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22,8 MILJONER TILLBAKA
TILL LAHOLMARNA!

Foto: Laholms FK

VI GÖR SKILLNAD
OCH DU KAN
GÖRA SKILLNAD.
Som kund hos oss är
du med och utvecklar
regionen.
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Vi känner stor stolthet
över att sprida glädje och
nytta i vår bygd
Som din lokala sparbank har vi en ambition att bidra till att hela
Laholmsbygden ska vara en attraktiv plats att leva och verka i.
Med NYTTAN vill vi dela med oss lite av det vi gör.
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2021 startar bidragen från Laholms
Sparbanks Utvecklingsstiftelse

Genom att dela ut stöd och bidrag som
skapar trygghet, fritidssysselsättning
och välmående för alla som bor här vill
vi hjälpa till att ta ansvar för en positiv
samhällsutveckling. Ofta handlar det om att
stödja kultur- och föreningslivet i driften av
alla värdefulla fritidsverksamheter för våra
barn och ungdomar. Men också om att stötta
företagandet på ett positivt och utvecklande
sätt. Tack vare att vi är en fristående sparbank
har vi möjligheten att låta vårt överskott gå
tillbaka till olika lokala verksamheter för att
sprida glädje och nytta. De senaste 20 åren
har detta gjort att vi totalt bidragit med
ca 23 miljoner kronor på olika sätt!

För att bättre kunna behandla större
satsningar bildade vi 2019 Laholms Sparbanks
Utvecklingsstiftelse. Även här är ändamålet
att dela ut medel till utveckling av kultur,
barn- och ungdomsverksamhet, föreningsliv
och näringslivssatsningar. När det handlar om
större satsningar av engångskaraktär är det
istället stiftelsen som du ska vända dig till.
Vi känner stor stolthet över att Laholms
Sparbanks Utvecklingsstiftelse kommer börja
sin utdelning av bidrag med start 2021.
Över tid har vi gjort bedömningen att stiftelsen
kommer kunna dela ut bidrag motsvarande
ca 1 miljon kronor varje år.
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I årets undersökning från SKI får sparbankerna högsta betyg av samtliga banker i Sverige,
både bland privat- och företagskunder. Vårt moderna digitala erbjudande tillsammans
med lokal närvaro och personligt engagemang har i år gett oss 1:a platsen när det gäller mest
nöjda kunder. På Laholms Sparbank är vi extra stolta över vara en av de sparbanker
som bidragit till att höja vårt snittbetyg.

Närhet och förståelse viktigast
I en tid av osäkerhet och oförutsägbarhet har Laholms
Sparbank tydligt visat att vi klarat av att möta våra kunders
förändrade behov. Dels genom stöd i den lokala verkligheten,
dels genom att erbjuda välfungerande digitala tjänster. Även
om många bankärenden idag sker via våra digitala tjänster är
det fortfarande närheten och det personliga mötet som visat
sig vara viktigast för nöjdheten och lojaliteten. Det här året
lyckades vi dessutom snabbt ställa om för att genomföra det
personliga mötet i det digitala rummet.
Det handlar om att förstå våra kunder i deras vardag och finnas till hands om det krisar. I 2020 års undersökning ser vi en
ökad kundnöjdhet både hos våra privatpersoner och företag.
– Laholms Sparbank har även tidigare fått fina resultat i SKI:s
undersökningar. Att vår kundnöjdhet kunde öka med

5,1 procentenheter på privatsidan och 2,6 på företagssidan det
senaste året känns helt otroligt. Vi är väldigt stolta över att ni,
alla våra kunder, ger oss ett så fint omdöme. Det sporrar oss att
bli ännu bättre för att ni ska bli ännu nöjdare, vilket skapar en
positiv spiral, säger en glad vd Lars-Göran Persson.
Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
SKI mäter årligen kundnöjdheten hos alla Sveriges bankers
kunder. Årets undersökning genomfördes under perioden
3 augusti – 4 september 2020 och bygger på intervjuer med
både privatkunder och företagskunder.

22 800 000:Pengar som gör
nytta i bygden
SKILLNAD
MELLAN BANKER
Laholms Sparbank och Sparbanken Boken
är de enda lokala bankerna med
huvudkontor i kommunen.
Alla andra banker är regionala eller
rikstäckande och styrs på distans.
Vinsten som Laholms Sparbank skapar
går tillbaka till bygdens invånare.
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LAHOLMS SPARBANK:

Med närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor
i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för
människor och företag utanför storstäderna.

Sparbanksidén firar 200 år
– lika stark nu som då!
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Bankens affärsvolym är det totala måttet
av bankens in- och utlåning till privatkunder
och företag, förvaltning av fonder, pensioner
med mera. Tack vare att våra kunder är nöjda
med vår service och våra tjänster har vår
affärsvolym ökat stadigt under många år.
Den ökade affärsvolymen har gjort
att vi kunnat utveckla bankens
verksamhet väsentligt.
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9 134

BANK

Sparbankernas kunder
mest nöjda i banksverige 2020

13 215

AFFÄRSVOLYM, MKR

2014

Soliditet är ett mått på ekonomisk styrka.
Ju högre soliditet desto tryggare och
säkrare är banken. Ju större eget kapital
vi har, desto större resurser har vi att låna
ut de pengar som behövs här i bygden
– i både goda och dåliga tider. Det är en
tillgång för utvecklingen i bygden att ha en
stark lokal bank. Jämför vi med de stora
affärsbankerna har vi tre gånger
så hög soliditet.

SVERIGES
NÖJDASTE
FÖRETAGSKUNDER

Sponsring till våra invånare
i Laholms Kommun

13 126

När banken går bra
kan vi vara generösa
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SVERIGES
NÖJDASTE
PRIVATKUNDER

Även om vi som sparbank inte behöver
lämna någon aktieutdelning som
affärsbankerna, måste vi bedriva en effektiv
och lönsam verksamhet så att vi får ett
positivt resultat sett över åren. För att vara
en attraktiv spelare i det lokala näringslivet
måste det gå bra för oss. Det är när det
går bra för oss som vi kan vi
dela med oss av vinsten.

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.

Vinsten skapar utveckling
och trivsel i Laholms kommun

DE STORA AFFÄRSBANKERNA:

Vinsten går till aktieägarna

2002

616
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Stöd och nytänk
i coronakrisen

Allt populärare
med en Smart Livsstil
Smart Livsstil är ett livsstilsprojekt som Laholms Sparbank
bedriver gentemot alla elever i åk 7–9 i Laholms kommun.
Projektet har som mål att få ungdomarna att öka sin livskvalitet
genom att avstå från tobak, alkohol, dopingmedel och narkotika.
Glada kan vi konstatera att intresset för att göra ett medvetet
hälsosamt val ökar från år till år.

Den pågående pandemin har inneburit ekonomiska
påfrestningar för såväl företag som kulturverksamhet och
föreningsliv i Laholm. Färre kunder, besökare och inställda
arrangemang har lett till minskade intäkter. Som lokal bank
har vi ambitionen att underlätta för våra kunder att ta sig
igenom den här tiden. Med lite nytänkande har vi hittat
nya vägar för riktade stödinsatser samtidigt som vi kunnat
sprida glädje och nytta.
Innan vi är klara kommer banken ha satsat cirka
en miljon kronor extra på stöd under pandemin.

Föreningsstödet bidrar
med 500 000 kr

Bidrag med nytta & nöje

Leksaker till förskolorna
Alla privata och kommunala förskolor i Laholm
har tilldelats 4 000 kr i bidrag, att köpa
leksaker för i leksaks- och hobbyaffären Kuligt.
Ett välkommet tillskott för såväl barnen som
Marie och Ingela i butiken på Stortorget.

Foto: Peo Persson

Så rättvist som möjligt
Fram till den 30 september har kulturverksamheter, ideella sammanslutningar och
föreningar i Laholm kunnat söka stöd hos
Laholms Sparbank för förlorade intäkter
kopplade till pandemin.

Bokpaket till åk F–6
Banken gav alla skolor i kommunen med
elever i årskurs F–6 möjlighet att hämta ut
bokpaket till ett värde av 5 000 kronor styck
hos Laholms Bokhandel. Totalt handlar det
om 26 paket som mött stor uppskattning hos
både elever och lärare. Helt enkelt ett jättekul
sätt att både stötta bokhandeln och samtidigt
uppmuntra intresset för barnens läsning.

– Vi har därefter, i samspråk med
kommunens kultur- och utvecklingsnämnd
som också bidrar med stöd, försökt se till att
det blir en rättvis fördelning av bidragen som
möjligt, hälsar Lars-Göran Persson.

Ta hand om dig
För att gynna alla lokala verksamheter
som inriktar sig mot kropp, friskvård och
skönhetsvård har vi även uppmuntrat till att ta
en paus i ”hemestern” för att ta hand om dig
själv på de sätt som erbjuds på nära håll. Även
här har banken hjälpt till med annonser både i
dagstidningar, på webben och sociala medier.
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Vi har många smultronställen, gårdsbutiker,
butiker m m i Laholms kommun som du kanske
inte känner till. Här presenterar vi ett urval.

Vinn presen!t
kort

LAHOLM

Annabelle se öppettider Facebook

LunchHörnan 0430–225 35

Café Rååza – ScrapArt se öppettider Facebook

Lykkemaja www.lykkemaja.se

Fair Trade Shop www.fairtradeshop.se/laholm

Restaurang Shanghai 0430–167 18

Flora Garden www.floragardenlaholm.se

Rökeriet i Laholm www.rokerietlaholm.se

Gröna Hästen www.gronahasten.se
Hörnan www.thebagshop.se

Smycket Ur & Guld Laholm se öppettider
Facebook

Klädkammarn www.kladkammarn.nu

Tyglust www.tyglust.se

Laholms Handel Auktioner Parti www.hap.n.nu

Wilda Ekologiskt se öppettider Facebook

Leksaksaffären Kuligt www.lekia.se/laholm

Önska Laholm www.onska.se

Veinge
Bäckströms Eftr 0430–180 01
Gårdservice Mjölkman www.mjolkman.se

Ny plats för styrelseeller affärsmöten?

Tjärby
Godis på landet – Lillstugan
www.godispalandet.se

LAHOLM
Mellbystrand

Knäred
Bruddalens Hantverk
www.bruddalenshantverk.se

Ahla

Olssons Vilt www.olssonsvilt.se

Ahla Mossens Vilthägn
www.ahlamossen.se

Tulipa www.tulipa.nu

Ann-Tikt & Sånt se öppettider Facebook

Ysby

Blomsterdesign www.blomsterdesign.se

Gottegrisen se öppettider Facebook

Strandhotellet www.strandhotellet.com

Vinn presentkort!

Surfcaféet aktivitetscenter
www.strandteatern.se

Var med i vår tävling där du kan vinna presentkort.
”Hemestra” i vår kommun och handla i butiker/besöksmål
enl kartan för minst 100:- och få en stämpel. När du samlat
10 olika stämplar skickar du stämpelkortet i annonsen till
Laholms Sparbank eller lämnar det på ett av våra
fyra kontor. Tävlingen pågår till 31 juli.
För mer info se www.laholmssparbank.se

Vallberga med omnejd
Hotell & SPA Lögnäs Gård www.lognasgard.se
Månstorps Gård www.manstorpsgard.com
Signes Konditori www.signeskonditori.se

Skottorp

Blomsterboden i Skottorp
se öppettider Facebook

Våxtorp med omnejd
Dönardalens delikatesser www.donardalen.se
Horsabäck perenner www.horsabackperenner.se

Hasslöv

Ingel´s Tygbod 0430–304 18

Bland Träd & Häck
www.blandtradohack.se

Lugnet på Åsen www.lugnetpaasen.se
Miankas Scrap www.miankasscrap.se
Vallåsens Värdshus www.vallasensvardhus.se

Lycka till!

Omtanke · Kvalité · Relationer

Smart Livsstil är helt frivilligt. Som elev i 7:an
erbjuds du att skriva ett antidrogkontrakt
där du förbinder dig att hålla en smart livsstil
genom hela högstadiet, fram till maj månad
i nian. För att stärka motivationen kommer
du att få delta i utlottningar, tävlingar och
evenemang under perioden. Du får också ett
förmånskort som präglas med ditt namn och
som ger rabatter m m hos olika butiker, caféer,
frisörer, etc. Under finalen i slutet av 9:an
lottar banken ut flera presentkort på
3 500 kr till körkort bland alla som fullföljt
sitt åtagande.

Den här hösten är det sjätte årskullen 7:or
som vi uppvaktar med vårt erbjudande om
Smart Livsstil. En hel del har redan anmält
sig och det finns fortfarande möjlighet för dig
som missat eller glömt.

Vill du veta mer eller ansöka
till Smart Livsstil? Gå in på
www.laholmssparbank.se/smart

Skicka in kortet när det
har 10 olika stämplar till
Laholms Sparbank, Stämpel,
Box 77, 312 22 LAHOLM
eller lämna in på ett av våra
fyra kontor.
Gäller t o m 20200731.
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Anton, Vilma och Ella från
Våxtorpsskolan – glada vinnare
och gladast var Vilma som vann
snabbhetspremien.
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Du i 7:an kan fortfarande
anmäla dig

Exempel på projekt
som erhållit
sponsring från
Laholms Sparbank
2017–2020:

Satsning på syslöjden
Skolornas praktiska ämnen tenderar att ha
lite småont om medel att jobba med. Därför
har skolornas slöjdsalar också fått smaka
på bankens bidrag. Totalt 70 000 kr har
delats ut till skolorna för att köpa in material
till syslöjden, antingen hos Ingels tygbod i
Våxtorp eller Tyglust i Laholm.

Draghjälp till lokala näringar
Upptäck vår kommun,

Förmånskort och chans
till körkortsbidrag

Vi värnar alltid om våra barn och ungdomar. Därför är det extra roligt att hitta
på idéer som stöttar de lokala butikerna samtidigt som de sprider nytta & glädje
i förskolor och skolor. Vi ser det som en välbehövlig hjälp för att få behålla det
lokala utbudet av butiker och närservice.

Som din lokala sparbank är vi angelägna om att Laholm ska ha ett rikt kulturoch föreningsliv även efter pandemin. Vi har noterat att fotbollsföreningar,
ridklubbar, bygdegårdsföreningar med flera upplever stora ekonomiska
konsekvenser och har det svårt. För att våra invånare, framför allt barn och
ungdomar, även i fortsättningen ska ha vettiga, hälsosamma och socialt
berikande fritidssysselsättningar satsar vi därför en halv miljon kronor till
ett särskilt föreningsstöd.

Hemestra och egna smultronställen
Genom kampanjen Hemestra har vi uppmuntrat
Laholmarna att åka runt och handla i våra
lokala butiker och samla stämplar för att vinna
presentkort. Kampanjen har pågått intensivt
hela sommaren där banken bidragit med
annonsering både i dagstidningar, på webben
och sociala medier. Kampanjen uppmuntrade
också till att skicka in bilder eller filmklipp på
egna smultronställen som vi spridit på sociala
medier. Allt för att få så många som möjligt
att upptäcka den fina service och de härliga
upplevelser vi har på nära håll.
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Den goda tillströmningen av nya kunder,
samtidigt som vi fick möjlighet att ta över
en privatbostad i samma hus, har gjort att
vi utökat våra banklokaler i Laholm. De nya
ytorna innebär att vi även kan erbjuda våra
företags- och föreningskunder möjligheten
att disponera ett av våra konferensrum för
styrelse- och affärsmöten. Vi gläds över
ytterligare ett sätt att dela med oss och ge
tillbaka till bygden.

Digital majblomma
fick oväntad växtkraft
När årets traditionella försäljning av majblommor fick ställas in för första gången
på 113 år såg det minst sagt dystert ut för våra lokala majblommeföreningar.
Verksamheten bygger på att förtjänsten från majblomman delas ut i form av
ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Det kan handla
om ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka.
Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts.
Från 30 000 till 200 000
Även om vi på banken snabbt hjälpte till och
drog igång en digital majblommeförsäljning
lyckades den bara komma upp till 30 000 kr,
vilket motsvarar ca 30 % av ett normalt år.
Lite typiskt när det var i år som vi på banken
hade lovat att dubbla försäljningssumman.
Vi fick helt enkelt lov hitta någon annan
tanke med vårt bidrag. Glädjande nog fyller
sparbanksidén 200 år i år. Således blev vårt
bidrag det här året istället 200 000 kr som våra
sju lokala majblommeföreningar får dela ut till
behövande barn och ungdomar i kommunen.

Hjälp!
Torka och
översvämning
Vi försöker leva nära det som händer
i kommunen. När den extrema torkan
slog till 2018 blev skörden knaper
och livet sattes på prövning för
många av våra lantbrukare. Snabbt
var vi där och avsatte 10 miljoner
kronor till ett särskilt Torkanlån som
gav dem möjlighet till ett förmånligt
2-årigt lån med en fast ränta på
0,9 %. Glädjande nog var det inte så
många som behövde utnyttja det.
Även vid översvämningarna i Knäred i
februari 2020 ställde vi upp. Vi gick helt
enkelt in och betalade upp till 5 000 kr av
försäkringens självrisk för alla drabbade
privatpersoner och våra företagskunder.
Vi hoppas att det har betytt något, även om
de haft mycket arbete med saneringen av
Foto: Shutterstock
sina fastigheter.

Allas lika värde
Allsång i Parken
Attraktiva Laholm
Auschwitz
Badbryggan Skummeslövsstrand
Bidrag till Kyrkstallarnas yttertak,
Ysby hembygdsförening
Bidrag till teknikrum, Öringe montessoriförening
Byggnation av toalett och omklädning,
Laholms Tennisklubb
Cargobike, Blåkulla & Grönkulla förskola
Cirkus Brazil Jack för skolorna
Ebbaredsstugans takrenovering
Fiberanslutningar, bygdegårdar & samlingslokaler
Föreläsning ”Under kevlaret” för alla
9:eklassare i Laholm
Föreläsningsdag, Södra Hallands
släktforskningsring
Föreningen Gamla Laholm
Guldkvällen
Handelsutvecklingen Laholms kommun
Hjärndagen
Hjärtstartare till bygdegårdar & samlingslokaler
Hörselslinga, Hörselskadades förening
Idrottsredskap, Ahla byalag
Integrationsfest för gemenskap, FN-föreningen
Jubileumskonsert, Laholms Manskör
Jubileumskonsert, WiPå-kören
Julbelysning, Attraktiva Laholm
Julbelysning, Våxtorps byalag
Klubbstugerenovering, Veinge Jaktskytteklubb
Konsertserie för barnfamiljer, Laholms
Konsertförening
Korpen kids
Korthålsbana, Laholms Golfklubb
Laholms Filmpris
Laholms Sommarspel
Lekplats, Göstorps trivselförening
Lekplats, Våxtorps hembygdsförening
Linbana, Ahlaskolan
Lokalreperation, Laholms Motorklubb
Läxhjälpen, Laholms FK
Majblommeföreningarna i Laholm
Materialinköp, Sticka&skicka-gruppen
Musik för äldreboende
Mustaschkampen
Natur- & Miljöboken
Niornas dans i Karsefors
Nya skyltar och vandringsled, Härliga Hjörnered
Näringslivssatsningar
Renovering av tennisbana, Ränneslövs GIF
Renovering Kupans lokaler, Röda Korset Laholm
Resa till Funkisfestivalen
Roddmaskin, Mästocka nya bygdegårdsförening
Samlingsplats, Skottorps byalag
Skolgårdssmyckning, Våxtorpsskolan
Smart Livsstil
Sommarfrukost vid Lagan
Sparbankens aktivitetsdag för åk 6
Sparbanksstipendiet
Studieresa till Polen för specialenheten
Teaterrepets föreställning i stadsparken
Ungdomstränarutbildning, Mellby Padelklubb
Upprustning lägerplats, Friluftsfrämjandet Våxtorp
Utemiljö, Grävlingens föräldrakooperativ
Utomhusgym Vallberga
Utveckling av språkcaféerna, Laholm utan gränser
Vattenbana, Föräldrakooperativet Möllan
NYTTAN från Laholms Sparbank · 5
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Foto: Friluftsfrämjandet Knäred

Fem sjöar har blivit en
För 100 år sedan var Hjörneredssjöarna fem
till antalet och omgavs av åkrar och skog som
tillhörde tio stora gårdar. Efter att Sydkraft
köpt marken och byggt en kraftdamm
förvandlades allt till en
enda stor sjö som idag
omges av fantastisk
och omväxlande natur.
Sedan drygt 20 år
tillbaka sköts området av
Härliga Hjörnered som
ger besökarna de bästa
förutsättningarna att
vistas i vildmarken på
ett naturvänligt sätt,
utan att störa någon eller
förstöra något.

I nuläget får över 60 föreningar varje år ett sponsorbidrag från
Laholms Sparbank. För föreningen utgör detta ett viktigt tillskott för
att hålla igång verksamheten. För oss på banken är det ett angeläget
och effektivt sätt att dela med oss till kommunens invånare. Vi har inga
motkrav, men grundförutsättningen är att föreningen är kund hos oss.
Och naturligtvis gör vi en bedömning, så att det är en sund och bra
verksamhet som sköts på rätt sätt.

gör naturen till ett andra hem

Allemansrätten när den är som bäst

Ända sedan 1892 har Friluftsfrämjandet runtom i landet arbetat för att bevara
den svenska allemansrätten och för att alla ska ha möjlighet till ett rikt friluftsliv.
I Knäred har verksamheten lyckats så bra att de 1984 fick klara sig själva som
en egen lokalavdelning. Här träffas årligen 50–60 barn och ungdomar för att
lära sig att klara sig på egen hand ute i naturen på ett säkert och bra sätt.

råde som lämpar sig perfekt för våra friluftsaktiviteter. Med hjälp av Laholms Sparbank har
vi också kunnat bygga upp basläger för alla våra
grupper ute i omgivningarna och hålla dem i
fin ordning. Tack vare bidraget har vi kunnat
köpa in mer friluftsutrustning som stormkök,
vindskyddsmaterial, etc, säger Dan.

Konsten att samspela med naturen

Fått möjlighet att bjuda in fler

– Vi börjar med Knytte-grupperna redan
i 3–4 årsåldern och då är föräldrarna också
med när vi upptäcker naturen. När du är
5–6 år får du vara på egen hand i sällskap
med Skogsmulle som lär dig om skogens
vanligaste växter och djur. Vid 7–9 års ålder
tar Strövarna över och aktiviteterna blir lite
mer spännande när ni ger er längre bort för
att ordna lägerplats, laga mat på stormkök
och använda kniv. Lufsarna samlar er som är
10–12 år för längre äventyr med vandring,
orientering, paddling, cykling och nattläger i
vindskydd. Från 13 år räknas du till de vuxna
TVM:arna som uppnår de tre vildmarksmålen och sprider vår goda kunskap vidare,
säger Dan stolt.

I höst har vi byggt vår 13:e kolmila där vi framställer vår egen fina träkol från björkved som vi
fått av lokala skogsägare. Det är en hel massa
jobb, men en väldigt bra och lärorik aktivitet.

– Vår verksamhet är ett vettigt alternativ för
dem som inte är idrottsintresserade. Vi har
redan stor uppslutning men välkomnar gärna
fler barn och ungdomar. Utmaningen är att få
föräldrarna att bli aktiva som ledare. Tack vare
stödet från banken har vi både möjlighet att
göra aktiviteterna ”häftigare” och bjuda in fler
till våra grillavslutningar. Ju fler som kommer
hit, desto fler upptäcker hur kul vi har. Det gäller att öppna ögonen för hur lätt och välordnat
vi har gjort det för kunna att spendera mer tid
utomhus, så att våra ungdomarinte fastnar vid
sina datorer, avslutar Dan.

Att klara sig själv och samspela
stärker självkänslan
– Genom att få klara sig själv, hålla reda på
sina egna grejor och samspela i grupp förstärks självkänslan. Vi låter grupperna själva
få lösa sina uppdrag, t ex bygga ett vindskydd
med hjälp av några slanor, snöre och presenning. Då är det väldigt kul att höra alla vilda
idéer som dyker upp under tiden de lär sig vad
som funkar och inte funkar, skrattar Dan.
Bankens sponsring är
väldigt värdefull
– Friluftsfrämjandet i Knäred håller till i den
fina Parkstugan, ca 2,5 km öster om samhället. Den ligger jättefint i ett naturskönt om-

många danskar och tyskar hit, men i år har
istället hemestrande svenskar varit här. Vi har
haft många härliga barnkalas härute! Det har
varit minst 5 000 besökare hittills skulle jag
tro, vilket är rekord, fortsätter Elver.

”Det är galet kul
att se hur naturen
håller för att användas
på ett aktivt men
aktsamt sätt.”

FRILUFTSFRÄMJANDET I KNÄRED

– Hos oss får barn och ungdomar lära sig att
ta vara på sig själva ute i naturen och vara
rädda om den värdefulla möjlighet som ges.
Kunskap om allemansrätten, djur, växter och
natur blandas med friluftsvett och aktiviteter
som gör det kul att vara utomhus. Genom att
förena lek med allvar lär du att orientera dig
och hitta ut ur skogen för att alltid kunna ta
dig hem. Det är också viktigt hur du klär dig
och vilken utrustning som gäller för att klara
sig i alla väder eller vid plötsliga väderomslag,
berättar ordförande Dan Kagg och fortsätter:
– Vårt långsiktiga mål är att få ungdomar att
vara ute så mycket som möjligt och nå de
Tre Vildmarksmålen (TVM).

En fantastisk och välordnad
vildmarksupplevelse
Har du inte varit här tidigare är det bara att knappa in Hjörnered 221 på
GPS:en. Här, mitt inne i skogen mellan Laholm och Knäred, hittar du basen
för Härliga Hjörnered med kanotuthyrning, ved, försäljning av fiskekort samt
information om trakten och vandringslederna. Runt den stora sjön och på öarna
finns många vackert ordnade lägerplatser med grillplats, toa, soptunna och
plats för det medhavda tältet. Gissa om barnen älskar att få tälta på en ö!

Den glädje och entusiasm vi möts av när vi
delar ut bidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet sprider sig långt in i våra
och våra kunders hjärtan. Vår förhoppning är
att vår sponsring på olika sätt kan bidra till
föreningarnas utveckling.

Knytte, Mulle, Strövarna, Lufsarna
och TVM:arna

HÄRLIGA HJÖRNERED

FRILUFTSFRÄMJANDETS

Tre Vildmarksmål
1. Klara sig själv och övernatta i skogen.
2. Paddla och klara sig på vatten.
3. Vandra och klara sig i fjällen.

– Det hela började med att jag var här och
paddlade med mina pågar och upptäckte
den fantastiska naturen, men samtidigt hur
slitet och skräpigt det var. På den tiden hade
Fegen-området just infört tältförbud på grund
av all nedskräpning och störande beteende.
Jag tänkte att det måste väl ändå gå att ordna
på ett bättre sätt. Sagt och gjort. Som en
fristående sektion inom Friluftsfrämjandet
skapade jag och några eldsjälar Härliga
Hjörnered. Idag är här ett fantastiskt friluftsområde med servade lägerplatser ute i naturen, som minimerar nedskräpningen och
risken att folk hugger av träden för att göra
eld, berättar ordförande Elver Åkesson stolt.
Besöksrekord det här året
– Naturintresserade par, kompisar, barnfamiljer, grupper och skolklasser i alla åldrar
hittar hit för att paddla kanot, vandra våra
fina leder, fiska, plocka bär och leta svamp.
Ibland bara över dagen, ibland med både en
eller två övernattningar. All mat, dryck, tält
och andra förnödenheter får man ta med själv.
Här finns ingen kommers, enbart den fina
naturen och vår service att kunna nyttja den
på ett enkelt och bra sätt. Normalt kommer

Ansök om
Laholmskortet
Visste du att som kund
i Sparbanken stöttar du
din hembygd!
Med ditt engagemang hos oss
kan vi stötta föreningar, idrottsverksamhet, kulturliv & ungdomsaktiviteter. Så vi kan enkelt säga att
våra kunder är lokalhjältar!
www.laholmssparbank.se/laholmskortet

Ideella krafter
och sponsring
gör det möjligt

– Jag och ett gäng
eldsjälar lägger ner
tusentals obetalda
timmar av vår fritid
härute varje år. Vi älskar
det! I inledningsskedet
hade vi lite EU-bidrag,
men sedan har vi fått
klara oss själva. Varje säsong tilldelas vi också
sommarjobbare från kommunen, vilka är guld
värda, men deras handledare är det vi som får
avlöna. Det är intäkterna från uthyrningen
av de 60 kanoterna som får oss att gå runt.
Den lilla avgiften som kommer in från
lägerplatserna täcker enbart omkostnaderna
för dem. Därför är den årliga sponsringen vi
får från Laholms Sparbank väldigt mycket
värd för att fortsätta hålla anläggningen i gott
skick, kanoterna hela och flytvästarna intakta.
När vi också fick del av jubileumspotten
för något år sedan kunde vi dessutom ge
vandringslederna ett riktigt lyft. Det var
fantastisk bra, avslutar Elver tacksamt.

I härliga Hjörnered kan du paddla kanot, vandra på våra fina leder, fiska, plocka bär och leta svamp.
Dagsturer eller övernattning. Här finns lägerplatser och kanoter att hyra.
Foto Nellie Larsson

Välkommen till
sparbanksveckan 25 - 31 okt !
Foto: Härliga Hjörnered

Aktiv Skola
Björbäcks Ryttarförening
BK Walldia
BK Västan
BRIS
Bukten mountainbikeklubb
Cancerfonden
Caprifolens voltigeklubb
DFK Hasko
Edenberga Frivilliga Brandkår
Friends
Friluftsfrämjandet
Friskis & Svettis
FUB i Laholm
Föreningen Frisbee Laholm
Föreningen Gamla Laholm
Genevad Veinge IF
Hallabergs hundklubb
Hallands Equestrians RF
Hasslövs IS
HK Hök
Härliga Hjörnered
IBK Puma
Knäreds Forskarring
Knäreds Föreläsningsförening
Knäreds IK
Korpen Laholm
Laholms BTK Serve
Laholms Fotbollsklubb
Laholms GK
Laholms IF Friidrott
Laholms IF Orientering
Laholms konsertförening
Laholms Pistolskytteklubb
Laholms Skytteförening
Laholms Sommarspel
Laholms Tennisklubb
Laholms Ungdomsbrandkår
Laholms Ångbåtsförening
Laholmscyklisten
Laholms Ryttarförening
Le Petit Bouleklubb
Lilla Tjärby IK
Lions
Mellby Gymnastikförening
Mellby Padelklubb
Nikado Nippon Karate
PRO
Rotary
Rädda Barnen
Ränneslövs GIF
Sjöalts IF
SK Stimmet
Skogaby BK
Skogaby GK
Skottorps IF
SKPF
Skummeslövs Tennisklubb
Ssenyange Education Center
Svenska Narkotikapolisföreningen
Sydhallands skyttegille
Södra Hallands småklubbsallians
Vallberga Gymnastikförening
Veinge hembygdsförening
Veinge MCK
Vindrarps VK
Woxboringen
Våxtorps BOIS
Ysby BK

en
Bank rar
s
spon

Foto: Friluftsfrämjandet Knäred

Exempel på föreningar
och organisationer
som erhållit
sponsring från
Laholms Sparbank
2017–2020:

Vi vill förgylla
fritiden för barn
och ungdomar

Foto: Dan Kagg

en
Bank rar
s
spon

Vecka 44 är det dags för vår årliga sparbanksvecka på våra
bankkontor i Laholm, Knäred och Våxtorp. Vi bjuder på fika och alla barn
som tömmer sina spargrisar får en present och en prydnadspumpa.
VI INLEDER VECKAN MED SPARBANKSPROMENADEN
Söndagen 25 okt med start kl 9.30–11. Start och mål vid Vandrarhemmet i Laholm.
Tipspromenad för stora och små i samarbete med Korpen Engelaholm.
Vi bjuder på startavgift, korv med bröd och kaffe med kaka.
Lotteri med fina priser.

Välkommen till våra kontor
KNÄRED
Mån 26 okt kl 10–17.30.
VÅXTORP
Tis 27 okt kl 10–17.30.
LAHOLM
Tors 29 okt kl 10–17.30. Fre kl 10–13.
Lör 31/10 kl 11–14 (extraöppet).
Under dessa dagar har vi vår spökrunda i källaren.
SPÖKPROMENAD TORS 29 OKT KL 17–20
I samarbete med Attraktiva Laholm & Laholms kommun
bjuder vi på en spånnande spökpromenad på stan.
Kom gärna utklädd! Vi kommer gå i grupper!
VÄRLDSSPARDAGEN LÖRDAGEN 31/10
På Världsspardagen har vi öppet kontoret i Laholm för sparbössetömning kl. 11–14.
På plats är Ungdomsbrandkåren med Flammy och vi bjuder alla på popcorn.
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Foto: Peo Persson

många lokala föreningar. Jag tror att mycket
av samhällets ohälsa skulle kunna botas med
hjälp av träning, säger Jon.

Foto: Privat

Flyttade först företaget och
sedan allt det privata

JON’S VVS & WCP

”Det starka engagemanget
i den lokala idrotten
fick oss att byta bank.”
Jon och Sandra Andersson träffades genom elitidrotten och valde att bosätta
sig i Sandras hemort Laholm. Här har de startat och driver var sitt framgångsrikt företag samtidigt som de tillsammans med sina döttrar viger all sin fritid åt
träningsaktiviteter av olika slag. Det stora idrottsintresset och en hälsofrämjande
livsstil speglar deras val i livet.
JON’s VVS löser alla
rörmokarproblem
– När jag startade Jon’s VVS på egen hand
2008 gjorde jag det för att kunna styra
min tid själv och jobba utifrån mina egna
sunda värderingar. Idag har vi vuxit till nio
montörer tillsammans med två personer
på kontoret. Vårt goda rykte har spridit sig
och idag utför vi arbete utmed kusten, från
Ängelholm i söder till Falkenberg i norr, och
ca fem mil inåt landet, berättar Jon.
Vilken är det största
framgångsfaktorn?

Foto: Shutterstock

– Det är nog för att vi både är trevliga,
professionella och gör alltid rätt för oss.
Vi har ett motto – att inte släppa några
problem förrän de är lösta och vi är i mål.
Det är en hederssak. Detta får oss att
alltid göra vårt bästa, även när det gäller
att hålla tiderna. Vi är också duktiga
i kommunikationen och noga med att
återkoppla via telefon, mail eller sms under

projektets gång, vilket uppskattas stort,
fortsätter han.
Sandra är kvalificerad padelinstruktör
– Som en bifirma i familjeföretaget driver min
fru Sandra WCP – Westcoast Padel Sandra.
Som tidigare landslagsspelare i såväl fotboll,
som pingis och padel, med både SM-guld och
EM-brons i bagaget, är hon en kvalificerad
padelstränare och intressant idrottsföreläsare.
Med bas i Mellby Padelcenter kör hon egna
kurser i Laholm och Halmstad med omnejd.
Hon har verkligen fått tjejer att prova på padel
och nu står de i kö för att få vara med i hennes
tjejpadel i Mellby på söndagarna, säger Jon stolt.

också döttrarna Ellen och Maja i friidrott.
– Ellen satsar helhjärtat på sin friidrott och
håller på att bli riktigt duktig på 60 m,
höjd och längd. Lillasyster Maja provar
fortfarande sig fram och har även ridning och
truppgymnastik på schemat. Vi mår alla som
bäst när vi får träna och röra oss. Därför är
det viktigt att få prova sig fram till det man
själv tycker bäst om, berättar Jon.

– Vi tänkte inte så mycket när vi först startade
företagen och hamnade av gammal vana i
en av storbankerna. Som aktiv familj och
engagerad Laholmsbo har det valet skavt
ett bra tag. Varför behålla storbanken som
inte bryr sig som oss på det lokala planet när
Laholms Sparbanks värderingar och starka
lokala engagemang stämmer helt med hur
vi själva tänker? Att få bidra till en aktiv
fritid som förbättrar fysisk och mental hälsa
känns väldigt viktigt för oss. Hela Sandras
verksamhetsidé bygger på det och Jon’s VVS
sponsrar både medarbetarnas träning och

Tänk att farfar hade rätt hela tiden
– Vi blev väldigt glatt överraskade över att
Laholms Sparbank ligger så långt framme
med de digitala lösningarna. Nu har jag
t ex betalkortet kopplat till min Garminklocka som jag kan blippa betalningar med
istället för att behöva ta upp kortet. Det är
en fantastiskt bra funktion och känns både
modernt och kul.
– Det roliga är att Sandras farfar Rune
Johansson, som är 94 år och på sin tid drev
Jönssons Järnhandel i Laholm, har tjatat
på oss hela tiden om att vi ska ha Laholms
Sparbank eftersom de är bäst. Nu fick han
rätt till slut, skrattar Jon.

Jon’s VVS är den lokala rörmokarfirman
med den stora kunskapen om rörläggeri,
värme, kyla och alla typer av värmepumpar.
Här återfinns en äkta stolthet över hantverket och alla montörerna är självklart
behöriga rörmokare och certifierade
enligt Incert och Säker Vatten. Jon’s VVS
garanterar ett professionellt utfört arbete
vare sig det rör sig om ett enklare servicejobb för en privatperson eller en större
entreprenad åt ett företag.

Vi mår som bäst när vi får träna
Själv är inte Jon någon bollmänniska, utan
visar mer prov på en ihärdig kämpe med hårt
pannben. Som gammal elitcyklist har han idag
växlat över till triathlon och ryggar inte för 3,8 km
simning, 18 mil cykling och 42 km löpning i
tät följd. Som om detta inte är nog tränar han

”Vattnet stod som
en fontän ur golvbrunnen”

Saneringen har tagit lång tid

sjönk så pass att vi kunde slappna av, berättar
Niklas Jäghammar.

– När vattnet var på väg att nå upp till elskåpet
blev det riktigt kritiskt och vi ringde räddningstjänsten. De kom och satte in extra
pumpar som fick gå i flera dagar innan vattnet

– Det tog ytterligare en vecka innan det gick
att börja med saneringen som sedan höll på i
över sex månader. Många kläder och verktyg
hade blivit förstörda och det var inte lätt

Hållbarhet och
lokalt engagemang är
viktiga drivkrafter
För oss som lokal sparbank är det viktigt att värna om långsiktighet i det lokala samhället. Ända sedan sparbanksidén kom
till för över 200 år sedan har hållbarhet och lokalt engagemang
tillhört våra viktiga drivkrafter. Vår ambition är att Laholm och
Halland ska vara en attraktiv plats leva på även i framtiden.
Därför anstränger vi oss för att skapa ett långsiktigt fungerande
miljöarbete där vi hushållar med våra gemensamma resurser.

Alla företag påverkar miljön – både
direkt och indirekt. Så även banken.

Bytte till banken samma må-bra-tänk

Familjen Jäghammars hus i Knäred drabbades hårt av Lagans översvämning
den 23 februari. Trots att de var förberedda med egna pumpar, räckte de inte
långt när trycket från grundvattnet plötsligt hittade upp genom golvbrunnen.
I en 1 meter hög fontän forsade det in två kubikmeter vatten i minuten och
fyllde källaren.
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– Vi flyttade över familjeföretaget till
Laholms Sparbank i början av sommaren och
det har gått hur smidigt som helst. Katrine
har varit fantastisk och hjälpt oss med att få
alla betalfunktioner, kort och filhanteringen
att fungera. Det hela har gått så smidigt att
vi redan efter sommaren även valde att flytta
över alla våra privata banktjänster. Sandra och
jag pratade senast igår om hur välkomnade
och väl omhändertagna vi känner oss. Här
har Björn hjälpt oss med allt från lån och
försäkringar till barnens sparande och vårt
pensionssparande. Det känns toppen ha fått
full kontroll på läget, berättar Jon.

att beräkna värdet av dem. Vi har nu flyttat
upp tvättstugan en våning vilket gör att vi
kan plugga golvbrunnen i källaren för att
förhindra att vattnet tar sig in den vägen fler
gånger, fortsätter Niklas.
Tack till banken som hjälper i kris
– Även om försäkringsbolaget har varit snabba
och hjälpsamma har det kostat oss mycket i
både tid och förlorad egendom. Vår självrisk
för den här typen av händelser var på 10 000 kr
och det sved. När vi fick reda på att banken
kunde stötta gick vi ner och pratade med
Anna-Carin som snällt lämnade ett bidrag
som täckte 50% av självrisken. Det betyder
väldigt mycket att ha en lokal bank med stort
hjärta som är villig att stötta i kris, avslutar
Niklas tacksamt.

Vår verksamhet kräver både transporter,
energiåtgång och förbrukning av andra
resurser. I vår strävan att minska den
negativa miljöbelastningen följer vi en
utarbetad miljöplan. T ex arbetar vi aktivt för
att minska vår pappers- och elförbrukning.
Med hållbarhet som grundläggande

värdering tar vi också hänsyn till miljöaspekten i vår kreditgivning. Här nedan får
du ett exempel på ett av de företag som är
kund hos oss. Hela deras affärsidé går ut
på att inte låta gamla fina saker gå till spillo
utan sälja dem för återbruk. En god tanke
som skapat en medryckande trend och
framgångsrikt företag.

Laholms Auktionskammare
gör slag i saken

som är eftertraktade på auktionsmarknaden.
Vill du kan vi ta hand om hela boet och
sortera upp, sälja, lämna till loppis, köra till
tippen och göra en komplett flyttstädning,
säger Mattias.

Dags att vakna. I många hem och förråd gömmer sig oanade skatter. Om du
ska rensa, flytta eller tömma ett bo finns det all anledning att dubbelkolla värdet
innan du kör prylarna till loppisen eller tippen. Antikviteter och återbruk har
blivit en jättetrend och har du tur kan dina saker inbringa mycket mer än du
anar. Med över 500 000 potentiella köpare över hela världen får Laholms
Auktionskammare det att hända!

Det är trendigt att handla på auktion

Antikt blod i ådrorna
Med en mamma som drev antikhandel och
en pappa som var storsamlare fick Mattias
Olsson redan som barn följa med ut på
marknader för att söka efter prylar av värde.
När han många år senare skulle röja ut efter
pappans död och vände sig till ett auktionshus
för att få hjälp med försäljningen blev han
påmind om sina tidiga kunskaper.
– Jag upptäckte att jag säkert hade kunnat
sköta försäljningen mycket bättre själv och
kom att diskutera det med min gode granne
Joakim Kjellsson. Han tyckte det var en
intressant affärsidé. På den vägen är det,
berättar Mattias.
Från slagauktion till internetauktion
– Sedan 2017 driver vi tillsammans Laholms
Auktionskammare med säte i en stallbyggnad
i Vallberga. Min kunskap om objekten och
deras värde tillsammans Joakims förmåga att
sköta organisation och administration gör
att vi kompletterar varandra perfekt. Första
året hann vi med sju fysiska slagauktioner
som blev mycket populära. Samtidigt insåg
vi att den typen av auktion riktar sig till en
alldeles för smal publik och krävde väldigt

mycket arbete varje gång. Under ett besök på
Antikrundan i Helsingborg kom vi i kontakt
med internetbaserade Auctionet, som är norra
Europas största marknadsplats för konst och
antikviteter. De har lyckats samla 38 seriösa
auktionshus i en gemensam plattform som
når ut till mer än 500 000 potentiella köpare
över hela världen. Med min bakgrund från
IT-branschen fanns det aldrig någon tvekan.
Så från 2019 är Laholms Auktionskammare
ansluten till Auctionet.com och det öppnades
en helt ny värld för oss och våra kunder, säger
Mattias stolt.

Lyckas hitta köparna
som vill betala mer
– Vi har lyckats över all förväntan med
framgångsrika försäljningar och har fått
väldigt gott rykte. Det gäller att ha näsa för
var i världen köparna finns och bland annat
målsöka marknadsföringen på Facebook och
Instagram för att hitta dem. Men först och
främst är det A och O att göra presentationen
i katalogen lockande och rättvisande.
Tillsammans med Kelvin lägger Joakim ned
väldigt mycket tid på fotograferingen, som
de gör riktigt bra. För att köparen ska bli
nöjd med sin leverans är det helt avgörande
att vara rakt igenom ärlig i presentationen,
att visa skavankerna och tydliggöra färgerna,
fortsätter Mattias.

– Du skapar det unika och personliga
hemmet genom att handla på auktion.
Återbruksmarknaden växer mycket tack vare
att den yngre generationen har upptäckt de
gamla fina möblernas bestående värde. Man
har kommit ifrån slit och släng och tycker
det är häftigt med lite patina och klassiska
designernamn. Tillsammans med andra
antikintresserade är de ofta inne och kollar
på auctionet.com. Därför ska du aldrig tveka
att kontakta oss innan du slänger något. Det
kostar ingenting och kan ge mycket tillbaka,
avslutar Mattias med ett leende.

Från enstaka prylar till hela bohag
– Kom gärna hit och visa det du vill sälja,
eller så kommer vi på ett hembesök. I år har
vi också börjat med videovärderingar för att
minimera personkontakterna. Vi kan titta
igenom allt från enstaka saker till hela bohag.
Designermöbler, mattor, konst är alltid
intressanta objekt och det händer ofta att vi
hittar saker som upplevs gamla och slitna men

Det krävs en duktigt fotograf för att presentera
objekten på ett rättvisande och attraktivt sätt.

Foto: Victor Boström
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Foto: Victor Boström

Välkommen in till oss
– vi vill gärna träffa dig på ett av våra fyra lokala kontor

Affärsstöd: Lena, Lena, Johanna, Anna

Laholm, privatrådgivning: Anders, Gunilla, Carola och Lina.

Foto: Victor Boström

Foto: Victor Boström

Foto: Victor Boström

Affärsstöd: Sussanne, Björn och Christel.

Foto: Victor Boström

Foto: Victor Boström

Laholm, kundtjänst: Sofia och Gabriel.

Foto: Victor Boström
Företagsrådgivning: Johan, Magnus och Katrine.

Laholm, företagsrådgivning: Stefan, Josefin och Ulrika.

Laholm, privatrådgivning: Björn, Marianne, Cecilia och Linda.

Företagsrådgivning: Christer.

Affärsstöd: Ann-Christin, Dan, Gunilla och Pia.

Foto: Victor Boström

Laholm, kundtjänst: Tova, Birgitta, Angela, Ann-Charlotte och Henrik.

Foto: Victor Boström

Foto: Victor Boström

Skummeslöv/Laholm: Sara, Frida och Catarina.

Ring vår växel 0430–491 00
för att boka tid.
DU HITTAR OSS OCKSÅ PÅ:

www.laholmssparbank.se
info@laholmssparbank.se

laholmssparbank

Kundcenter – personlig service dygnet utanför kontorstid:
Privat 0771–22 11 22. Företag 0771–33 44 33.
Knäred: Anna-Carin, Lena, Linda och Marianne.
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Våxtorp: Anna-Carin, Elisabeth, Gunilla och Marianne.

Placering- och försäkringsrådgivning: Anette, Patrik och Caroline.
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Susanne Andersson, Accesia

Foto: Privat

Foto: Accesia

Foto: BTK Serve

”Jag upplever en stark närhet och stort
engagemang hos Laholms Sparbank,
trots att vi finns i Halmstad. Våra
företagsrådgivare är pragmatiska,
följer oss i vått och torrt och hör av
sig med äkta intresse med jämna
mellanrum. Det känns väldigt tryggt
och bra.”

”Tack vare banken kan vi normalt
bjuda pensionärer, äldreboenden
och gruppboenden i Laholm på
underhållning tre gånger om året.
Meningen är att vi ska väcka glada
minnen och att alla ska känna igen
låtarna och vilja sjunga med. Men
det har till och med hänt att någon
rest sig för en svängom.”

Visst, du kan kanske få något lägre ränta på annat håll. Men kanske
inte tillsammans med en personlig bankkontakt som snabbt och gärna
finns till hands för dina frågor och träffar dig för ett möte på ett kontor
nära dig? Eller som ger dig tillfredsställelsen att tillhöra den lokala
bankgemenskapen som ger vinsten tillbaka till bygden istället för att
dela ut den till sina aktieägare? Så frågan är egenligen: vilken ränta
får dig att känna dig rikast?
Vi ligger i den digitala framkanten

Vi har kvar bankfacken för din skull

Som sparbank har vi ett nära samarbete med
Swedbank som ger oss tillgång till storbankens
digitala utveckling och säkra systemteknik.
Det betyder att vi kan erbjuda dig en komplett
digital bankvärld med all den senaste tekniken
som du önskar för en smidigare vardag och
snabb överblick av ekonomin. Hos oss kan du
välja att sköta dina ärenden och betalningar
via Internetbanken, Mobilt BankID, Swish,
Mobilbanken eller någon av de betal-appar
som finns för mobilen eller klockan. Tack vare
vår personliga service kan vi dessutom hjälpa
dig på traven om du behöver.

Vi är en fullservicebank med heltäckande
service för både privatpersoner, företag,
föreningar och organisationer. I den servicen
ingår även att vi erbjuder våra kunder att hyra
ett bankfack på något av kontoren i Laholm,
Knäred eller Våxtorp. Detta är en uppskattad
förmån och ett säkert ställe att förvara
fotonegativ, smycken, värdesaker, testamente,
äktenskapsförord, avtal etc på.

Skydda dig mot bedrägerier
· Lämna aldrig från dig bankkort
eller dosa.
· Lämna aldrig ut koder för inloggning/
signering i internetbanken eller appen
(mobilbanken).
· Lämna aldrig ut kortnummer eller annan
personlig information.
· Släpp inte in personer i ditt hem
som påstår sig komma från
Folkhälsomyndigheten och
vill arbeta med smittspårning.

”Bara en sån sak som att Laholms
Sparbank aldrig ifrågasatte om
jag som ensam tjej skulle klara att
renovera ett hus, vilket de andra
bankerna gjorde. Nu fick jag
möjlighet att köpa ett hus på egen
hand och klarar det alldeles utmärkt.”

”När vi kom till Laholms Sparbank och
ivrigt berättade om att vi ville bygga
Sveriges bästa padelhall lyssnade de
noga, ställde bra frågor och kom fram
till att de ville tro på oss. Bankens fina
magkänsla har betytt mycket för oss.”
Jesper Olovsson, Mellby Padel Center

Katrine Thelander, Skottorp

”Tack vare bidraget från Laholms
Sparbank kunde vi investera i en
digital systemlösning som optimerade
arbetet för domarna i sekretariatet.
Systemet hjälpte till att ge oss högsta
betyg som arrangör när vi stod värd
för både det Svenska och Nordiska
mästerskapet i Voltige under en och
samma helg.”

”I vårt nya bygge satte vi miljön
i fokus. Vi använde miljövänliga
material, planerade för solenergi och
installerade bergvärme trots att det
fanns billigare alternativ. Då är det
skönt att ha en bank som delar våra
värderingar och tror på oss.”
Torben Salander, Spitze

Maria Nilsson, Laholms Ryttarförening
& Caprifolen Voltige

Överlista fula corona-bedragare!
Tyvärr är bedrägeri är ett utbrett problem
– speciellt i samband med en kris som
coroanapandemin. Se därför upp för
bedragare som får det att se ut som de
ringer från exv Folkhälsomyndigheten,
polisen eller oss. Ett är säkert: Vi kontaktar aldrig dig via mejl eller telefon för
att be dig lämna ut personlig information.
Så lämna aldrig ut kortnummer, koder
eller liknande!

Foto: Peo Persson

Du tänker väl inte låta
räntan avgöra bankvalet?

Foto: Peo Persson

Kristina Oskarsson i Herberts

· Låt dig inte luras av reklamerbjudande
om skyddsutrustning och botemedel
mot covid-19.
· Ta inte emot hjälp från främlingar som
erbjuder sig handla åt dig eller liknande.
Om du anlitar hjälp så gör det bara mot
faktura – betala aldrig i förskott.

Vill du också bli kund hos oss?
Välkommen till den rika gemenskapen i Laholms Sparbank.
Vi har kontor i Laholm, Knäred, Våxtorp och Skummeslöv.
Ta med dig legitimation.

Vi står för omtanke, kvalité & relationer

· Som företagare bör du vara försiktig
om någon hör av sig och vill ändra
bankuppgifter på leverantörer på grund
av coronakrisen.
Mer info om
olika typer av
bedrägerier
och hur du
bäst skyddar
dig mot dem
hittar du på
vår hemsida.
Om du blivit utsatt för ett bedrägeri så
gäller det att agera snabbt.
Hör av dig direkt till oss!
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2020

22,8 MILJONER TILLBAKA
TILL LAHOLMARNA!

VI GÖR SKILLNAD
OCH DU KAN
GÖRA SKILLNAD.
Som kund hos oss är
du med och utvecklar
regionen.

22 800 000:-

UTBETAL NING

TILL:
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:

Trivsel och utveckling
Laholms Sparbank

FRÅN:

för invånarna i

Laholms Kommun

