Köping 22 november 2019

Pressmeddelande
Sparbankens ombyggnation klar i Arboga:
”Vi anpassar för framtiden och värnar om det personliga mötet”
När många banker stänger eller slår ihop kontor, satsar istället Sparbanken Västra Mälardalen
på att bygga om kontoren för att möta sina kunder på ett ännu bättre sätt även i framtiden. Nu
står Arbogakontoret klart efter ombyggnation det senaste halvåret, och det firar banken med
Öppet Hus för alla som är intresserade den 25 november kl 17-19.
-

Ända sedan vår bank startade 1845, har personlighet, närhet och tillgänglighet varit
hörnstenar i vår verksamhet. Och även om kundbeteendet har förändrats och blir mer och mer
digitalt, är vi övertygade om att det personliga mötet och den personliga kontakten kommer att
fortsätta vara viktigt för våra kunder nu och i framtiden, säger Mikael Bohman, VD på
Sparbanken Västra Mälardalen.

Därför har Arbogakontoret på Nygatan 40 byggts om. Nu hittar man både privatrådgivare och
företagsrådgivare på nedre plan.
-

Ombyggnationen har verkligen blivit ett lyft. Nu har vi byggt bort ytor som inte längre används,
då verksamheten förändrats en hel del sedan vi flyttade in på 1980-talet. Vi utnyttjar våra rum
och lokaler på ett mer optimalt sätt nu än tidigare, bekräftar Ralph Pihlqvist, kontorschef i
Arboga.

Men varför väljer ni att satsa, och bygga om, när så många andra stänger ned kontor?
- För oss är Västra Mälardalen den viktigaste platsen på jorden. Vi har bara kontor i Köping,
Arboga, Kungsör och Kolsva, och vi finns till för de som bor här. Vårt uppdrag är, och har alltid
varit, att hjälpa våra kunder till ekonomisk frihet och trygghet. För att kunna fortsätta göra det på
bästa sätt behöver vi även investera i våra lokaler och optimera dem för nuvarande och framtida
verksamhet, förklarar Mikael Bohman.
Näst på tur för uppgradering står Köpingskontoret. Planeringen är i full gång och ombyggnationen drar
igång efter årsskiftet.
-

När samhället förändras, förändras vi med det, men vi värnar om det personliga mötet och är
övertygade om att det kommer att fortsätta att göra skillnad att man får träffa sin personliga
bankman i Arboga, Kungsör eller Köping, avslutar Mikael Bohman.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Öppet Hus 25 november
Alla som är intresserade av att se de nya lokalerna i Arboga, på Nygatan 40, är välkomna på Öppet
Hus den 25 november kl.17-19. Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande, klipper band, det
bjuds på tilltugg och tårta och bankens medarbetare, inklusive specialister, försäkringsrådgivare och
förmögenhetsrådgivare finns på plats.
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Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en äkta Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska
stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de
pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och
Kolsva. För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
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