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NYTT OCH NYTTA FRÅN LAHOLMS SPARBANK

”Jag fick
möjlighet
att köpa ett
hus på egen
hand”

Ungdomsbrandmännen
lär sig nytta
för livet
GS Byggvaror
satsade tidigt
på e-handel

o: Fotograf Victor

Sparbanksidén
firar 200 år
– lika stark nu som då!
Sparbanksidén har gett alla möjlighet att spara för att påverka sin
egen framtid. På Laholms Sparbank förvaltar vi idén med äkta
engagemang och ger dig tillgång till ekonomisk kunskap,
etablerad trygghet och personlig service. Som fristående lokal
sparbank ser vi till att vår vinst går tillbaka till bygden, för att göra
nytta där våra kunder lever och verkar.
Vårt hållbarhetsarbete drivs ständigt framåt – både socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Med fyra lokalkontor
finns vi nära till hands, vare sig du är gammal
eller ung, företagare eller en förening.

Varmt välkommen till oss!

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN LAHOLMS SPARBANK

– Självklart har det uppstått oförutsedda
kostnader. Bland annat gjorde ett stopp
i de gamla rören att jag fick en vattenläcka i källaren, dessutom behövde all
el dras om för att inte propparna skulle
gå ideligen. Hela tiden har jag haft tät
kontakt med Sara på banken som alltid varit lätt att få tag på, stöttat mig
och hjälpt mig vända på problemen för
att hitta lösningar. Banken har verkligen gett mig den trygghet jag behövt
för att sova gott om natten, fortsätter
Katrine.

Banken som
bryr sig om
både ung och
gammal
Lika mycket som vi vill inspirera
barn och unga till att ta kontroll
över sin ekonomi för att påverka
sin framtid, vill vi hjälpa våra äldre
kunder att hänga med i den nya
moderna tekniken.

Ett lärorikt projekt för barnen

Förser skolorna med de
senaste ekonomikunskaperna

I både högstadiet och gymnasiet ingår
privatekonomi i läroplanen. Bästa sättet för lärarna att garantera senaste
kunskaperna är att ta hjälp från oss
på banken. Vi erbjuder skolorna kostnadsfria föreläsningar under rubriken
Ung Ekonomi. Under 2019 var vi ute
vid två tillfällen i fem olika gymnasieklasser, medan högstadieeleverna har
haft möjlighet att komma till oss på
banken.
Ung Ekonomi överraskar många

– Vi pratar om hur man får vardagsekonomin att gå ihop och vad pengarna ska räcka till. Måste man spara,
vad ska man tänka på när man flyttar hemifrån och vad händer om man
inte betalar sina räkningar? Vi går
också igenom vilka regler som gäller
när man flyttar ihop med någon. Här
blir många förvånade över hur viktigt
det är att skriva ett samboavtal. Plus
mycket annat. Den vanligaste frågan
är nog hur man ska räkna skatt på
sommarjobbet, berättar privatrådgivaren Sara Thuvesson.
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Lärare, du behöver inte vänta!

Du får gärna själv ta kontakt med oss
om Ung Ekonomi på tel 0430–491 50.

STOLT & STARK TJEJ

Nu bor Katrine med barnen
i ett eget hus
Från sin lägenhet i närheten, lockades Katrine Thelander
till invigningsfesten för nya bankkontoret i Skummeslöv i maj förra året.
När vår vd Lars-Göran avslutade invigningstalet med ”nu är
det upp till er kunder att visa att vår satsning är rätt” bestämde hon sig.
Hon skulle lämna storbanken, där hon saknade tillit och personlig
service, för att utmana Laholms Sparbank med sina husplaner.
Att bo hos mamma ska vara lika bra

Bodde mitt i en omfattande renovering

Katrine har ett bra jobb, god ekonomi
och ordning på tillvaron. Som ensamstående ville hon köpa och renovera ett
eget hus, där barnen Noora och Elliot
skulle kunna få egna rum och en trädgård att leka i, även under veckorna de
bodde hos henne. Det visade sig att
många banker inte tror på att en tjej
kan klara ett sådant projekt på egen
hand. Men det var innan hon kom till
Sara Thuvesson på Laholms Sparbank i
Skummeslöv.

– Vi flyttade in samma dag som vi fick
nycklarna. Tillsammans med barnen,
deras hjälpsamma pappa och våra vänner har vi försökt göra så mycket som
möjligt själva. Vi har bytt alla fönster,
målat, tapetserat och slitit bort laminatgolven ovanpå de fina trägolven, som
har gått att slipa och vitlasera. Där det
behövdes fick jag självklart anlita hantverkare, bland annat till rörläggning
och el. Utan överdrift, var det lite av en
utmaning att vinna respekt hos dem,
som ensam tjej.

– Jag träffade Sara några gånger, hon
granskade min ekonomi och stöttade
sedan min plan genom att ge mig ett
lånelöfte. I slutet av augusti hittade jag
ett hus i Skottorp som jag och barnen
kände kunde bli något. Med Saras hjälp
blev jag i december ägare ett 110 kvm
stort hus från 1949 med stort renoveringsbehov, berättar Katrine leende.

”Bara en sån sak som att
Sara på banken aldrig ifrågasatte
att jag som ensam tjej skulle
klara att renovera ett hus.”

– Barnen har hjälpt till jättemycket och
har lärt sig att mamma faktiskt kan rodda ett sådant här projekt på egen hand.
Samtidigt har det varit spännande att
laga mat på en liten kokplatta och äta
sittande på golvet. Det var med stor
tacksamhet vi fick rinnande vatten och
kunde ta kök och badrum i bruk. Efter
4 månader är vi i stort sett klara inomhus och barnen har flyttat in i sina rum.
De har fått uppleva att livet går upp
och ner och att man får kämpa lite extra ibland. Men framför allt har de lärt
sig vikten av att ta ansvar och värdet av
goda vänner. Det känns helt otroligt att
till och med ens bank kan bli en kär
vän, avslutar Katrine.

Katrine, Elliot, Noora och hunden Allie är stolta
och glada över sitt renoverade hus.
Överst: Katrine har fått värdefullt stöd av
privatrådgivare Sara Thuvesson.
Foto: Fotograf Victor

Äldre lär tillsammans på Teknikfiket
Du är inte ensam om att vara osäker på IT-tekniken.
Oavsett om du hittills varit motståndare, eller om du låtit någon annan
sköta alla datorärenden, riskerar du att hamna i ett utanförskap som gör
dig sårbar i framtiden. Därför bjuder banken regelbundet in till
Teknikfiket där vi äldre kan träffas ock lära oss hur internet och
våra digitala banktjänster fungerar.
Tillsammans hjälps vi åt under vägledning av bankens kunniga personal. Du
kommer bli förvånad, internet är en källa till stor gemenskap och glädje.
Modern teknik enklare är du tror

– Teknikfiket kostar ingenting och hålls
med jämna mellanrum, under eftermiddagar, på banken i Laholm. Vi börjar
med en föreläsning där vi på ett enkelt

sätt berättar hur allt fungerar, förklarar
alla konstiga ord och beskriver säkerheten. Många är onödigt oroliga för att
pengarna försvinner om man trycker
fel, så är det inte! Efter fikapausen är
det dags att prova själv, fråga fritt och
mingla runt. Allt du behöver ha med dig
är en smartphone eller surfplatta, hälsar
Henrik Andersson från kundtjänst.
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Här är det Gabriel Vintera som vägleder på vårt senaste Teknikfik.
Vill du också ha hjälp? Nästa tillfälle annonseras i våra banklokaler och på sociala media,
eller ring och fråga. Anmälan via kundtjänst är obligatorisk.
Foto: Peo Persson
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takt med att de äldre ungdomarna blir
överåriga. Dina skolbetyg spelar ingen
roll, men det är viktigt att du kan prata så att du gör dig förstådd, kan lyssna
för att lära och klarar av att samspela.
Kommunikationen mellan personerna i
en brandbil är jätteviktig. Därför låter
vi dig genomgå några tester vid antagningen, fortsätter Stefan.
Ungdomsbrandkårens
”OS” i Slovenien 2021

Foto: Peivat

UNGDOMSBRANDMANNEN

Alice fyller fritiden med
teamwork och värdefull kunskap
Släcka bränder, träna sjukvård, öva olycksräddning och utbilda
skolbarn i brandsäkerhet. Inom Ungdomsbrandkåren är grenarna
både annorlunda och utmanande. Kommunikation och teamwork är
a och o. Alice Thid har utan tvekan valt en spännande och
storsint fritidssysselsättning.
När Ungdomsbrandkåren kom till Alice
klass i femman, kände hon direkt att
hon ville vara med. Fyra år senare är hon
själv en framstående ungdomsbrandman
som är ute i skolorna och utbildar F-klasser, åk 2 och 5 i att förebygga olyckor.
– Brandsäkerhetsutbildningen ute i skolorna är väldigt viktig och här gör våra
ungdomsbrandsmän ett jättejobb. De
har ett sätt att kommunicera med bar-

nen som når fram mycket bättre än vi
vuxna klarar, berättar Stefan Agnesson
som är huvudansvarig för Ungdomsbrandkåren i Laholm.

”Det bästa är att få träffa så
många nya människor och lära
sig nyttiga saker.”

Foto: Peo Persson

Vad får ni göra på era träningar?

– Vi tränar på samma sätt som den riktiga yrkesbrandkåren. Det omfattar sjukvård och omhändertagande vid trafikolyckor, brandsläckning, klättra på stegar, etc. Vi träffas cirka 14 gånger per år
och har även helgläger. Det är inte alltid
fysiskt, men kräver att du är alert och
på tårna. All träning i ledarskap, ansvar
och samarbete skapar ett fint kamratskap. Även om du inte vill bli brandman, eller ambulanssjukvårdare som
jag, får du kunskaper som ger nytta hela
livet, berättar Alice entusiastiskt.
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vi en organisation som
heter CTIF, som vartannat år anordnar
ett ”OS” i brandskydd, katastrofhjälp
och räddning. Laholms Ungdomsbrandkår har varit med sedan 1999 och presterat riktigt bra.
– 2021 kommer vi åka till Slovenien och
tävla. Att stå där och se våra duktiga
ungdomar komma gående i paraden
och representera Laholm gör en riktigt
stolt. Pengarna som Laholms Sparbank
sponsrar vår verksamhet med i år kommer användas till deras uniformer, avslutar Stefan tacksamt.

Vem får vara med
i ungdomsbrandkåren?

– Laholm har tre ungdomsbrandkårer,
i Laholm, Knäred och Våxtorp, med 12
ungdomar mellan 12 och 18 år i varje.
Deltagarantalet begränsas utfrån utrustning och för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Varje år
erbjuder vi plats för nya femteklassare, i

Ungdomsbrandkåren i Laholms
verksamhet fokuserar på innebörden av de
åtta uddarna i emblemet: lojalitet, omtanke,
kunskap, mod, uppmärksamhet, uthållighet,
skicklighet och takt.

GS BYGGVAROR

Fristående bygghandel
uppskattas av kunderna
Genom att anpassa sortimentet och hålla en hög servicegrad med
hemkörning och e-handel, har GS Byggvaror i Gullbranna byggt upp
en stabil verksamhet. Istället för att låta sig köpas av någon av de stora
kedjorna jobbar familjeföretaget medvetet vidare, för en fortsatt
självständighet med nära relation till kunderna.
Vi tar eget ansvar hela vägen

GS Byggvaror är en familjeägd bygghandel för dig som behöver material till
byggnation och renovering. Idag driver
syskonparet Ola och Christin Fransson
företaget vidare efter sin far. Tillsammans med ca 10 anställda håller de god
ordning, hög servicegrad och värnar sin
självständighet.
– Företaget har hållit sig i samma storlek de senaste åren, med en omsättning
på 50–55 MSEK. Det är här vi vill vara,
detta är en storlek vi kan hantera själva,
för det är det vi vill. Vi vill fortsätta vara
självständiga, sätta våra egna priser och
välja våra egna leverantörer, gärna så lokalt som möjligt, berätta Ola.

hör. Eftersom det ofta rör sig om tunga
varor erbjuds utkörning till närområdet
med tre egna lastbilar. För snart 15 år
sedan startade de även en egen e-handel.
En tidig satsning som slagit väl ut och
gett bygghandelns goda rykte starka
vingar.
– Vi sköter e-handeln helt själva och säljer cirka 70 % via hemsidan idag. Det
innebär förstås mycket administration
och logistik men vi har hittat ett bra
system som fungerar. Våra utkörningar
är både billiga och snabba i jämförelse. Många väljer att handla det tunga
materialet via nätet och kommer sedan
hit för att plocka de mindre grejorna
själva, fortsätter Ola.

Stark försäljning genom tidig e-handel

GS Byggvaror fokuserar sitt sortiment
på husets stomme och utsida, t ex armering för grundelement, virke, isolering,
fönster, dörrar, tak, marksten och tillbe-

Vad är ert framgångsrecept?

GS Byggvaror i Gullbranna får högsta
betyg i alla recensioner. Hur lyckas ni
med det?

Foto: Fotograf Victor

– Vi är som vi är. Ett familjeföretag med
lojal och kundvänlig personal som alltid
hjälper till så gott vi kan i alla väder. Vi
trivs med varandra, vårt jobb och våra
kunder och har ingen personalomsättning att tala om. Då blir det lättare att
trivas med oss, tillbaka. Vi är raka i vår
affär, de som kommer hit vet vad de behöver och vill ha, här hittar de allting
snabbt och enkelt, säger Ola stolt.

”Vi trivs med varandra,
vårt jobb och våra kunder.
Då blir det lättare att trivas
med oss, tillbaka.”

Bytte till Laholms Sparbank

Förra året bytte GS Byggvaror till Laholms Sparbank. Kontaktpersonen på
förra banken slutade och det kändes naturligt att prova något nytt.
– Vi hade hört mycket gott om Laholms
Sparbank och upplever det väldigt positivt med bankens samhällsengagemang
och stöttning av det lokala föreningslivet. Det har också blivit mycket lättare
att snabbt köra till banken nu. Det går
att parkera direkt utanför, alla är mycket hjälpsamma och man får alltid tag i
rätt person. Övergången gick hur smidigt som helst. Vi fick igång alla våra
tjänster i betalningsflödet med Swish,
kortinlösen, dagskassa, med mera, på
direkten, säger Ola tacksamt.
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Passa på att öka ert
barnsparande – nu är
det rea på börsen!

Installera
solceller?
Vi erbjuder ett Sollån
med en ränta på 1,90 % *

Sprid riskerna med månadssparande i fonder
och få ett presentkort på Lykkemaja.
Ökar ni befintligt månadssparande med 200:eller startar ett nytt på 400:-/månad,
får ni ett presentkort på 250:- hos Lykkemaja.

Vi vill verka för att minimera påverkan
på natur och människors hälsa.

Först till kvarn gäller, de 200 första
får presentkortet. Månadssparandet
gäller fondsparande för barn 0–13 år.
Erbjudandet giltigt t o m 200630.
Ring vxl 0430–491 00 om du vill
ha hjälp.

Kontakta oss för mer info, tel vxl 0430–491 00.
Eller läs på vår hemsida: www.laholmssparbank.se/sollan
* Lånebelopp från 30 000 till 350 000 kr oavsett vilken
leverantör av solpaneler du väljer. Ränta per 200123.

Omtanke · Kvalité · Relationer
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Majblommans
insamling
blir digital

Allsång med Herberts

För första gången på 113 år får Sverige möta våren utan
barn som säljer majblommor. Coronapandemin gör att
försäljningen skjuts upp till hösten.

Till hösten kommer vi bjuda alla pensionärer, äldreboenden och
gruppboenden på en trivsam eftermiddag med allsång till Herberts
samt kaffe och kaka. Vi återkommer med tid och plats.

Stöd den lokala insamlingen
– vi ”dubblar” i år igen!

Varmt välkomna!

Den 23 april drar Majblomman ändå igång en stor, digital
insamling som riktar sig till alla som vill vara med.
Vi på Laholms Sparbank kommer att få en egen digital sida där
man kan gå in och stödja den lokala insamlingen i Laholm.

i samarbete med Herberts

Håll utkik på våra sociala medier efter länken till
insamlingssidan. Som vanligt kommer vi att ”dubbla”
insamlingen.

Välkommen till
Laholms Sparbank
vi står för
omtanke, kvalité
& relationer

Omtanke · Kvalité · Relationer

Våra fyra kontor har öppet för bokad rådgivning: mån-tors 8 –18:30, fre 8 –13.
Ring 0430–491 00 för att boka tid.

Övriga ärenden är du välkommen:

Laholm Stortorget 6, Laholm

Knäred

Mån - ons
10.00 –15.00*
Tors
10.00–17.30
Fre
10.00–13.00
* Kassan stänger kl 13.00

Mån
10.00–17.30*
Övriga dagar öppet för bokade möten
* Kassa/kundtjänst-ärenden

Vi finns även här:

Dalavägen 1, Knäred

Våxtorp

Bygatan 13, Våxtorp

Tis
10.00 – 17.30*
Övriga dagar öppet för bokade möten
* Kassa/kundtjänst-ärenden

www.laholmssparbank.se info@laholmssparbank.se

Skummeslöv

Valhallavägen, Skummeslöv

Öppet för bokade möten:
Mån-tis
8.00 – 16.00
Ons-tors 8.00 – 18.30

Fre 8.00 – 13.00

Växeln är öppen:
Mån-ons
Tors
Fre

laholmssparbank

Omtanke · Kvalité · Relationer

9.30 – 15.00
9.30 – 17.30
9.30 – 13.00

