsutveckling!

Här är några glada mottagare av sparbanksmiljonen. Fler bilder hittar du på
våra sociala medier, Facebook och Instagram.

Laholms Sparbank satsar mer på föreningar,
organisationer och samhällsnyttiga projekt än
någon annan lokal aktör i Laholms kommun.
Bakgrunden till detta finns i Sparbankernas ursprung och är en av våra
absoluta grundbultar. Nämligen att låta bankens vinst bidra till en god
samhällsutveckling lokalt. Vi har en stor sponsorverksamhet och under
2019 skjuter vi till en miljon extra – Sparbanksmiljonen!
Vi tycker det är kul att så många ansöker och till så många olika projekt
inom idrott, kultur och samhällsengagemang av olika slag.
Här presenterar vi vem som fick delar av miljonen 2019, och till
vilka projekt pengarna går till.

Sparbanksmiljonen!

FÖRENING

PROJEKT

Alla 9:or i Laholms kommun

Föreläsning ”Under kevlaret”

Allsång i Parken

Ljudtekniker, trummis, pianist

12 000

Björbäcks ryttarförening

Renovering av grusbana inför SM

15 000

en hälsning från Laholms Sparbank

28 000

BK Walldia

Omklädningsrum, fotbollstennisnät

10 000

Blåkulla förskola

Cargobike (cykel)

20 000
10 000

Caprifolen

Voltigedräkter

FN-föreningen

Integrationsfest för gemenskap

Friluftsfrämjandet Knäred

Avloppssystemet

40 000

Friluftsfrämjandet Laholm

Renovering av tak på raststuga

25 000

Föreningen Funktionsrätt Laholm

Resa till funkisfestivalen (buss, entré)

10 000

Föreningen Gamla Laholm

Sommarutställning 2019

Föreningen Gamla Laholm

Material m m till utställningar i Rådhuset

30 000

och kräver din uppmärksamhet. Oavsett vilket,
finns vi alltid till hands och följer upp dina
placeringar med regelbundna avstämningar. Ett
lyckat sparande kräver en rebalansering med jämna
mellanrum, tipsar Patrik Karlsson som är en våra
placeringsrådgivare.

5 000

5 000

Föräldrakooperativet Möllan

Undervisning kunskapsbank

10 000

Genevad/Veinge IF

Matchklocka, avbytarbås, bänkar

10 000

Glänningesjö/Grönkulla
Förskola

Cargobike (cykel)

26 000

Göstorps trivselförening

Lekredskap, gunga, rutschkana

Hallands Equestrians

Utrustning, inventarier

10 000

Hörselskadades Förening
Laholm

Inköp av hörselslinga

20 000

IBK Puma

Material till ledarutbildningar

35 000

Junis 177 Våxtorp

Hyra av lokal till läger för medlemmarna

Knäreds IK

Nät, racket, bollar pickelball

Knäreds vävstuga

Köpa in kontra marscher

4 000

Korpen Engelaholm

2 st. startset pickelball m m

6 000

Kvinnogruppen

Bidrag till aktiviteter

Laholms FK

Fotbollar

20 000

Laholms IF Friidrott

Höjdhoppsribba, startblock m m

25 000

Laholms Konsertförening

Konsertserie för barnfamiljer

10 000

Laholms Manskör

Jubileumskonsert

25 000

Laholms Motorklubb

Reparation av toalett och dusch

25 000

Laholms Sommarspel

Musik till föreställningen

20 000

Laholms Skytteförening

3 gevär + kompressor

20 000

Laholms Tennisklubb

Byggnation av toalett och omklädning

30 000

Mellby Gymnastikförening

Utbildning ungdomsledare

10 000

Mellby Padelklubb

Tränarutbildning, bollar

20 000

Mestocka nya
bygdegårdsförening

Roddmaskin

Ökat intresse
för hållbara
placeringar

7 000

5 000
15 000

Patrik Karlsson, Anette Haje-Ilstam och Caroline Johansson är dina rådgivare i Placeringsgruppen.

5 000

5 000

Alla 9:or Laholms kommun

Niornas dans i Karsefors

Parkinsonföreningen Laholm

Instruktör vattengymnastik

Ränneslövs GIF

Renovering av tennisbana

20 000

Skogaby Golfklubb

Renovering laddningsstation

10 000

Skottorps IF

Ny femmannaplan med belysning

10 000

Skottorps IF

Skottorp/Skummeslövsdag

20 000

Skummeslövs Tennisklubb

Klubblokal, 2 st padelbanor

30 000

Skummeslövsstrands
Badortsförening

Musik till midsommardansen

Solbackens
Bygdegårdsförening

Utemiljö

Sticka-skicka gruppen

Inköp av material

Svenska Narkotikapolisföreningen

Utb. material narkotika & dopingfrågor

15 000

15 000
6 000

5 000
20 000
5 000

Sydhallands skyttegille

10 st luftgevär

20 000

Södra Hallands
hembygdsförening

Byte av tak på Ebbaredsstugan

20 000

Teaterrepet

Musik, ljusteknik, tekniker, scenografi

25 000

UNF 177 Våxtorp

Material och inventarier

10 000

Veinge hembygdsförening

Bidrag till hjärtstartare

15 000
15 000

Veinge Jaktskytteklubb

Renovering av klubbstuga

WIPÅ kören

Jubileumskonsert

7 000

Woxboringen

Dräkter

5 000

Våxtorp Bois Pingis

2 st bordtennisbord

24 000

Våxtorps byalag

Julbelysning

20 000

Våxtorpsskolan

Utsmyckning och aktivitet på skolgården

20 000

Ysby BK

2 st fotbollsmål, 10 st fotbollar

16 500

Ysby Hembygdsförening

Nytt yttertak Kyrkstallarna

50 000

Öringe montessoriförening

Bygge av ett teknikrum

25 000

Summa:		
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Handlingsplan för dina placeringar?
Känner du dig övertygad om du på bästa sätt förvaltar och utvecklar ditt kapital så
att du får en trygg försäkrings- och pensionssituation? Sedan ett år tillbaka har vi ett
specialistteam för kvalificerad placerings- och försäkringsrådgivning. Många nöjda
kunder som varit här hälsar att det är väl värt besöket.
Till placeringsgruppen är du som privatperson eller
företag med större placeringsvolymer välkommen.
När vi träffas inventerar vi din privat- eller företagsekonomiska situation och
analyserar den. Tillsammans
upprättar vi därefter en
finansiell handlingsplan med
åtgärder och placeringsaktiviteter för att uppnå just dina
önskemål och behov.

och dina närmaste, både idag och i framtiden. Det
betyder även efterlevandeskydd, kapital, sjuklöne-,
sjukvårds- och pensionsförsäkringar, etc.
– Genom placeringsgruppen
har vi skapat ett dynamiskt
team med fokus på hög
kompetens inom vårt specialistområde. Vi har märkt ett
stort intresse men vet också
att många fler av våra kunder
skulle ha nytta av att träffa
oss. Vi kan både hjälpa dig att välja placeringar
som sköter sig själva eller som är mer avancerade

”Tillsammans får vi
din ekonomi att växa
på ett sunt, tryggt
och hållbart sätt.”

Din ekonomi handlar ju om
mer än om pengar. Förutom att få kapital och
tillgångar att växa vill du skapa trygghet för dig

På Laholms Sparbank välkomnar vi höstens miljödebatt genom att lyfta våra hållbara placeringar.
Samtliga våra Robur-fonder omfattas av policyn
för ansvarsfulla investeringar som inkluderar hållbarhet. De garanterar dessutom exkludering av
företag med oetisk verksamhet, som t ex tillverkning av klusterbomber, personminor eller pornografiskt material.

Miljöfonder som sticker ut
ROBUR GLOBAL IMPACT är en aktiefond
som helt fokuserar på att investera i bolag som vi
bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala
mål för en hållbar utveckling och en bättre värld.
På vår hemsida har vi dessutom kopplat en
beräkningssnurra till Global Impact så att du
enkelt kan beräkna hur stor nytta för miljön din
andel gör. Prova den gärna, du hittar den på
laholmssparbank.se/globalimpact.
TRANSITION GLOBAL OCH TRANSITION
SVERIGE är sedan 1 oktober två nya namn bland
Roburs fonder. Tidigare hette de här fonderna
Etica. I och med namnbytet går Transition Global
och Transition Sverige ännu längre i sina inkluderande och exkluderande krav samtidigt som
de stöttar bolag som visar upp ett aktivt arbete,
eller påbörjad omställning, som bidrar till ett
hållbart samhälle.

Våra fondklassiker presterar i topp
Fondklassikerna Allemansfond Komplett och Kapitalinvest tillhör våra äldsta och största aktiefonder.
Men det betyder verkligen inte att de är mossiga. Tvärtom. Idag hör de till de topprankade fonderna
som levererat en mycket god avkastning.
Både Robur Allemansfond Komplett och Robur Kapitalinvest har
förvaltare som är aktiva i sitt sökande efter de bästa investeringarna
i bolag världen över. För dig som vill placera ditt sparande i aktier har
de skapat en enkel helhetslösning som förvaltas efter bästa förmåga.
Fonderna har utvecklats och förädlats genom åren och är idag båda
två topprankade fonder som levererat mycket god avkastning.

När behöver du pengarna?
Även om du placerat ditt sparande i fonder som har gått väldigt bra är
det viktigt att du med jämna mellanrum ser över ditt innehav och väger
det mot såväl risk som tiden du har kvar tills du vill använda dina pengar.
Kontakta oss i placeringsgruppen så hjälper vi dig att aktualisera
ditt sparande!
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Stor banklycka
i Skummeslöv!
Invigningen av vårt nya kontor i Skummeslöv den
11 maj blev en härlig folkfest med hundratals
besökare. Sedan dess har bokningarna hos våra
rådgivare överträffat alla förväntningar.
Massor av nya kunder uppskattar närheten till vår höga och
breda kompetens i en skön avspänd miljö. Många gånger
omfattar vår personliga rådgivning både den privata och
företagsaffären, då vi ser till att även en företagsrådgivare
kommer till det nya inspirerande kontoret. Sara och Catarina
gör ett fantastiskt jobb. Det är kul att vara banken som går

Foto: Laholms Sparbank

mot strömmen och att göra det med sådan framgång!
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