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Lions tar emot Sparbankens 180-års stipendium
Med anledning av att Sölvesborg-Mjällby Sparbank fyllde 180 år förra året så har Ritz Conditori
sålt en 180-års bakelse (bankverk). För varje bankverk som sålts så går banken in och skänker 18
kr till Lions i Sölvesborg, vilket har resulterat i en summa på totalt 50. 814 kr som Lions kommer
använda till behövande i Sölvesborg.
Sölvesborg-Mjällby sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell
verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i
form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på
hemmaplan.
-

Under 2019 har vi haft fullt fokus på sparbanksidén med anledning av att vi firat 180 år
som bank i Sölvesborg. Dels så har föreningslivet i Sölvesborg fått dela på drygt 2,5
miljoner kronor och dels så har våra kunder fått välja vilken förening i Sölvesborg som
banken ska skänka 180 kr till när de har varit inne på rådgivning. Detta har resulterat i
324.000 kr i extra sponsorstöd under året, säger Stefan Ohlson, VD på SölvesborgMjällby Sparbank.

Under jubileumsåret så har också Ritz Conditori sålt en 180-års bakelse där Sölvesborg-Mjällby
Sparbank skänker 18 kr per såld bakelse till Lions i Sölvesborg. Ritz har sålt 2.823 bakelser under
året, vilket resulterar i 50.814 kr till Lions som de kommer att använda för att hjälpa behövande i
Sölvesborg.
-

Hela bygden tillsammans har bidragit och verkat för en god sak under året. Det märkte vi
också på intresset för våra biljettevenemang där biljettpriset har varit 29 kr till våra
evenemang ”Magishow med Douglas Nordenbelt och Vilgot Michelin”, ”Barnteater med
Karlsson på Taket” och ”Julbio, Frost II” där vår totala biljettintäkt går till organisationen
friends. Det har resulterat i 22.707 kr till friends, fortsätter Stefan Ohlson, VD på
Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Sparbanksidén
Ursprunget till dagens sparbanker finns i skotska samhället Ruthwell där prästen Henry Duncan
år 1810 öppnade en bank som var till för alla. I den skulle även de fattiga få sätta in de få slantar
de kunde undvara, se dem växa och använda dem för sin egen ekonomiska utveckling.
Sparbanker finns än idag runt om i Sverige tack vare våra rötter som vårdats och utvecklats
genom bankens långa och skiftande historia. Vinsten stannar fortfarande kvar i våra hemtrakter
för att bidra till samhällets och bankens utveckling.
Sparbanksidén kan beskrivas så här:
-

Den lokala förankringen är grunden för en sparbanks verksamhet

-

En sparbank är utan enskilt vinstintresse

-

En sparbank ska genom sin verksamhet skapa ökad ekonomisk frihet för sina kunder

-

En sparbank ska vara ortens bank och ta aktiv del i utvecklingen av näringsliv och
kommun

-

En sparbank ska vara en stark konkurrensfaktor på den lokala marknaden

För mer information kontakta gärna:
Susann Hammad, Marknadschef, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 05 eller
073- 517 99 52.
Stefan Ohlson, VD, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 24 eller 070-686 84 66.

Kort om Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank har en affärsvolym på 8,8 miljarder kronor, 30 anställda och två
kontor i Blekinge. Vi är en egen bank som äger en liten del av Swedbank – inte tvärtom. Vi har i
180 år verkat för ett bättre liv i vår närhet tillsammans med våra kunder. Det är det vi kallar för
att ha hjärtat i bygden och det vill vi fortsätta med i minst 180 år till.

Kort om Lions i Sölvesborg
Klubben bildades 17 maj 1960 och har 26 medlemmar. Lions har under åren sysslat med Lucia,
julmarknader och julkärveförsäljning. När Lions köpte den gamla dansbanan i Tivoli som
renoverades började de med second hand, som är grundbulten i deras verksamhet. Lions
medverkar också vid Killebom med Lionståget, och säljer korv vid julmarknaden i Slottslängorna.
Lions delar ut ca. 1 milj. i bidrag per år, varav ca.70% lokalt och 30% nat. och internationellt.

Kort om Ritz Conditori
Ritz drivs av Frida Antonsson och Micke Svensson. Efter att ha arbetat på några av Sveriges
bästa konditorier och bagerier i Stockholm under tio år, återvände de till Blekinge och tog över
verksamheten 2008. De bytte ut hela sortimentet och har sedan dess satt sin egen prägel på alla
produkter och allt de gör. Utbudet är brett och präglas av ett antal klassiker, kombinerat med det
som blivit lite av deras signum: stora surdegsbröd och moussebakverk.

Bild på 180-års bankverk

