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Stor social
gemenskap
i pingishallen
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Sparbankens
motto är
hållbarhet x 3

Appen som
minskar
matsvinnet
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Ökad fokus
på hållbarhet
De senaste åren har vi tydligt märkt av klimatförändringar
på det lokala planet. Återkommande hot från storm,
torka och översvämning har motiverat oss att aktivt förändra
vårt beteende för att bidra till en mindre miljöbelastning.
På banken har vi sedan två år tillbaka bildat
ett särskilt hållbarhetsråd som arbetar målinriktat för att öka
medvetenheten och främja en hållbar förändring.

Hållbarhet en viktig del
av sparbankens DNA

– Som sparbank skiljer vi oss från affärsbankerna genom att ta ansvar för att
sprida kunskap om ekonomisk hållbarhet redan i skolorna. Dessutom främjar vi den sociala hållbarheten mycket
genom att låta vår vinst gå tillbaka till
bygden. Att nu öka vår satsning på den
ekologiska hållbarheten känns både naturligt och nödvändigt, berättar företagsmarknadschef Henrik Gunnskog.
Hållbarhetsrådet tar tanke till handling

– När våra kunder drabbats av klimatkatastrofer, antingen som privatpersoner
eller företagare, har vi bland annat kunnat hjälpa till med förmånliga lån och
lämnat bidrag till självriskerna för för-

säkringarna. Hållbarhetsrådet har gått
vidare och utvecklat en hållbarhetsplan
med en rad åtgärder och förslag på aktiviteter. Det första var att utvärdera vår
egen verksamhet. Med ökad kunskap
jobbar vi på banken nu aktivt med återvinning, har styrt om våra inköp till
ekologiskt och närproducerat samt ser
till att undvika onödiga resor, framför
allt med flyg.
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En av vårens sexor på Glänningeskolan samlade skräp i stadsparken och runt Glänninge sjö.
Foto: Privat
Ett ”operation dagsverke” som vi på banken uppmuntrade till.

billån till sänkt
ränta och för
dig som vill
investera i solenergi har vi
skapat ett förmånligt solån.
Dessutom innebär användningen av våra
uppskattade digitala banktjänster att du
som kund sparar mycket tid, samtidigt
som pappersförbrukningen minskar.

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

Vill sprida miljöengagemang

– Vi vill uppmuntra alla till ett större
miljöengagemang. Exempelvis bidrar
banken ekonomiskt till inköp av den pedagogiska och roliga läromedelsserien
Natur & Miljöboken till eleverna i mellanstadiet. Till alla privatpersoner som
vill köpa en miljövänlig bil erbjuder vi

– Det är väldigt inspirerande att omges
av många föreningar och företag som
också jobbar med detta. Tillsammans
hoppas vi kunna skapa en positiv och
hållbar utveckling som fungerar över
tid, avslutar Henrik.

*Lånebelopp från 30 000 till 350 000 kr oavsett vilken
leverantör av solpaneler du väljer. Ränta per 200123

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

Varmt välkommen till oss!

nya medarbetare på banken
Anna Peber

Magnus Jurvin

Ulrika Persson

Josefin Klöfverskjöld

Frida Persson

Affärsstödschef.

Stf företagsmarknadschef och
företagsrådgivare.

Kundstöd företag samt betalningslösningar, s k cash management.

Företagsrådgivare och kundcenter.

Privatrådgivare.

Magnus har med sig en lång och
gedigen erfarenhet från Handelsbanken, i huvudsak som företagsrådgivare och olika chefsbefattningar. Magnus bor med familjen
i Ängelholm och syns ofta utmed
landsvägarna på sin cykel, när han
inte fiskar eller spelar padel.

Ulrika har arbetat både på privatoch företagssidan inom Swedbank
sedan 2006, varav de senaste
sex åren med företagssupport
på kontoret i Oslo. När hon nu
bosatt sig nära släkt och vänner
i Skummeslöv ser hon fram emot
att få lära sig kitesurfa.

Efter åtta år på Swedbank,
mestadels på deras rikstäckande
kundcenter, ser Josefin fram emot
att få bygga bra relationer till våra
lokala företag i Laholm. Tillsammans med sambon i Halmstad är
hon gärna ute i naturen, antingen
med joggingskor eller golfskor
på fötterna.

Efter 11 år på Swedbank i Båstad
ser Frida Persson nu fram emot att
hitta de bästa lösningarna för våra
privatkunder i Skummeslöv och
Laholm. Frida bor med sambo och
tre barn på en avstyckad gård i
Förslöv, där en aktiv fritid tillsammans med barnen står i fokus.

Med över 20 års gedigen bankerfarenhet som rådgivare, chef
och coach på SEB ser Anna fram
emot sitt nya spännande uppdrag
att vara med och leda vår bank
i rollen som affärsstödschef.
Hemma i Halmstad tycker hon
om att umgås med familjen och
träna yoga.
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– Här är väldigt hög kvalitet på pingisträningen och vi har flera meriterade
tränare för de olika åldersgrupperna.
Vill du bli riktigt duktig finns här alla
förutsättningar. Vi har utvecklat många
elitspelare med vår egen framgångsrika
metod d v s att inte stressa fram dem.
Det går inte att säga hur duktig du kan
bli förrän du är i 20-årsåldern.
Samhällsprojekt med stort värde
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LAHOLMS BTK SERVE

Så mycket mer än pingis!
I pingishallen vid stadsparken i Laholm hittar alla som vill en plats
i gemenskapen. Det går lika bra att komma hit ensam som att ta med
sig hela familjen. Vare sig du är 5, 15 eller 85 år, nybörjare, motionär,
elitspelare, stökig, blyg, lat eller om du är nyinflyttad och vill få nya
vänner. Enda kravet är att alla härinne måste uppföra sig som en
schysst kompis. Välkommen till Laholms BTK Serve!
Individen viktigare än pingisen

Barnen älskar familjepingisen

– Här får alla ta plats och ges en naturlig möjlighet att stärka sin självtillit
– samtidigt som vi spelar pingis och
gör en massa andra kul aktiviteter. Vi
inkluderar alla, både med möjliga och
omöjliga förutsättningar, och är mycket stolta över våra framgångar, både när
det gäller kvaliteten på pingisträningen
och resultatet av den sociala gemenskapen, berättar ordförande Kaj Karlsson.

– Familjepingisen på söndagarna är populär. Den kostar ingenting och det är
bara att dyka upp utan föranmälan. Här
får barnen lära sig fungera i grupp på
ett självständigt sätt utan att bli utåtagerande. Alla möjliga familjekonstellationer dyker upp och barnens glädje går
inte att ta miste på. Tänk dig själv att få
möjlighet att spela mot både din pappa,
mamma, farmor eller morfar och kunna
umgås med hela stora familjen.

Både hjärta och hjärna
i pensionärspingisen

– Mellan 90 och 100 pensionärer kommer regelbundet hit och spelar pingis
flera gånger varje vecka. Alla är välkomna, även du som aldrig spelat tidigare.
Den sociala samvaron är varm och inkluderande, dessutom är den samlade
kunskapsnivån från tidigare yrkesliv en
fantastisk resurs. Här kläcks en massa
bra idéer för nya samverkansprojekt.
Kvalificerad pingisträning

– Laholms BTK Serve har en av Sveriges
bästa pingishallar utrustad med mästerskapsmatta och kvalitetsbelysning.
Här finns 16 pingisbord och en robot
att spela mot. Den är perfekt för att bedöma när de yngsta barnen är redo för
gruppträning. Men den används också
flitigt av de duktiga spelarna för att specialträna sina slag.

– Vi har en fantastisk hall och här finns
ett stort engagemang för sociala projekt
som kan få människor att må bättre och
samtidigt spara pengar för samhället. Vi
satte t ex nyligen upp 7,5 meter speglar
på ena väggen för ett kommunalt friskvårdsprojekt där dietisten Tina Jönsson
ska få igång stillasittande barn till en
mer aktiv livsstil, med lägre BMI och
bättre psykisk hälsa som mål. Vi lånar
för närvarande ut hallen gratis till hennes dans- och träningspass!
– För några år sedan satte vi också igång
projektet Allas lika värde för alla 5-klassare. De fick lära sig om kulturer från
tre olika världsdelar genom dans, mat,
historia, m m samtidigt som vi knöt
ihop det med demokrati, fred och allas
lika värde. Det blev mycket lyckat.
Loppisen har gjort allt möjligt

– Oftast faller våra sociala aktiviteter
utanför ramen för föreningsbidrag, men
tack vare loppisen har vi lyckats skapa
resurser för dem ändå. Vår fantastiska
loppisgeneral Birgitta Edvinsson har
byggt upp vår starka loppisverksamhet
under 40 år. När du vill bli av med något, stort som smått, kommer hon och
hämtar det med Loppisbussen. Vanligtvis sätter hon upp loppisen sju gånger
per år med hjälp av 25–30 frivilliga,
men i år har det ju blivit annorlunda. Vi
hoppas att det inte dröjer länge innan vi
kan återgå till det normala, avslutar Kaj.

Gröna Hästen räddar maten och miljön
Att tvingas slänga överbliven mat gör ont i själen på Stefan Zaff som driver
restaurang Gröna Hästen i Laholm. När förslaget om appen ResQ dök upp förra hösten
nappade han direkt. Snabbt och enkelt ser nu ResQ till att det går att beställa
och hämta den mat som blivit över från lunchen varje dag.
Enkel lösning på ständigt dilemma

– Jag har jobbat inom restaurangbranschen i hela mitt liv och är skolad att
aldrig kasta mat. Restaurangens stora
utmaning är att laga rätt mängd efter
hur mycket folk som kommer på lunchen. Eftersom vi alltid vill att det ska
finnas mat till alla, blir det ofrånkomligt portioner över. Med appens hjälp
kan jag nu enkelt lägga ut dem till försäljning mellan kl 14.30 – 16.30 varje
dag. Men man får vara på hugget, de
tar ofta slut på mindre än en halvtimme, berättar Stefan glatt.

mat går åt så att vi kan tömma köket
och börja om med nya fräscha råvaror
varje dag.
– Du får inte förväxla ResQ-portionerna med vår vanliga take-away eller
det utbudet som finns i vår buffé. Detta handlar om mat som blivit över och
som inte går att spara, exempelvis köttfärslimpa, potatis och sås – utan lingon
och sallad vid sidan. I appen beskrivs
hur portionen ser ut och priset brukar
hamna på 45 kr, säger Stefan glatt.
Funkar väldigt bra för alla

Glad i själen av hållbarhet

– Erbjudande har spridit sig snabbt och vi har i snitt
sålt 100–150 ResQ-portioner i månaden. Ändå är
inte detta något vi tjänar pengar på, appen kostar
ju pengar. Vinsten ligger i att få igen utgiften för
råvarorna, bli glad i själen och känna att vi bidrar
till ett hållbart beteende. Det känns härligt att all

– Det roliga är alla som har uppmärksammat vårt
ResQ. Kunderna kan lika gärna vara 20 som 80 år.
Appen är enkel att ladda ner och när vi lägger ut
dagens erbjudande plingar det till i mobilen. Många
återkommer och tycker det är toppen att få kvällsmaten fixad till ett förmånligt pris. Alla blir vinnare
– även miljön, avslutar Stefan.

– Det känns härligt att all mat går åt så att vi kan tömma köket och börja
om med nya fräscha råvaror varje dag, säger Stefan.
Foto: Privat
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Välkommen till
sparbanksveckan
25-29 oktober!

ANGÅENDE CORONA

Vi är rädda om
dig och varandra
Alla våra bankkontor fungerar fullt ut
och vi har vidtagit flera åtgärder
för att trygga våra kunder och medarbetare från risken att smittas av
Corona. Personalen i kassan använder
engångshandskar, vi erbjuder alla
handsprit och har satt upp plexiglasskydd för att fortfarande kunna hjälpa dig ansikte mot ansikte. För att så
många ärenden som möjligt ska kunna tas om hand på distans har vi utökat
rådgivningen via telefon, där du får identifiera dig med Mobilt BankID.
Vi gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg i kontakten med oss!

Vecka 44 är det dags för vår årliga
sparbanksvecka på våra bankkontor
i Laholm, Knäred och Våxtorp.
Vi inleder med sparbankspromenad
och avslutar med spökpromenad.
Däremellan bjuder vi på fika och alla barn
kan tömma sina spargrisar. Dessutom har
vi en klimatfiskedamm där barnen får fiska
skräp som sedan ska sopsorteras.
Skräpet byter vi till en present.

Uppskjutna aktiviteter
Tyvärr har pandemin medfört att vi fick ställa in vårens föreställning av
Cirkus Brazil Jack för kommunens alla 2-4 klassare. Detsamma gällde
Sparbankens aktivitetsdag för alla sjätteklassare. Under hösten kommer vi
även att tvingas skjuta upp pensionärsresan samt Allsång med Herberts
i bygdegårdarna. Vi hoppas på att få återkomma med nya datum så snart
möjlighet ges. Låt oss fortsätta vara rädda om varandra!

Håll uktik i våra sociala medier
för närmare info.
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VIA
TELEFON
ELLER
INTERNET

Välkommen till Kundcenter
utanför kontorstid

Har er förening blivit
drabbad av minskade
intäkter p g a pandemin?

Anslut dig till Kundcenter – privat eller företag – så får du
tillgång till personlig service dygnet runt alla dagar i veckan.

Sök vårt Föreningsstöd.

Kundcenter Privat 0771–22 11 22
·
·
·
·

Med anledning av de konsekvenser vi sett och ser i samband
med pandemin, gör vi en extra avsättning till särskilda
stödåtgärder – Föreningsstödet.

Självbetjäning där du får saldo och transaktioner upplästa genom knappval.
Du identifierar dig med din personliga kod eller med Mobilt BankID.
Du kan sköta all din ekonomi via telefon precis som om du kommit in på bankkontoret.
Tryggt, enkelt, tillförlitligt och alltid tillgängligt.

Kundcenter Företag 0771–33 44 33

Till och med den 30 september har föreningar eller ideella
sammanslutningar möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd
till sin verksamhet.

·
·
·
·

Mer info om Föreningsstödet finns på vår hemsida

Självbetjäning där du får saldo och transaktioner upplästa genom knappval.
Personlig service där du får hjälp av en företagsrådgivare.
Skaffa ett företagskort, anslut till e-bokföring, gör utlandsbetalningar, etc.
Guidning och support till internetbanken och appen.

Kundcenter aktiveras genom internetbanken, eller kontakta banken så hjälper vi dig.
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Våra fyra kontor har öppet för bokad rådgivning: mån-tors 8 –18:30, fre 8 –13.
Ring vår växel 0430–491 00 för att boka tid.

Övriga ärenden är du välkommen:

Laholm Stortorget 6, Laholm

Knäred

Mån - ons
Tors
Fre

Mån
10.00–17.30*
Övriga dagar öppet för bokade möten

Tis
10.00 – 17.30*
Övriga dagar öppet för bokade möten

* Kassa/kundtjänst-ärenden

* Kassa/kundtjänst-ärenden

10.00 –15.00*
10.00–17.30
10.00–13.00

* Kassan stänger kl 13.00

Vi finns även här:

Dalavägen 1, Knäred

Våxtorp

www.laholmssparbank.se info@laholmssparbank.se

Bygatan 13, Våxtorp

Skummeslöv

Valhallavägen 1, Skummeslöv

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

Fre 8.00 – 13.00

Växeln är öppen:
Mån-ons
Tors
Fre

laholmssparbank
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9.30 – 15.00
9.30 – 17.30
9.30 – 13.00

