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Hållbar
banking

Vår verksamhet grundades för
nästan två hundra år sedan. Redan
1827 bildades Eskilstuna Sparbank
vilket är grunden för dagens verksamhet i Sparbanken Rekarne.
Redan då förstod de 30-talet grundarna
att en lokal bankverksamhet som lever
i symbios med orten kommer att vara
hållbar och viktig för ortens tillväxt och
välmående. Ledorden att vara en stabil
och långsiktig finansiell leverantör för
alla människor är lika aktuella idag, men
innebörden att vara hållbar är nog än
mer rätt i tiden just nu.
Genom att vara kund i vår bank bidrar
just du till att skapa ännu bättre förutsättningar för att Strängnäs och Eskilstuna kommuner fortsätter att utvecklas.
Stora delar av våra årliga vinstmedel
återinvesteras i en stor mängd lokala
aktiviteter och projekt som syftar till
att göra våra orter än mer attraktiva. Vi
försöker att i så stor utsträckning det är
möjligt skapa möjligheter för framförallt
barn och ungdomar att få en meningsfull

fritid, en bra utbildning och senare ett
spännande jobb. Det gör vi genom att
stötta det lokala föreningslivet, de olika
utbildningsaktörerna och inte minst
många olika företagsorganisationer.
Vi älskar föreningslivet. Genom mängder av ideella insatser i kommunernas alla
föreningar får alla olika sorters människor
möjlighet att röra på sig, utrycka sig och
att få en ännu bättre förmåga att fungera i samverkan med andra människor.
Man lär sig att om man delar med sig av
kunskap, energi, omtanke och lust får
man bättre förutsättningar att hantera
såväl motgångar som framgångar.
Ekonomi handlar ju i stort om att hushålla med resurser och skapa förutsättningar för att klara oväntade händelser.
Detta är ledord i vår rådgivning och i
våra rekommendationer försöker vi tillsammans med er kunder skapa långsiktigt hållbara lösningar som skapar såväl
trygghet som möjlighet. Vi tror inte på
korta snabba framgångar utan söker
hellre vägar som fungerar över lång tid.

Samtidigt måste vi vara öppna för
snabba förändringar. Dels därför att ni
kunder förväntar er det men det händer
förstås att yttre faktorer tvingar oss
till förändringar, som nu med pågående
Covidpandemi.
Av hälsoskäl försöker vi nu minimera
de fysiska kontakterna och vi märker hur
väl det ändå fungerar att samtala och
kommunicera med er via telefon, skype
eller olika sorters säkra meddelanden.
Grunden i att det fungerar så väl tror jag
är att vi lyckats skapa en relation redan
tidigare. Kanske leder denna pandemi till
att vi blir ännu duktigare på att bedriva
en hållbar verksamhet där vi använder
modern teknik på ett ännu smartare sätt.
Påverkan på miljön blir mindre genom
att ni kunder eller vi medarbetare inte
behöver resa lika ofta för att träffas.
Vi vill ändå fortsätta träffa er! Det
fysiska mötet skapar energi och förtroende, så kanske blir de fysiska mötena
färre men viktigare? Vad tror du?

Pontus Järleskog
Affärsområdeschef Strängnäs/ Mariefred,
Sparbanken Rekarne
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Efter tre ...
Här presenterar vi
en medarbetare

Tillsammans
blir allt möjligt
Angelina Nilsson hittar vi på
bankens kontor i Eskilstuna. Vi
har stämt träff med henne för
att få reda på lite mer om denna
företagsrådgivare med många
järn i elden.
Angelina jobbar med både stora och
medelstora företag och berättar att
rollen som företagsrådgivare känns
superviktig i dessa pandemitider.
– När corona är över finns det
troligtvis många företag som har en
god överlevnad. Därför är det viktigt
att vi stöttar dessa; vi ska göra den här
resan tillsammans. Jag sitter även med
i styrelsen för Sörmlandsfonden, som
ägs till 40 % av Sparbanken Rekarne.
Fondens uppgift är att knyta ihop
sörmländska affärsänglar med sörmländska bolag som är i en tillväxtfas och
i behov av ägarkapital och kompetens,
berättar Angelina.

Lagandan viktig

Att få göra skillnad för människor genom
sina råd och erfarenheter och att vara
öppen för förändringar är saker som
driver Angelina.
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– Jag tror att du klarar allt om du är förändringsbenägen. Kanske inte alltid själv
- men har du människor runt omkring
dig, som jobbar mot samma mål, går
det. Därför är laganda viktigt, samtidigt
som det ibland också är viktigt att bara
sitta och lyssna. Jag gillar att göra saker
nu i stället för att skjuta upp det till ett
senare tillfälle. Att ha kul och att alla
människor runt omkring mig mår bra
är något som ger mig energi, förklarar
Angelina Nilsson.

Hjälpsam och händig

Angelina berättar att hon har svårt att
bara sitta still och koppla av. På frågan
hur hennes bästa vänner skulle beskriva
henne svarar hon:
– De skulle nog beskriva mig som en
person som hela tiden måste ha något
att göra och gillar att ha flera olika projekt på gång. Samtidigt är jag bra på att
avsluta saker som jag påbörjat. Jag tror
också att de tycker jag är hjälpsam och
gillar att boka upp saker, är ekonomisk,
ansvarstagande och händig: Jag har
renoverat fyra lägenheter och tre hus
och älskar att följa hus på Hemnet.

Ett av renoveringsprojekten är familjens hus i Torshälla, som byggdes av
hennes mans farmor och farfar.
– Det var ett femtiotalshus som
självklart fått sig en rejäl makeover
sedan vi övertog det, säger Angelina.

Handboll, havsluft och padel

Eftersom båda barnen, Amanda och
Amadeus på 8 respektive 13 år, är
involverade i handboll blir det mycket
av detta på fritiden. Under långhelger
passar familjen på att åka till sin sommarstuga på Öland för att koppla av
och njuta av havsluften.
– I familjen ingår också vår katt
Sigge, som också följer med på semestrar och ser Öland som sitt andra hem.
Angelina berättar att hon också
gillar att spela padel, men ännu inte
kommit sig för att utöva någon annan
form av träning – men att hon jobbar
på det. Det visar sig också att hon har
motorcykelkörkort.
– Jag åker inte längre men det kanske
blir något jag tar upp igen senare!
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Gästskribent: Pär Eriksson

ordförande Mälardalens högskolas styrelse
fd kommundirektör Eskilstuna

En stad att tycka om …
När jag fick uppdraget att skriva den här texten
visste ingen att det fanns ett nytt virus som skulle
komma att kallas covid-19. Än mindre att det kunde
vara dödligt och skulle påverka en hel värld.
När jag planerade texten hade jag tänkt berätta om den stad
där jag är född, levt större delen av mitt liv och som betytt så
mycket för mig. Jag hade tänkt berätta att det bott människor
på den här platsen som vi idag kallar Eskilstuna i mer än tusen
år. Att de första bosättarna satte ner sina bopålar där Stadsparken och Fristadstorget ligger idag.
Jag hade tänkt berätta att vi producerat varor i 400 år och
att vi varit världsledande i 200 av dessa. Jag hade planerat
min text så att vi sedan kunde följa vår utveckling via familjen
Rademacher på 1600-talet till den så viktiga uppfinnaren och
entreprenören Theofron Munktell, som flyttade hit i mitten av
1800-talet och grundlade det som idag är Volvo CE. Jag hade
tänkt att beskriva hur den lilla staden vid 1900-talets början
bara bestod av ca 10 000 invånare till dagens mer än 100 000
Eskilstunabor.
Och jag hade tänkt berätta för er om hur mina föräldrar kom
hitflyttandes från ett Norrland - som då inte kunde erbjuda
jobb och en trygg framtid - i slutet av 1930-talet tillsammans
med tusentals andra unga människor från Dalarna, Värmland,
Östergötland och Småland. I texten hade vi sedan fått följa
hur Eskilstuna utvecklades till en modern industristad, där
människor från Finland, Italien, Jugoslavien, Bosnien, Iran och
Irak till dagens somalier blev de nya Eskilstunaborna tillsammans med sörmlänningar, studenter och hit- och hemflyttade
Stockholmsfamiljer.
Jag hade också tänkt berätta att Eskilstuna blev utnämnd av
tidningen Expressen till ”Årets Stad” 1973. En stad där det ”rök
ur skorstenarna”, våra pappor hade jobb och våra mammor var
på väg ut i arbetslivet. En stad som hade självförtroende och
var lite kaxig.
Men jag hade också tänkt berätta om en stad som genomgick en stor strukturomvandling, där efterfrågan på våra

produkter minskade och jobben försvann. Under de här åren
på 1980-talet och en bit in på 1990-talet förlorade Eskilstuna
nästan 10 000 arbetstillfällen och med det också förlorade
framtidsdrömmar. Något som också påverkade våra barn och
ungdomar.
Men jag hade inte nöjt mig med det utan också beskrivit
hur Eskilstuna är på väg att återerövra sin stolthet. En ung
befolkning, nya företag och branscher som etableras, ny logistikpark i Kjula, nya och moderna miljösatsningar, nya bostäder,
nytt badhus, ny arena, nytt Fristadstorg, nya och snabbare
kommunikationer till Stockholm och våra grannstäder. Jag hade
berättat att det för ca 10 år sedan var ca 1 500 som pendlade
in till Eskilstuna och lika många utpendlare till dagens ca 8 000
pendlare i vardera riktningen.
Samtidigt hade jag också gett min bild av en stad som också
alltjämt utmanas av en hög arbetslöshet och sociala problem.
Och sist men inte minst hade jag berättat för er att det
endast byggts en ny högskola i Sverige de senaste 20–25
åren … och det är hos oss. Nu står en modern högskola färdig
att ta emot de nya studenterna. Jag hade skrivit om att vi just
nu jobbar hårt för att bli Mälardalens Universitet. Vi gör det
tillsammans – högskolan, Eskilstuna och Västerås, länskommunerna, region Sörmland och Västmanland och en viktig aktör
– näringslivet.
Med nya och moderna kommunikationer och en än starkare
högskola förändras Eskilstuna. Den där stolta staden som har
en tusenårig historia med alla sina smeder, arbetare – kvinnor
som män – fabrikörer och industrialister till dagens kommunoch landstings-/regionanställda, handel- och serviceanställda,
hantverkare, konsulter, tekniker och bankpersonal.
Mitt budskap hade varit tydligt – vi har problem att ta itu
med – samtidigt som vi har en potential om vi förmår gå tillsammans. Eskilstuna har allt framför sig.
Men nu står vi mitt i en stor och allvarlig coronakris och mitt
budskap får bli ett annat. Håll huvudet kallt. Håll hjärtat varmt.
Håll fötterna igång. Håll händerna rena. Håll distans. Håll i. Håll ut.
Och framförallt – ta hand om er där ute. Det finns en tid
efter coronan.
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Varmt om
I år fyller sparbanksidén 200 år och Sparbanksstiftelsen Rekarne, bankens hälftenägare, firar
detta genom att låta alla på banken och dotterbolagen dela ut extra pengar.
Under året får alla anställda 5 000 kronor var att ge till någon
förening eller organisation som ligger dem lite extra varmt
om hjärtat. Som en kul och inspirerande del av själva projektet
dokumenteras varje överlämning av checkar och publiceras på
bankens hemsida, Facebook, Instagram och Youtube.
Mottagare kan exempelvis vara en förening eller organisation, inom kommunernas gränser, med en verksamhet som är
förenlig med stiftelsens syfte.

Om stiftelsen

vår gemensamma historia. Därför tar Stiftelsen en aktiv del i
samhället, både på egen hand och i samverkan med banken.

Pengar som gör skillnad

Sedan starten 1996 har banken och stiftelsen tillsammans
återinvesterat mer än 290 miljoner kronor lokalt – och denna
siffra fortsätter att öka. Det visar att vi har varit, och kommer
att vara, en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
Som kund hos Sparbanken Rekarne kan du sträcka lite extra
på dig; tack vare dig kan vi vara en positiv kraft i samhället och
göra skillnad lokalt i våra hemkommuner.

Scanna QR-koden för att följa
projektets gång på bankens hemsida:

Precis som banken vill Sparbanksstiftelsen Rekarne vara en
positiv kraft i samhället. Att bry sig om sin hemvist är en del av

– Vi vill att de 5 000 kronor som vi får dela ut
ska gå till något som vi känner verkligen är
viktigt och gör nytta – och då är Tjejjouren
Meja helt rätt.
Jaana Ek & Inger Timarson
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– Jag har valt att ge 5 000 kronor till Eskilstuna stadsmission, så att de kan fortsätta göra
skillnad för utsatta barn och deras familjer.
Maria Kavén Buder

– Jag har valt att skänka dessa pengar till
Guifs pojkar -07. Verksamheten bygger på
ideella insatser och detta blir ett välkommet
tillskott.
Angelina Nilsson
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hjärtat 2020
– Vi vill ge vårt stöd till Kvinnojouren MOA: en organisation som har
lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor i behov att få tillgång till samtal,
trygga miljöer och ekonomiskt stöd.
Johanna Tömmervik & Monica Stenström

– Jag lämnar gladeligen mina 5 000 kronor till TK Hobby. Deras verksamhet ligger mig varmt om hjärtat.
Rickard Gillberg

– Att välja RBU Södermanland var ett av de snabbaste beslut jag
någonsin fattat. Jag är jätteglad över att få förmedla extra resurser till
deras viktiga arbete.
Peter Marchione

– Vilsta Ridskola ligger mig riktigt varmt om hjärtat. Därför vill jag ge
dessa 5 000 kronor till Eskilstunaortens Ryttarförening, så att de kan
köpa in nya grimmor till våra bästa kompisar: hästarna.
Lena Sandell

Följ banken i sociala medier:
banken.se/Facebook
banken.se/Instagram
banken.se/LinkedIn
banken.se/YouTube
banken.se/Spotify
– Clownclubben ligger mig varmt om hjärtat. Därför är valet enkelt när
jag väljer att ge 5 000 kronor till dem för deras fantastiska arbete på
sjukhus och äldreboenden.
Kent Haglund
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”Jag har aldrig
funderat på att springa”
Redan under barndomen stod det klart att
Stora Sundby-sonen Perseus Karlström var en naturbegåvning i gång. Vi har med spänning följt hans lovande
utveckling, där vi hittar flera rekord och medaljer.
Perseus föddes mer eller mindre in i friidrottsgrenen gång
eftersom hans mamma, Siv, också rönt stora framgångar
inom grenen.
– Det var ju hon som introducerade gång för mig, men
varken jag eller mina syskon har någonsin känt någon press
– vi har själva blivit intresserade. Jag var med mamma på cykel
när hon tränade, redan som fyraåring, förklarar Perseus.
Frågan är vad som hade hänt om han till exempel hade valt
löpning istället, hade han hamnat i onåd hos mamma då?
– Det vet jag faktiskt inte och jag har faktiskt aldrig funderat på att springa istället. Jag började med fotboll när jag var
cirka fem år men slutade med det i fyran, efter att jag vrickat
foten och missat två-tre träningar. Och ... det var ju inte så kul
att spela fotboll så jag kom aldrig tillbaka, skrattar Perseus.

Tävlade innan han tränade

Redan ett par år innan han gav upp fotbollen hade gången
gjort entré. Han tävlade redan som sjuåring; innan hans ens
börjat träna på riktigt.
– Jag var nio-tio år när jag började träna gång men höll
också på med lite andra idrotter, till exempel orientering och
sedan bordtennis under högstadiet. Men sedan gymnasiet har
jag fokuserat helt på gång.
Perseus berättar att han redan som junior insåg att han
hade talang och att tankarna på att ägna sig åt gång professionellt dök upp tidigt.
– Jag uppnådde mycket bättre resultat än jag borde, med
tanke på hur pass lite jag egentligen lade ner i form av träning.
Därför insåg jag att jag kunde bli väldigt bra på det här. Gång är
en väldigt teknisk disciplin och eftersom jag hade en näst intill
perfekt teknik fanns redan från början en bra grund att bygga
på. Sedan tog utvecklingen fart på allvar när jag blev senior.

Gör det bästa av situationen

Året 2020 kommer onekligen gå till historien som ett år då
mycket försattes i pausläge. För Perseus team är det dock
ingen större skillnad.
– Vi tränar på precis som vanligt; vi ser istället detta som ett
bra tillfälle att få ett bra träningsår, som kan lägga grunden för

flera efterkommande års utveckling. Andra har valt att ta det
lugnare, men inte vi, förklarar Perseus.

140 kilometer i veckan

En normal träningsvecka innebär både långa distanser gång,
som varvas med styrketräning.
– Det blir mellan 120–140 kilometer totalt, vanligtvis fördelat på sex dagar. Sedan blir det oftast två styrkepass i veckan,
ibland tre om jag känner av en irritation i någon muskel som
man behöver jobba extra med. Det är insatserna i gymmet som
lägger grunden till att jag ska vara skadefri.
Perseus Karlström är medlem i Eskilstuna Friidrott. Han
berättar att även om de inte har en specifik verksamhet för
gång kan de mycket väl ta tag i det om intresse finns.
Givetvis är det inte bara gång i livet. Perseus berättar att
han också tycker om att åka till fjällen och fiska med sina vänner.

Banken är med överallt

Samarbetet med Sparbanken Rekarne kom igång på allvar när
han tog sig till kontoret i Eskilstuna för att lösa in avin han fick i
samband med utmärkelsen Kvartalets idrottsprofil.
– I samma veva som jag fick hjälp av Petra kom bankens vd
förbi. Han hade sett mitt lopp i VM och sa i förbifarten ”vi borde
väl ta och sponsra den här killen?”. Ganska nära inpå hade vi ett
möte där vi kom överens; svårare än så var det inte! Jag följer ju
också banken, bland annat i sociala medier. De är verkligen med
överallt och hjälper till, i både näringsliv och föreningsliv, säger
Perseus Karlström.

Perseus Karlström
Under 2019 tog Perseius ett brons på 20 km gång
under VM i friidrott i Doha, han vann även två deltävlingar i världscupen, en deltävling i europacupen
och slog svenskt rekord på 20 km.
Samma år under Finnkampen blev han snabbast i
världen på 10.000 meter gång med tiden 38:03.95.
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Lådbilslandet

– en världsattraktion i Nykvarn
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I Nykvarn, strax intill E20 mellan
Mariefred och Södertälje, hittar
vi Lådbilslandet. Vi har träffat
Lars Kung, ägare till denna sommaroas för barn mellan tre och
nio år.

fem-tio bilar. Han såg snabbt att det
fanns en marknad och byggde fler och
fler fordon. Det var så det hela började
och efter en tid gick han från kringresande tivoliverksamhet till att öppna ett
eget ställe, minns Lars Kung.

På Lådbilslandet i Nykvarn får barnen köra
- på riktigt - och de väljer själva mellan
vanliga bilar, bussar, polis- och brandbilar
eller långtradare (med släp!). Fordonen har
riktiga motorer och körs på asfalterade
vägar i en ministad – komplett med broar,
rondeller och korsningar.
Även om Lars Kung har drivit stället
länge var det faktiskt hans granne som
startade det under åttiotalets senare del.
– Mina barn satt som mallar i de första
lådbilarna när han började. Allt började
väldigt småskaligt och i början åkte han
runt på marknader i hela Sverige med

Inte bara lådbilar

För de som vill varva åkturerna i lådbilarna
under besöket finns också annat att roa
sig med; allt från karusell, hoppborg och
lekpark till hinderbana, miniatyrtåg och
flottfärd i en damm.
Lars berättar att antalet besökare har
vuxit för varje år och förklarar det med att
det nog är själva enkelheten som tilltalar.
Här finns inga inköpta lösningar utan alla
bilar byggs av Lådbilslandet själva.
– Vi har bara riktiga grejor och vi har
faktiskt kvar bilar som tillverkades 1986,
som rullar än idag. Visst, de har servats

och fått nya motorer och underhållits,
men grundstommen är samma.
Eftersom antalet besökare stadigt
ökat, år för år, har också antalet attraktioner utökats med tiden.
– För att inte köerna ska bli för långa
bygger vi på lite för varje år, nya bilar och
andra attraktioner, säger Lars.

Besökare från när och fjärran

Majoriteteten av besökarna kommer från
området runt Mälaren, men Lars berättar
att det också dyker upp folk från hela
världen.
– På vår hemsida kan man tävla om
entrébiljetter och där har vi haft folk från
världens alla hörn: Amerika, Kina, Shanghai … verkligen fantastiskt. Antagligen
har de någon anknytning till Sverige på
något sätt, kanske mor- eller farföräldrar,
resonerar Lars.
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Pinsamma föräldrar

Det är inte bara barn och deras föräldrar
som besöker Lådbilslandet; hit kommer
även äldre personer som tycker om att
fika i en miljö där det är lite action.
– Vi har rätt mycket äldre, ensamma
och pensionärer som kommer hit för att
fika. De sitter här och tittar på de som
åker och är jättenöjda.
Till många föräldrar och andra vuxnas
förtret är lådbilarna på tok för små för
att de själva ska kunna ta sig en tur. Det
visar sig dock att det faktiskt finns en bil
i större storlek.
– Vi var tvungna att bygga en, för
skojs skull och för att sätta föräldrar på
plats som kommer hit och är kaxiga mot
sina barn. När vi tar fram den fegar de ur
och vågar inte åka. Då peppar vi ungarna så de står på sig så att morsan eller
farsan måste sätta sig i bilen, köra runt

och känna sig pinsam, säger Lars med ett
brett leende.

Företagsam och
handlingskraftig bank

Bristen på personligt bemötande och
engagemang fick Lars Kung att lämna
sin förra bank. Han berättar att han är
väldigt nöjd med Sparbanken Rekarne.
– Jag gillar att de kör på det gamla
hederliga sättet. Efter att tidigare fått
en ny kontaktperson för varje ärende
erbjuder Sparbanken Rekarne mig
personlig kontakt på riktigt; jag har två
personer som jag kan ringa till. Det är
svårt att beskriva hur nöjd jag är, men
ett konkret exempel är att jag tipsat
andra företagare som också bytt. Också
de upplever Sparbanken Rekarne som
otroligt företagsamma och handlingskraftiga, jämfört med andra banker.

En viktig sak som Lådbilslandets vd understryker är att småföretagarna känner
sig sedda av sin lokala bank.
– De ställer alltid upp och hjälper till
med allt som dyker upp. Det är inte lätt
att vara småföretagare idag och då är
den nära relation som man får på Sparbanken Rekarne guld värd. Det enda jag
saknar idag är väl ett lokalt bankkontor
här i Nykvarn, avslutar Lars Kung med
ett skratt.

Lådbilslandet
• Bilarna har riktiga motorer och
körs på asfalterade vägar
• Här finns även andra attraktioner så som karusell, hoppborg,
miniatyrtåg och lekpark
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Womtorp

Lantbruk & Entreprenad
En kort bilfärd från centrala Eskilstuna, genom ett
böljande landskap där åker och äng varvas med skogsdungar,
ligger Womtorp Lantbruk & Entreprenad.
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Makarna Christina och Ulf Winblad möter upp på gårdsplanen för
att i strålande vårsol visa oss runt bland byggnader och hagar.
Gården är en stor mjölkproducent med en besättning på
ca 320 kor vilka producerar imponerande 10 -11 000 liter mjölk
– per dag!
De fick pris som årets mjölkbonde 2019, ett pris som delas
ut av Växa Sverige och LRF Konsult
– Väldigt roligt och överraskande! Det ger oss ännu mer energi att jobba vidare med de mål vi satt upp. Det är gemensamt
arbete inom familjen och med personalen som gjort det möjligt
att nå dit vi befinner oss idag, säger Christina.
Det bidrar till en stolthet för vårt arbete, det är verkligen
hela personalgruppens pris. Uttrycket ”ingen kedja är starkare
än sin svagaste länk” passar verkligen in i vår verksamhet och
allting måste klaffa för att helheten ska bli bra. Dessutom
bidrar det givetvis till att bygga på vårt goda varumärke som
företagare och gör det ibland lite lättare att göra affärer.
Juryn motiverar bland annat sitt beslut på följande sätt:
”Årets Mjölkbonde 2019 har med tydliga mål utvecklat ett
mjölkföretag med uttalad bärkraft och med en vilja att hela
tiden utmana sig som företagare. Med en sensationellt god
djurhälsa och en förmåga att på bästa tänkbara sätt ta vara
på gårdens resurser har man idag ett företag på en osedvanlig
toppnivå. Årets Mjölkbonde är även ett föredöme med sitt stora
engagemang för svensk mjölkproduktion och sin hängivna
delaktighet i den lokala bygdens utveckling.”

Hög teknisk utveckling

Det är inte utan att man blir imponerad över verksamheten,
som verkligen ligger i framkant.
Makarna Winblad har jobbat långsiktigt och strukturerat för
att utveckla sin verksamhet och har hela tiden tagit den senaste
tekniken till hjälp. De har en avelsstrategi, som de tar fram tillsammans med Växa Sverige, och den ses över årligen.
DNA-test av djurets egenskaper i samband med avel är bara
ett av många exempel på detta. Svensk mjölkproduktion har
länge varit duktiga på att samla data om djuren och en mjölkbonde idag har en fantastisk källa av kunskap att ösa ur när det
gäller att analysera sin produktion. Du kan följa kon under hela
dess livstid, allt ifrån hur den växer till hur mycket den mjölkar
vid olika tider på dygnet och hur den mår rent medicinskt. Ulf,
femte generationens lantbrukare på gården, berättar att de
bland annat kontrollerar djurens klövar en gång per månad. Det
är en bra indikation på hur djuret mår och via tät uppföljning
kan man både upptäcka och åtgärda eventuella problem.
– En mjölkko är som en elitidrottsman, det är jätteviktigt att
de äter rätt och mår bra för att de ska kunna prestera så bra
som möjligt, förklarar Ulf.

går till dryckesmjölk och att 50 % av vår konsumtion av mejeriprodukter kommer från importerad mjölk.
Ett exempel på ett ökat intresse för inhemsk konsumtion är
kosläppen som sker under våren. Ett normalt år kommer upp till
4 000 besökare för att se korna skutta ut på grönbete! I år, på
grund av coronapandemin, får den intresserade nöja sig med
digitala versioner av detta.

Bankkund sedan många år

Christina berättar om samarbetet med Sparbanken Rekarne:
– Sparbanken Rekarne har i flera generationer varit företagets/gårdens samarbetspartner. Samarbetet är inte av ”gammal
vana”, utan har hela tiden utmanats. Den utmaningen har banken
hela tiden antagit, och levt upp till kraven. Sparbanken Rekarne
är en bank som förstår mjölkföretagets speciella ekonomi, och
vi har använt banken som ”bollplank” och grund till flera beslut.
Samarbetet har hittills känts mycket bra!

Utmaningar framåt?

– Vatten kan bli en bristvara framöver, vilket skapar problem då
det behövs stora mängder till både grödor och mjölkproduktion.
– Det går även åt en hel del el, så planer för en solcellsanläggning finns, även om den ligger lite längre fram i tiden, berättar Ulf.
De senaste åren har gården gjort stora investeringar som binder
mycket kapital och därför måste vi vara väldigt långsiktiga i alla
våra beslut.
– Vi är allmänt sett dåliga på att ta ut semester, fyller Christina
i. Att vara mjölkföretagare är både ett yrke och ett sätt att leva
som kräver anpassning till väder, vind och massor av andra yttre
faktorer. Livet som mjölkbonde är verkligen ingen 9-5 jobb och att
vara borta från gården längre tid kräver en del planering.
Samtidigt ser de utmaningar i allt och gillar båda två att lösa
problem vartefter de dyker upp.
– Vi är verkligen i ständig utveckling, i både stort som smått,
avrundar makarna Winblad.

Svängig marknad

Christina berättar för den frågvise och okunnige skribenten om
en bransch och marknad som har varit minst sagt svängig. Från
mjölk-krisen 2016 då priset på mjölk var så lågt att många fick
stora problem med lönsamheten, till torkan 2018 då vattnet
nästan tog slut och skördarna blev magra.
– Vi får se vad corona-krisen för med sig. Det är en parallell
utveckling för svensk livsmedelproduktion just nu. Krisen har
ytterligare uppmärksammat vikten av inhemsk produktion och
allt fler konsumenter börjar bli mer medvetna vid sina inköp.
Samtidigt går det en trend för allt mer veganskt och vegetarianskt så både mjölk- och köttproduktionen har sina utmaningar
när det gäller både information och opinion fortsätter hon. Hon
berättar vidare att ca 20-25 % av mjölkproduktionen i Sverige
13
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Experterna tipsar:

Så inreder du ditt
drömboende hållbart
Allt fler har blivit medvetna om klimatet och
börjat intressera sig för en mer hållbar livsstil.
Intresset har även spridit sig till inredningsbranschen. Går du i tankar om att renovera och
inreda ditt drömboende? Experterna ger dig de
bästa tipsen för att inreda ditt boende hållbart
– och dessutom spara pengar!
Kan inredning, trender och hållbarhet gå ihop?

Inredningsbyrån WRun erbjuder hållbar inredning både till
företag och privatpersoner. På deras hemsida går det att läsa
att de ”skapar miljöer med wow-faktor, med ett hållbarhetstänk
i framkant”.
Företagets grundare, Sofia Oinonen, Lisa Axelsson och Sofia
Larsson, berättar att det går att se hållbarhet utifrån flera olika
aspekter. De har valt att fokusera på det ekologiska; det som är
hållbart för planeten. WRun gör det på två olika vis.
Det ena sättet är att ta vara på det som redan finns. De
hittar möbler och inredningsdetaljer på andrahandsmarknaden
och gör om genom att designa, måla och klä om. Ofta tar de in
experthjälp för att det som görs om ska hålla så god kvalitet
som möjligt.
De tipsar om platsbyggda lösningar, för att man inte behöver
byta ut det lika ofta. Det ger rummet en unik identitet. Hållbart är det för att människor tenderar att behålla platsbyggda
lösningar längre.
Det andra sättet är att de beställer möbler och inredning
direkt från hållbara leverantörer.
– Vi gör noggranna kontroller av våra leverantörer, träffar
dem personligen och ser över hur deras process ser ut för att
säkerställa att det vi köper in är bra kvalitet och hållbart på
riktigt, säger Sofia Oinonen på WRun.

istället för att åka direkt till en affär som säljer nya möbler. Titta
både i second hand-butiker och hos återförsäljare med hållbara
produktkategorier. Där kan du hitta inredning som är återvunnet men ändå nytt, så som handdukar gjorda av PET-flaskor
och återvunna mattor. Du kan även leta efter butiker som
klimatkompenserar.

Du kommer att spara pengar

Det är generellt många ytor att fylla och dyrt att inreda ett helt
hus om man går i hustankar. Du kommer mycket billigare undan
om du handlar på andrahandsmarknaden, där det finns mycket i
bra skick. WRun tipsar om att leta online på exempelvis Blocket,
Marketplace på Facebook, Tradera eller fysisk på ReTuna eller
Stadsmissionen.
Vill du ha inredningsdetaljer som krukor, ljusstakar, vaser mm
– kan du verkligen köpa allt i second hand-butik eller på loppis.
Då kan du kapa priserna med mer än 70 %. En vas som kostat
300 kr kan kosta 10 kr, trots att den nästan inte är använd.

Undvik fällorna

Idag låter väldigt bra att säga att man driver ett hållbart företag, många som gör det lever inte upp till det i praktiken. Det
räcker inte med att ha hållbara transporter, hela verksamheten
måste vara hållbar.
I första hand är det viktigt att ta reda på om produkten är
återvunnen och hur många procent av den som är det. Viktigt
är även att ta reda på hur tillverkningen har gått till, då det är
vanligt med återvunnen produkt, men inte så klimatsmarta
tillverkningsprocesser. Även transporter påverkar helheten på
hållbarheten. En hjälp på vägen är att titta efter miljöcertifieringar. Saker som är tillverkade i Sverige och är miljöcertifierade
brukar vara ett seriöst och bra mått att gå efter.

Så ska du tänka om du vill börja inreda hållbart

Börja planera genom att hitta inspiration. Välj ditt drömscenario; tänk stort. Skala sedan ner det för att passa din plånbok,
livsstil och husets utrymmen. Bestäm dig för en basfärg, den blir
hemmets genomgående tema. Välj sedan två accentfärger som
passar till. Skapa sedan en moodboard med basfärg, accentfärger och ungefärliga prylar du vill ha. Du kan klippa och klistra i
gamla tidningar, eller göra en digital.
Behöver du inspiration finns det i överflöd på Pinterest och
Instagram. Där finns även många DIY-tips (do it yourself) på hur
du själv gör om möbler för att komma ännu billigare undan – och
få en möbel unik endast för dig.
Om du sedan kommer fram till att du vill ha en L-formad grön
soffa börjar du söka på vad det finns för hållbara alternativ,
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Tre viktiga tips för hållbar inredning:
1. Våga! Många har vita och gråa väggar hemma.
Ta gärna ut svängarna och jobba mer med
färger. Titta på inspiration och bekräfta att
det är faktiskt ser bra ut i andra hem. Läs på
om hur färger påverkar oss och vårt mående.
Hur vi mår är också kopplat till hållbarhet.
2. Tyg är en riktig miljöbov! För att tillverka
1 kg bomull krävs 9 000 liter vatten. Om du
vill börja smått är textiler bra att börja med.
Sök på nätet efter exempelvis ”återvunna
mattor” och ”återvunna gardiner”. Det är
dessutom oftast mycket billigare än helt
nya alternativ.
3. Var varsam när du handlar second hand då
kvaliteten kan variera. Bind inte upp dig till
ett köp som du hittat på internet utan se till
att avgöra på plats genom att titta, känna och
klämma för att kvalitetssäkra produkten.
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I oroliga tider måste vi hjälpas åt. För att kunna
erbjuda extra stöd där det behövs har Sparbanken Rekarne dragit igång Coronakampen.
Projektet Coronakampen rymmer allt från att hjälpa de som
inte kan uträtta sina vardagliga sysslor till att stötta föreningar och kulturpersoner som lider ekonomiskt. Här samarbetar
banken med företag, föreningar och andra organisationer; med
gemensamma krafter arbetar vi för att göra situationen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner lite bättre. På www.banken.
se/coronakampen kan du se alla partners som är med och gör
detta möjligt.

via Eskilstuna stadsmission. Hela upplägget liknar en stafett och genomsyras av en gemensam vilja att göra skillnad
tillsammans, säger JO Malmkvist, marknadschef på Sparbanken
Rekarne.
– Det här är ett konkret exempel på hur vi med gemensamma krafter kan engagera och gynna både näringsliv och
civilsamhället. Det är i kristider vi behöver ställa om, mobilisera
och samarbeta över gränserna för att finnas till för samhällets
mest utsatta. Att vi får stöttning i att servera näringsrik och
vällagad mat till våra besökare betyder otroligt mycket för oss,
säger Caroline Kallenberg, insamlings- och kommunikationschef på Eskilstuna stadsmission.

Underlätta för riskgrupper

Sommarlovsaktiviteter i Strängnäs

Tillsammans med olika idrottsföreningar gjorde banken en
insats för att hjälpa de som är i riskgrupp (över 70 år) med att
få mat hemlevererad.
Detta moment genomfördes under en period i maj-juni och
var mycket uppskattat – både bland de som fick mat hemlevererad men även de föreningar som fick leverera den.

Lokala restauranger

I Coronakampen samarbetar banken med olika lokala restauranger som producerar matlådor till Eskilstuna stadsmission,
som i sin tur ser till att måltiderna levereras till behövande.
– I dessa tider förvärras redan svåra situationer för utsatta
grupper, samtidigt som restaurangerna lider av minskad försäljning. För att stötta på två fronter samtidigt köper banken in
mat av lokala producenter som sedan levereras till behövande
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I samarbete med RF SISU Sörmland, Strängnäs kommun och ett
stort antal lokala föreningar bjuder banken in barn och ungdomar till olika sommarlovsaktiviteter.
Mot bakgrund av att staten beslutat att ta bort alla medel
till sommarlovsaktiviteter gör Sparbanken Rekarne, Strängnäs
kommun, RF SISU Sörmland en gemensam ansträngning för att
erbjuda barn och unga mellan 6–25 år olika aktiviteter under
sommarledigheten.
Lokala föreningar organiserar verksamheten och engagerar
ideella och unga ledare som visar upp sin idrott och bjuder på
aktiviteter för barn som inte har haft möjlighet att åka iväg på
semester utav olika anledningar.
– Det är oerhört angeläget för oss som lokal bank att engagera oss i sysselsättning för våra unga och ge dem en meningsfull sommar. I denna satsning genererar vi både möjligheter till

Till index

sommarjobb och fysiska aktiviteter: en riktigt bra kombination,
säger Pontus Järleskog, affärsområdeschef för Sparbanken
Rekarne i Strängnäs och Mariefred.

tills det blir bättre tider för livekonserter, förklarar Patrik Kolar
på Biografbaren.

Lokala kulturarbetare

Banken har gjort det möjligt för sina medarbetare att under
arbetstid tillverka skyddsrockar på Mälarsjukhuset. De uppmanade samtidigt de idrottsföreningar som de sponsrar att också
göra det.

Lokala artister är en grupp som drabbats av bland annat inställda spelningar och därmed utebliven inkomst. Tillsammans med
Biografbaren arrangerar banken därför en serie konserter och
annan form av underhållning med lokala artister.
De olika framträdandena filmas i Biografbarens lokaler och
presenteras på Sparbanken Rekarnes Facebooksida.
Samarbete mellan Biografbaren och banken är i sig ingenting nytt utan sedan flera år har flera olika gemensamma
arrangemang genomförts.
– Vi vill vara en aktiv del i ett levande kulturliv på våra orter.
I dessa dagar är det extra viktigt att vi visar vårt stöd och
därför går vi in med denna riktade insats. Vår förhoppning är
också att denna serie av lokala artistframträdanden ska ge lite
underhållning till de som måste hålla sig hemma, berättar JO
Malmkvist.
– Coronakampen är ett mycket fint initiativ, som mötts av
väldigt stor entusiasm av de inblandade musikerna. I en tid när i
princip alla konserter blivit inställda bidrar projektet till att musikerna får utlopp för sin musikaliska kreativitet. Spelsuget är
stort, och för många av musikerna har Coronakampen inneburit
den enda möjligheten hittills att få framföra sin musik under
pandemin. Vi hoppas att dessa små streamade liveglimtar
kommer förnöja både publik och musiker, och får oss att hålla ut

Tillverkning av skyddskläder

Presentkort till stöd för lokal handel

För att hjälpa det lokala näringslivet delade Sparbanken
Rekarne ut en påskpresent till alla anställda i banken och dess
dotterbolag, i form av ett presentkort.

Extra stöd

Banken ger extra stöd till utvalda lokala stödlinjer och till
sommaren engagerar de sig i sysselsättningsprojekt för unga
vuxna som leder till bra sommarlovsaktiviteter för barn.

Har du några idéer?

Banken har skapat Coronakampen för att hjälpa människor som
i olika omfattning drabbas av coronaviruset. Har du har ett bra
förslag på fler insatser? På bankens hemsida finns ett formulär
där du kan lämna tips!

Följ och var en del av Coronakampen på:
banken.se/coronakampen
#coronakampen
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Chatta med banken
Har du sett att det på vår hemsida finns en chattfunktion där du som kund kan chatta med oss?
Vi frågade Örjan Dahl, en av personerna som sitter
och svarar på chattmeddelanden från kunder, vad
för sorts frågor de får i chatten och vad de kan
göra för att hjälpa kunderna.
– Chatten är en oidentifierad chattfunktion som är öppen
under bankens ordinarie öppettider, säger Örjan. Eftersom vi
inte vet identiteten på personen i andra änden så kan vi inte
utföra några kundärenden. Däremot kan vi guida kunderna i
olika frågor om hur de ska gå tillväga för att få svar på sina mer
generella frågor.

Vad frågar kunderna om?

– Oj, jag skulle påstå att det är allt mellan himmel och jord,
fortsätter Örjan. Det kan exempelvis röra sig om en förmyndare
som har frågor om hur de ska göra för att öppna tjänster på
sitt omyndiga barn. Det kan vara frågor om bankens öppettider
inför röda dagar. En annan vanlig fråga är också hur de ska göra
för att hantera sitt Mobila BankID, exempelvis vid telefonbyte.

Får kunderna alltid hjälp?

– Vissa gånger måste vi hänvisa dem vidare till Telefonbanken
eller den digitala supporten för att få svar på sitt ärende. Oftast
är kunderna väldigt nöjda även om vi kanske inte kunde hjälpa
dem direkt, men vi har förhoppningsvis kunnat tala om hur de
ska gå vidare för att lösa sitt problem, vilket kunderna uppskattar. En annan smart grej, säger Örjan, är att om någon använder
chatten när den inte är bemannad, så får vi ett mail med frågeställningen direkt till vår mailbox. På så sätt kan vi även svara
kunden i efterhand.
– Chatten är en jättebra funktion för mer generella frågor,
men tänk på att istället skicka meddelande till oss i Mobilbanken/
Internetbanken om det gäller frågor av mer personlig karaktär
avslutar Örjan. Redo att återigen börja svara på frågorna som
kommer i chatten.

Nu kan du läsa Ekon digitalt
– www.banken.se/ekon
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Spotify-lista
Denna gång bjuder Emelié Malmquist, finansekonom
på banken i Eskilstuna på den längsta Spotify-listan
hittills – hela 14 (fjorton) timmar musik!
Här får vi rejäl variation med allt från The Chainsmokers
till Markus Krunegård. Att den sistnämnde är med är
i sig inte så konstigt eftersom Emelié kommer från
Norrköping, som ju också är Krunis hemstad. Bland
låtarna har hon också smugit in lite nostalgi från
ungdomens ljuva år.
– Jag lyssnar verkligen på det mesta och i
min lista blandas högt och lågt. Jag är dessutom ett inbitet Robyn-fan och tycker det är
konstigt att det fortfarande är så många som
inte insett storheten i henne!
Då är det väl bara en sak kvar att göra: dra
igång Emeliés mastodontlista och njuta!
Scanna QR-koden för att
lyssna på Ekon 18-spellistan.
Glöm inte att följa banken på
Spotify. Länken finns också på
hemsida och Facebook.

Funderar
du på att köpa
bostad?
banken.se/bostadskoparskolan

Ta del av Sparbanken Rekarne
och Fastighetsbyråns digitala
Bostadsköparskola.
Det är både roligt och spännande att
köpa ny bostad, samtidigt som det är en
hel del att tänka på. Att köpa ett nytt
hem handlar lika mycket om känslor som
om fakta. Bostadsaffären är för de flesta
människor den största affären man gör i
sitt liv och det är mycket att hålla reda på.
Materialet vänder sig främst till
förstagångsköpare, men även de som
tidigare har gjort en bostadsaffär har
nytta av innehållet.
Bostadsköparskolan går igenom hela
flödet i processen och förklarar många
av de begrepp som förekommer. Till
exempel budgivning, dolda fel, kontrakt,
handpenning, lagfart och pantbrev är sådant som får sin förklaring, tillsammans
med mycket mer.
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Banken stöttar
#fuckcorona
Artisten Mathilde Stavehaug arrangerade den webbsända livekonserten
#fuckcorona. Hon ville sprida lite
glädje i denna kristid och Sparbanken
Rekarne var en av sponsorerna.

– Det är viktigt att hela Eskilstuna krokar arm och
hjälps åt nu så att vi kan ta oss igenom det här, säger
Mathilde.
Jimmy Jansson, Eskilstunas högste politiker och förste
gäst under programmet pratar om det svåra läget.
– Många drar ett jättelass, men vi har klarat massor
tidigare genom att hjälpas åt, sa han under #fuckcorona-konserten som direktsändes på ekuriren.se.

Allvar blandades med underhållning
Ett par tusen Eskilstunabor satt hemma och följde
programmet via dataskärm och läsplatta och swishade
pengar! Kvällens resultat blev 46 110 kronor till Stadsmissionens verksamhet för utsatta i Eskilstuna.

svårt att låta bli fladdermusskämt. Övriga gäster var
stadsmissionens Patrick Magnusson, marknadsföreningens Ulrica Sjöberg och Veronica Gustavsson från
Tuna Park.
Peter Torsén medverkade på distans med en Robban
Broberg-hyllning. Övriga sånginslag svarade arrangören Mathilde Stavehaug och Angelina Pavanelli
för - uppbackade av musikerna Stefan Flink, Dan
Göransson, Tomas Forsman, Anders Andersson och
Kari Manell.

– Ett fantastiskt tillskott, säger Caroline Kallenberg
på Stadsmissionen.

Sponsringen av #fuckcorona är en del av Coronakampen, Sparbanken Rekarnes satsning för att kunna
erbjuda extra stöd i dessa oroliga tider. I projektet
samarbetar företag, föreningar och andra organisationer för att göra situationen i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner lite bättre.

Felix hörna

Följ #coronakampen i sociala medier

Felix Andersson intervjuade, fotbollspelaren Sebastian
Larsson som kommenterade den osäkra fotbollsäsongen och magikern Carl Tillenius som trollade friskt,
rekommenderade brädspelet Pandemic och hade
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