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PRESSMEDDELANDE 2019-09-09

Tre sparbanker i gemensamt hållbarhetsprojekt
Sparbankerna i Kinda-Ydre, Vadstena och Åtvidaberg inleder ett gemensamt projekt kring HÅLLBARHET.
Projektet är flerårigt och syftar till att ta fram konkreta verktyg inom hållbarhetsarbete för såväl
sparbankerna själva som för våra kunder. Avsikten är att arbeta brett med hållbarhetsperspektivet och
belysa väsentliga områden som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med nöjda kunder och
medarbetare och ett hållbart omgivande samhälle.
De tre sparbankerna har varit hållbart verksamma på respektive ort i 153 år, 180 år respektive 152 år. Det
de nu vill göra är att öka sin egen medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna, lyfta upp dem och gå i bräschen
för en ökad medvetenhet hos ännu fler aktörer på de orter där bankerna är verksamma. Med sina långa
bakgrunder och sitt samhällsengagemang tycker bankerna att de har ett ansvar att bli mer uttalat aktiva
även inom detta område.
För att säkerställa att de själva utvecklar hållbarhetsfrågorna på ett innovativt och hållbart sätt vände de
sig på ett tidigt stadium också till Linköpings universitet (LiU) och Luleå tekniska universitet (LTU).
Tillsammans med dem sökte de statliga utvecklingsmedel hos Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet)
och har nu fått delfinansiering till projektet beviljat med 2 Mkr under två år. Projektet benämns HISS
(Hållbarhet i Sparbanks Styrelser). Vinnova säger i sitt beslut bland annat:
” Ansökan visar upp en tydlig och trovärdig beskrivning av de medverkande organisationernas
utvecklingsbehov och möjligheter att öka sin innovationsförmåga. Vidare anses den inbyggda
intermediära rollen som positiv. Engagemang i termer av antalet timmar från bankerna anses vara något
lågt. Som helhet är det inte desto mindre ett ytterst relevant projekt inom frågeställningar med
omfattande samhällelig betydelse.”
”En stor andel av ansökningarna bedömdes ha hög potential och vara av god kvalitet. Detta innebär att
konkurrensen om de tillgängliga medlen har varit hög.”
Media är välkommen att ta del av ytterligare information och att ställa frågor kring detta på en enkel
pressträff.
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0703 183815
0702 086007
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0722 134702

Vi skapar åternäring. Åtvidabergs Sparbank, som startade sin bankverksamhet 1867, har som mål är att erbjuda bra bankservice
med närheten och enkelheten hos den lilla banken med kompetensen hos den stora. Verksamheten genomsyras av en genuin
omtanke och ett starkt lokalt engagemang. Banken har de senaste åren haft en mycket god utveckling, med stadig tillväxt av
kunder, god lönsamhet och ökad affärsvolym.
Box 246, 597 25 Åtvidaberg
Besök: Torggatan 1

Telefon: 0120-840 00
Fax: 0120-840 20

Bankgiro: 981-0219
Styrelsens säte: ÅTVIDABERG, org.nr: 522001-5886

