Låna lokalt
Snabbt lånelöfte på
Roslagens Sparbank

Kontakta oss via något av alternativen nedan
A
 nsök om lånelöfte digitalt på
roslagenssparbank.se/lanalokalt
” Drop in lånelöfte” på centrumkontoret i Norrtälje
måndagar och torsdagar mellan kl. 13 och 18
B
 oka tid på roslagenssparbank.se/boka eller
kom in på något av våra fyra kontor
R
 ing 0176-77 000 för tidsbokning

Varmt
välkommen
till
Sparbanken!

Roslagens Sparbank – vår vision

”Ett attraktivt och öppet
Roslagen i tillväxt”
Som sparbank har inga enskilda ägare
utan verkar i och för vår bygd. Vi är ett eget
företag med en egen styrelse. Huvudkontoret
finns i Norrtälje. Det högsta beslutande
organet kallas huvudmän och är samhällets
och sparbankskundernas representanter.
1859 bildades Roslagens Sparbank och vi har
idag kontor i Rimbo, Hallstavik, Älmsta
och i Norrtälje. Vår sparbank är den ledande
banken i Roslagen och vi är mycket stolta
över att cirka 45 000 privatkunder gett oss
förtroendet att vara deras bank. Dessutom
är omkring 5 700 företag kunder hos oss.
Hos oss har du nära till bankservice och
finansiell kompetens.
Vi står med båda fötterna i Roslagen - en
sparbank kan inte flytta – och därför är vi,
även för vår egen framtid, beroende av att
regionen växer. Samtidigt är sparsamhet

en del av sparbankssjälen.
Och för oss handlar
sparsamhet inte bara om
att spara pengar, utan
också om sparsamhet
med jordens resurser.
Därför verkar banken för
långsiktig ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet!

Hur bidrar vi till vår vision?
Vi lämnar tillbaka en del av vinsten istället för
att dela ut till aktieägare för några sådana har
vi inte. Sedan 2001 har vi avsatt drygt 130
miljoner kronor som gör nytta i Roslagen.
Huvuddelen har hanterats av bankens stiftelser
för Näringsliv & Kultur respektive Forskning &
Utbildning som genom åren stöttat många olika
skolaktiviteter, kulturevenemang, samlings
lokaler, föreningar, idrottsklubbar med mera.

