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Uppsving för
våra digitala
tjänster

Sommaren är slut. Det har varit
annorlunda ett bra tag nu och
med största sannolikhet kommer
det fortsätta vara så här en lång
tid framöver.
Ingen har sluppit undan; alla har ett ansvar och varit tvungna att anpassa sig.
Det är just i anpassningen det ligger.
Att arbeta på Sparbanken Rekarne under pågående pandemi har inneburit en hel
del förändringar. Vi har spridit ut vår personal på de kontor vi har och de som kan
har jobbat hemifrån. Vi ses inte lika ofta
på fysiska möten, istället använder oss i
större utsträckning av digitala alternativ.
Vi ser en tillströmning av kunder i våra
digitala kanaler och vi fördelar resurser
för att kunna möta er, där ni vill. Det har
skett stora ommöbleringar och försiktighetsåtgärder i våra lokaler; vid en första
anblick liknar vi kanske mer en vänthall.
Allt för att ni, våra kunder, ska kunna
känna er trygga på banken – trots covid-19.
Trots skyddsglas och golvmarkeringar;
handsprit och avstånd, finns vi här för er.

Finns det något positivt med dessa
förändringar? Ja! – Vi har minskat vår
klimatpåverkan genom att hålla fler
möten digitalt och skärpta hygienrutiner
har lett till färre sjuka medarbetare än
vanligt. Tillsammans med er kunder har
vi lärt oss nya sätt att kommunicera och
vi har lyckats möta er som är i riskgrupp
på ett säkert sätt.
Kundernas ökade aktivitet i digitala
kanaler gläder oss. Ni upptäcker att ni
kan påbörja, genomföra och slutföra ett
ärende – när och var det passar er. I den
digitala miljön finns ingen anpassning.
Vi är där, när ni vill. Det är häftigt att det
går att hitta nya, ofta bättre, lösningar
och tillvägagångssätt som sedan består.
Ni är otroligt många som valt att
renovera, måla, bygga ut och bygga om
era bostäder och hittat möjligheten att
söka lån på befintligt boende via internetbanken – kul! Det är så smidigt att kunna
göra ärenden direkt från den plats som
passar bäst. Vi kan nu dessutom ge både
besked och utbetalning till konto betydligt
snabbare än tidigare: Det känns så rätt!

Många kunder som besöker oss gör det
för att avsluta sina bankfack, ett beslut
banken fattade innan pandemin bröt ut
och där vi uppskattar att ni samarbetar
med oss. Det finns alla möjliga lösningar
kring hur ett bankfack kan avslutas. Hör
bara av dig så vi löser det.
Många tycker att det är synd att vi
avvecklar bankfacken och det har vi full
förståelse för. Bakgrunden till detta
beslut är ett strängare och snävare regelverk som, i kombination med ett föråldrat
system som inte går att uppgradera, gör
att vi inte längre kan erbjuda tjänsten.
Vi vet inte när dessa annorlunda tider
är över och den ovetskapen gör det svårt
att sia om framtiden. Men en sak är säker:
vi kommer att finnas här för er. Och då där
ni väljer att träffa oss: på kontor, i telefon
eller i en digital kanal.
Vi ses!

Malin Imer
Chef Fabriken, Sparbanken Rekarne
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Efter tre ...
Här presenterar vi
en medarbetare

Omväxling förnöjer
Rickard har jobbat i banken i drygt sex år, varav de fem
senaste som företagsrådgivare. I sin vardag jobbar han med
finansiering av rörelseverksamheter och fastigheter.
Han jobbar även i kundteam – i nära samarbete med andra kompetensområden
som private banking, jurister, Portfolio Försäkra och bankens privatrådgivare.

Gillar utmaningar

Rickard drivs primärt av utmaningar som kan utveckla honom och han gillar
omväxling i sin vardag.
Han gillar att ha landningsplankor under året, som resor eller roliga aktiviteter att se fram emot, något som ger kraft i vardagen. Att göra ett bra jobb
är oerhört viktigt, på arbetet likaväl som hemma med sin familj.

Båda fötterna på jorden

På frågan om hur omgivningen (läs Rickards fru) skulle beskriva honom blir
svaret en lugn problemlösare med båda fötterna på jorden. Rickard tar god
tid på sig på morgonen när frun stressar och styr upp. Beskrivningen berättar
också om en socialt kompetent, tävlingsinriktad golf- och padelnörd.
– Förutom golf och padel löper jag också en hel del. Jag behöver dock
någon form av lopp att sträva efter för att träna hårt och pressa ner tiden,
berättar Rickard.
Han åker dessutom snowboard sedan cirka 20 år tillbaka men under senare
år har det blivit mer skidor eftersom det är lättare med barn.
Rickard är gift med Kathrin som jobbar på Swecon som prisadministratör.
Familjen består också av två barn, sjuåriga Freja som dansar, spelar tennis
och fotboll och lillasyster Elma, tre år, som är bollsportstokig. Hon är gärna
med på storasysters tennis- och fotbollsträningar, men då för att slå eller
sparka egen boll.
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Endast
tillsammans
kan vi komma ut starkare
ur pandemins klor
Gästskribent: Emre Gürler

Hållbarhetsansvarig i Eskilstuna United och Hjärta United
Senior rådgivare i den globala tankesmedjan och stiftelsen
Another Development Foundation (AFD)

Efter att själv ha bott, levt och studerat runt om
i världen (Kina, USA, England, Östafrika) med
en far från Turkiet och en mor från republiken
Jämtland så är jag kanske ett praktexempel på
vad globalismen kan resultera i.
Det kanske är från min uppväxt i Fröslunda, Lagersberg,
Råbergstorp och Stenby som jag alltid har fascinerats av
människors olikheter, komplexiteter och problem. Stora problem,
extremt komplexa problem och samtidigt finna innovativa
lösningar till dessa.
Just den nyfikenheten tog mig i alla fall runt om i världen och
till, just det: Ännu fler ”problem”.
Oavsett om det är att jag själv var ständigt övervakad av
den statliga säkerhetstjänsten under tiden jag bodde i Kina så
fortsatte jag – trots att svenska diplomater varnade mig för
att vara kritisk mot regimen. Jag blev hotad till livet i Sydsudan,
men trixade mig ur situationen. Jag har arbetat med konkreta innovationslösningar i flyktingläger i Kenya, Uganda och
Sydsudan. Jag har även engagerat mig i att förändra bilden
av ett biståndsberoende Östafrika till skapandet av Swedish
East-African Chambers of Commerce med över 200 företagsmedlemmar, samt öppnat dörren för Norrsken Foundation att
skapa sin nästa Hubb utanför Sverige i Rwanda.
För tio år sedan var jag med om att skapa ett affärsinkubator
nätverk i Subsahara. Här visade vi att sociala innovationer med
entreprenöriell kraft kan omdefiniera och ”re-design” vår sinnebild av andra länder och andra människor. Det är fortfarande vi
människor som har skapat vårt samhälle, inga rymdmänniskor.
Har vi en gång skapat vårt samhälle, med allt vad det innebär,
kan vi även glidtackla och lösa ALLA problem som finns. Frågan
är om vi besitter nyfikenheten, orken och viljan.

Den moderna världen har sprungit in i ett tunnelseende utan
dess like, långt innan pandemin. Utan att se och agera på de
stora sociala och miljömässiga orättvisorna, där globalismen
setts som normalläge, visar det sig snarare tvärtom, att glokalisering (tänka globalt men agera lokalt) blir avgörande för
vår överlevnad.
Jag tror att fler och fler personer kommer att rikta blickarna
inåt, inom Sveriges gränser, och identifiera hur samhällskontraktet och folkhemmet har många tydliga sprickor i sig. Detta
kommer att resultera i att fler personer, organisationer och
företag kommer att engagera sig ännu mer i sitt lokala samhälle. Nu när man själv kan förkroppsliga sitt eget engagemang,
genom bland annat föreningslivet och ideell sektor. Här är
Sparbanken Rekarne själva en stor lokal förebild.
Att Synsam plockar hem produktionen från Kina till Ockelbo
är ett annat exempel på detta. En allsvensk fotbollsförening
glidtacklar lokal arbetslöshet, ensamhet och skapar integrationslösningar (se Eskilstuna United/Hjärta United) är ett annat.
Tänk GLOKALT!
När vi ser att kommun och stat greppar efter nya innovativa
samhällslösningar ser jag hur en av samhällets absolut viktigaste stöttepelare – föreningslivet och ideell sektor - kan stötta
och skapa lösningar. Både stat och kommun behöver hjälp för
att skapa en högre grad av tillit till sina medborgare och tackla
stora samhällsproblem som arbetslöshet, hemlöshet, ensamhet,
integration etc.
Endast tillsammans kan vi komma ut starkare ur pandemins
klor. Ensam är inte stark.
Med omtanke,
Emre Gürler
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Satsande trio
bjuder in unga
Unga Eskilstuna är namnet på en satsning där
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell,
Undomsjouren Fria och Eskilstuna stadsmission
gör gemensam sak i att skapa aktiviteter för
unga under skolloven.
Med stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne kan de erbjuda aktiviteter för de som behöver extra stöd när skolan är stängd.
För vissa är ledighet inte förknippat med något kul; skolan
är kanske den tryggaste punkten i tillvaron. Ungdomsguidesektionen på Eskilstuna stadsmission och Ungdomsjouren Fria
vittnar båda om att behov av stöttning är som störst
under loven.
Vi har träffat Sofia Liedberg, verksamhetsutvecklare på
Ungdomsjouren Fria, Åsa Lindqvist, ungdomsguide på Eskilstuna
stadsmission och Helena Von Porat, vd för Clarion Collection
Hotel Bolinder Munktell för att bli lite mer insatta i deras gemensamma engagemang: Unga Eskilstuna.
Inom satsningen ryms en bredd av sysselsättningar, till
exempel självförsvar, Playstation-turnering, föreläsningar
och filmvisningar och att de tillsammans gör detta kom inte
direkt som en blixt från klar himmel. De har tidigare gjort olika
insatser gemensamt.
– Bolinder Munktell har ju tidigare haft enskilda samarbeten med både oss på stadsmissionen och Ungdomsjouren Fria.
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Sedan insåg vi att vi hade ett gemensamt intresse i att fånga
upp de som många gånger lever i ett utanförskap eller inte har
någonstans att vara. Det var väl egentligen så vi startade med
just Unga Eskilstuna, förklarar Åsa Lindqvist.
– Sedan vänder sig ju ni er till lite olika målgrupper, fortsätter
Helena Von Porat. Ungdomsjouren Fria finns ju där för unga som
hör av sig med sina frågor och funderingar. Stadsmissionen har
ju en lite mer uppsökande verksamhet då ni ofta vänder er till
ungdomar som är lite svårare att få tag på.

Roligt och utvecklande

Projektet Unga Eskilstuna syftar alltså till att slå ihop dessa
två delar och göra något som involverar båda dessa ungdomsgrupper, framförallt under loven.
– Många känner sig mer ensamma när de inte har skolan att
gå till, det ser vi mycket av i vår chatt. Man har inte det naturliga
att träffa kompisar och sedan kanske man är i ett gäng där vissa
har en annan ekonomisk situation. Medan de andra åker iväg
med sin familj kanske man själv inte har möjlighet att göra det
och blir själv hemma. Det är i mycket de vi vill fånga upp, säger
Sofia Liedberg.
– Under ledighet är det många som blir sittande hemma i
situationer som de kanske inte vill vara i, eller är ute och drar på
stan och hamnar i dåligheter eller mindre bra saker. Vi vill fånga
upp dem och göra någonting tillsammans som är roligt, bra och
utvecklande, berättar Helena.
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Bjuder in till hotellet

Något som ett hotell kan erbjuda, som de båda andra har svårare med, är lokaler. Genom detta samarbete kan de bjuda in de
unga till en miljö som de kanske inte är vana vid.
– Det är ju en helt annan arena än till exempel den som vi
vanligtvis träffar dem på. Vi visar då att det är okej för dem
också att komma dit; det blir ett innanförskap istället för ett
utanförskap, resonerar Åsa.

Öppna för nya bekantskaper

Åsa Lindqvist,
ungdomsguide på Eskilstuna stadsmission

Det gemensamma målet är att skapa ett forum där de unga i
behov känner sig välkomna.
– Jag vill att de jag träffar ska se fram emot nästa grej som vi
arrangerar, att de känner att de är varmt välkomna och tycker vi
erbjuder bra saker, säger Åsa.
– Vi vill också öppna upp för nya bekantskaper, så att de får
utbyte av varandra när de träffas på en ställe som de inte varit
på tidigare. Det blir någonting nytt, som de antingen upplever själva eller tillsammans med någon polare. Det ska vara
öppet, oskrivet och ge alla möjligheter i världen att träffa nya
människor. Första gången kanske man inte vågar öppna upp sig
men med tiden kanske man gör det, fortsätter Helena.

– Vi vill ju också kunna erbjuda dem att testa nya saker, till
exempel någon dans eller måleri. Om de får prova på nya saker
kan de hitta något som är deras grej. Vissa kanske har känt sig
lockade till något men inte vågat och i ett nytt sammanhang,
med nya människor omkring sig, kanske det blir lättare att
våga. På så sätt kan fler hitta en vettig fritidssysselsättning,
förklarar Åsa.

Viktigt med kontinuitet

Både Sofia och Åsa är vana vid att jobba mycket uppsökande
och ser Unga Eskilstuna som en möjlighet att vara mer vägledande och styrande.
– Många gånger måste ju vi ta oss till deras arena men
nu kan vi vara mer ”vi vill att ni kommer hit och gör det här
tillsamman med oss”. Det känns väldigt bra att kunna bjuda in
till någonting. Vanligtvis har ju vi inga lokaler som lämpar sig
för det och det löser sig ju nu när vi jobbar tillsammans med
Bolinder Munktell, säger Sofia.

Sofia Liedberg,
verksamhetsutvecklare på Ungdomsjouren Fria

Alla tre betonar vikten av att se detta som en långsiktig aktivitet för att det ska kunna fungera.
– Själva grundtanken är ju ganska enkel i sig men det är ju
något som behöver göras över tid; det behövs kontinuitet. Om
vi är uthålliga kommer det blir bra, det är vi övertygade om,
betonar Åsa.
– Det är ju lite av en ny verksamhet för oss så vi får utvärdera allt eftersom och anpassa så det blir så bra det bara kan bli,
fyller Sofia i.
– Här är det ju viktigt att känna att vi har stöd och vi är
väldigt glada över att vi har med banken och stiftelsen i detta.
Så länge man lyckas konkretisera det man brinner för och
vill genomföra finns alla möjligheter att få dem med på tåget
– det är ju fantastiskt och superhärligt! avrundar Helena.
Helena Von Porat,
vd för Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
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Tioårsjubilerande
hundraåringar
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Det som idag bär namnet Eskilstuna Simklubb
är en fusion mellan två av stadens anrika
klubbar. 2010 slog Eskilstuna Simsällskap och
simsektionen hos Tunafors SK sig samman
under ny fana.

– Det är så jäkla sorgligt, speciellt med simning. De som
verkligen kunde simma såg vi aldrig i badhuset; de tog
omvägar runt hallen! Nu erbjuder vi bättre alternativ
och inte bara tio pass i veckan. Vi vill kunna erbjuda allt
till alla.

I år firar den nya konstellationen tio år och även om detta naturligtvis ska firas är det en blygsam ålder jämfört
med de två ingående klubbarnas egen historia; både
Eskilstuna Simsällskap och Tunafors SK har vardera mer
än hundra år på nacken.
– Båda klubbarna har en lång, fin historia som vi
naturligtvis är väldigt stolta över och inte vill klippa
bort, men nu när vi firar tio år med den nya konstellationen fokuserar vi på den nya eran, förklarar Christoffer
Andersson på Eskilstuna Simklubb.
Att slå samman två olika föreningar kan ofta vara
lättare sagt än gjort och även i detta fall krävdes arbete
för att få till en ny struktur.
– Vi tog det från scratch och ville vara transparenta
mot alla i båda föreningarna. Ett par gånger fick vi backa
och därför drog det kanske ut lite på tiden. Det var
väldigt många inblandade och i två hundraåriga föreningar har det så klart satt sig lite olika strukturer, där de
inblandade är färgade på olika sätt – och då inte minst
jag själv, förklarar Christoffer som själv började sin bana
på Tunafors-sidan som sjuåring.

Brinner för CSR

Sammanslagningen innebar i sig synergieffekter som
gjort att tillväxten ökat ännu snabbare under senare år.
– Idag har vi cirka tusen medlemmar, samtidigt som
vår kurva pekar spikrakt uppåt. Orsaken är till stor del
sammanslagningen och att vi effektiviserade användningen av det lilla utrymmet vi då hade i Vattenpalatset.
Så fort vi slog ihop började vi växa och utvecklingen har
fortsatt i Munktellbadet, där vi är idag och har mer plats.

Eskilstuna Simklubb är en av de klubbar som, tillsammans med Sparbanken Rekarne, engagerat sig i flera
olika projekt för att göra Eskilstuna och Strängnäs
bättre och säkrare.
– Vi går all-in på olika CSR-aktiviteter och hela
klubben ställer sig verkligen bakom det. Dels har vi kört
drop-in för högstadieelever som blev en jättesuccé. I
början kom det bara några enstaka personer – ibland
bara en och faktiskt ingen alls vid något tillfälle. Sedan
smällde det till och runt 40 ungdomar dök upp.
Anledning till detta tror Christoffer beror på att de
till en början hade svårt att nå ut.
– Sedan när vi väl lyckats nå ut till dem ska vi ju också
få dem att ta sig till badhuset. Det är kanske lite lättare
när man kommer i egenskap av en exempelvis en fotbollsförening och har en boll med sig. De flesta skolor har
ju en fotbollsplan. Vår största utmaning är att få de som
inte kan simma att ta sig till bassängen. Vi har uppvaktat skolorna, gymnastiklärare som spridit budskapet,
samtidigt som vi har bombat ut information så gott vi
kan. Nu har vi direktkontakt med mer än 50 ungdomar –
och responsen är jättebra. Verkligen en grym start och
genom dem har vi garanterat tillgång till flera hundra
vuxna samt även eventuella syskon som inte heller kan
simma. Att få den här kontakten är en väldigt bra boll
som nu är i rullning, berättar Christoffer Andersson.
En annan uppskattad aktivitet var Vattenveckorna
i Vilsta, där de erbjöd gratis simskola för både barn och
vuxna samt olika nöjen i form av uppblåsbara rutschkanor, paddelsurfing och annat skoj.

Elit och folkrörelse i ett

Jobbar tillsammans med banken

Stadig tillväxt

Klubbens verksamhet består både av en elitdel och
något som kan liknas vid en folkrörelse.
– Självklart är hela simskolan lite av en rekryteringsbas, där eliten kommer ifrån. Samtidigt börjar vi också
bli det RF vill att vi ska vara: en rektangel och inte en
triangel och breddspåret växer stadigt hos oss. Och även
om jag själv kommer jag från elit-sidan, både som aktiv
själv och som tränare, känns det nya väldigt spännande.
Nu kan vi erbjuda simning till fler och samtidigt hålla kvar
de som tidigare tävlingssimmat, förklarar Christoffer.
Han beskriver hur klubbarna tidigare ofta bränt ut
sina stjärnor, så att de när karriären tagit slut inte velat
se en bassäng igen i hela sitt liv.

Samarbetet med banken sträcker sig tillbaka till tiden
innan sammanslagningen, då Christoffer var en del av
Tunafors simsektion.
– På den tiden var det mer att vi sökte ekonomiskt
stöd för olika projekt medan vi idag har mer av ett samarbete där vi verkligen jobbar tillsammans. Fler borde
göra som banken när det kommer till sponsring och
liknande aktiviteter; de ställer krav på motprestationer i
form av samhällsinsatser och det vill jag ge en stor eloge
till. Ofta finns dessa ambitionerna redan hos föreningarna men om vi får lite push från de som stöttar och
sponsrar att verkligen genomföra det blir det ju sådan
extrem win-win, konstaterar Christoffer.
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Arsenalen
Strax utanför Strängnäs finns Arsenalen,
Sveriges Försvarsfordonsmuseum.
Här får vi en pratstund med Stefan Karlsson, museichef och
museets operative chef Isabella Hedenstrand Nastri.
På museet basutställning kan man se ett 70-tal fordon från
1920-talet fram till dagens moderna färdmedel. Här kan den
intresserade följa både den tekniska- och den militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts i
Sverige, men ett antal utländska finns också med. I utställningen
Djur & Krig, ett lån från Flygvapenmuseum, får man lära sig hur
djur har använts i krig genom historien. I den tillfälliga utställningen Operation Weserübung berättas om när Tyskland anföll
Danmark och Norge under andra världskriget. Denna händelse
är okänd för många och påverkade livet för danskar och norrmän
såväl som för oss här i Sverige, men varför?
Besökaren kan också se en utställning av handgjorda tennfigurer samt en utställning om Södermanlands Regemente.
Förutom det finns i direkt anslutning till museet ett gammalt
soldattorp från Björkviks socken där man kan gå in och uppleva
hur det var att bo och leva i ett sådant torp. I utställningen Soldaten och Torpet får man lära sig mer om den indelte soldaten.
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Stort besöksmål

Ett normalt år har man 25 000 - 27 000 besökare och är därmed det näst största besöksmålet i Strängnäs kommun, efter
Gripsholms slott. Besökarna kommer främst från Sverige, med
en restid inom två timmar. De har ett populärt upplevelse-paket
tillsammans med ett hotell i Strängnäs där det ingår boende +
entré till Arsenalen. Glädjande nog har man även internationella
besökare från 40 olika länder. Lite anmärkningsvärt är att det
är ganska få Strängnäsbor som har hittat till Arsenalen. Stefan
konstaterar att vi nog rent allmänt är dåliga på att turista i vår
egen stad.
Den genomsnittlige besökaren är barnfamiljen, följt av olika
typer av gruppbokningar. Det är till exempel ganska vanligt att
man ger bort en guidad visning i present.

I coronans spår

– Allt ”dog” efter påsk. Vi tog då beslutet att stänga helt, och
hade stängt i totalt sex veckor, säger Stefan. Möjligheten att
permittera personalen under denna tid hjälpte givetvis till,
fortsätter Stefan.
– Sedan öppnade vi upp begränsat i juni och efter midsommar hade vi öppet 5 dgr/veckan (onsdag - söndag).

Till index

Hemestrande svenskar gjorde att besökssiffrorna slog i
taket och vi blev mer eller mindre tagna på sängen. En normal
sommardag har vi 300 - 350 besökare, i somras kom över 600
besökare per dag!
Det ställde stora krav på flexibilitet, organisation och logistik
för att få allt så corona-säkert som möjligt, samtidigt som man
ville bjuda besökarna på en trevlig vistelse.
Efter sommaren har man nu valt att gå tillbaka till begränsade
öppettider.
Isabella berättar att sommaren normalt är deras bästa
period. Ett vanligt år under lågsäsong har man gruppbokningar,
konferenser och olika pensionärsorganisationer. Det vill säga
alla de som i dessa tider inte får komma, så visst har man det
kämpigt ekonomiskt. Det är liknande läge för många muséer i
landet och Arsenalen kalkylerar med ett ekonomiskt resultat
nära noll för helåret.
Verksamheten är beroende av bidrag från staten som basinkomst, vilken står för knappt hälften av deras totala intäkter.
Resten kommer från entréavgifter, guidade gruppvisningar,
butik, kafé och konferens.
– Vi är mycket mer aktiva på sociala medier sedan några år
tillbaka och det har gett goda resultat, fortsätter Isabella. Vi
har också ett lite mer udda samarbete med datorspelet World

of Tanks där det finns en permanent spelhörna för de som vill
testa spelet.

Framtida satsningar

Planer finns att utveckla verksamheten på olika sätt och man
har därför köpt upp lite angränsande mark för att göra detta
möjligt. Dessutom planerar man en ombyggnad av befintliga
lokaler för få ett bättre flöde. Investeringarna ligger dock några
år fram i tiden. Ett närmare samarbete med olika skolor är
också på gång.

Arsenalen
• Invigdes 2011
• Samlingen omfattar ca 350 fordon varav 75 är utställda i muséet.
• Drivs av en privat stiftelse - Stiftelsen Södermanlands
militärhistoriska samlingar.
• Antal besökare/år: 25 000 – 27 000.
• Läs mer på arsenalen.se, eller ring 0152-121 44.

11

Till index

Vi bygger
för livet
Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB (RG Bostad) grundades
1956 av Reinhold Gustafsson.
En koncern som inriktade sig
på Stockholms innerstad och
börsintroducerades i början av
åttiotalet. Vi har träffat Anders
Kruhsberg, vd för det företag
som hans morfar Reinhold
startade.
Innan fastighetskraschen på nittiotalet var RG-koncernen väldigt stor, med
verksamhet i flera länder. När dammet
lagt sig efter krisen startade Reinhold
och svärsonen Jan Kruhsberg om i mindre
skala. Från början i Stockholm men under
de senaste åren har det mer och mer
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handlat om Eskilstunamarknaden.
Innan fastighetskrisen hann Reinhold
att bygga projekt såsom Riksbanken,
Berwaldhallen, Frescatiområdet och
dåvarande utrikesterminalen på Arlanda.
En viktig del i bolagets projekt är
att ha fokus på arkitektur och kvalitet,
något som nyligen gett projektet Brf
Förstlingen i Eskilstuna nomineringen till
Årets Fasad 2020.
Idag ägs företaget av Anders Kruhsberg, en 39-årig byggnadsingenjör som
är ett av fyra syskon. Familjen Kruhsberg
äger också Hanebergs Säteri som bedriver skogs- och lantbruk, samt äger och
förvaltar ett femtiotal hus i Näshulta
och även har skapat trygghetsboenden
i området.

Från början var det inte alls självklart att
han skulle börja jobba i familjeföretaget.
Efter sin examen var han byggkonsult i
en arkitektfirma ett antal år; det var som
28-åring han tog sina första steg in i sin
nuvarande roll.

Djupare förståelse

Samhällsutveckling är något som tvåbarnsfadern Anders både tycker är kul
och spännande.
– Jag känner att jag förstår helheten
bättre nu och har med åren fått en djupare förståelse för samhällets mekanismer.
Bygger vi ett trygghetsboende blir ett
annat boende ledigt för barnfamiljen, som
får in sina barn i skolan och den lokala
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idrottsföreningen. Teknikutvecklingen
gör att fler kan jobba hemifrån, eller åtminstone på andra platser, och det möjliggör nya tankar kring boende, boendemiljö,
närproduktion etcetera. Allt detta kan
man givetvis applicera på en större stad,
men det blir tydligare och mer greppbart i
ett litet samhälle som Näshulta, förklarar
Anders Kruhsberg.
Att förstå hur ett samhälle fungerar
hjälper till i bolagets planering, både
taktiskt och strategiskt.
– Vi gör inte saker för syns skull; vi
gör det med både hjärta och hjärna – och
för att vi tycker att det är kul, fortsätter
Anders. Vardagen är väldigt spretig och
mångfacetterad och jag gillar att vara

med i sammanhang där jag kan komma
med nya idéer och påverka utvecklingen.

Långa ledtider

Aktuella projekt i Eskilstuna är Brf
Förstlingen i Västra Munktellstaden, där
försäljningen pågår för fullt. Det är ett
tydligt exempel på att man behöver var
uthållig, detta projekt startade för över
tio år sedan.
I samma område fortsätter byggandet av bostäder och bolaget ska inom
något år uppföra 58 bostadsrätter i
kvarteret Nyvaket.
Ett annat projekt, med byggstart inom
något halvår, är Kapellbacken. Här ska man
bygga både vanliga bostadsrätter och ett

trygghetsboende i form av hyresrätter,
det senare via det nybildade bolaget
Kruhsberg Fastigheter.

Om några år …

Lite längre fram i tiden ligger utvecklingen av Årby Norra och här planerar bolaget
att bygga radhus i bostadsrättsform. Det
blir en spännande mix av olika hustyper
och upplåtelseformer i området.
– Vi bygger bostäder som ska leva
länge och som bidrar till samhället. Vi
bygger inte bara hus, utan samhälle och
stad i helhet. Samhället och socialt engagemang är hjärtat i RG Bostad. Vi gör
inte saker för att vi måste, utan för att vi
vill, avslutar Anders.

13

Till index

14

Till index

Hållbara måltider
på Café Valvet
Valvet har blivit en naturlig plats för coworking
och co-creation i Eskilstuna. En avslappnad plats
för människor som vill samverka, utveckla och
utvecklas – men också ta sig något gott att äta
eller dricka. Café Valvet är en viktig del av helhetskonceptet och vi har fått hälsa på i köket.

– Vi vill hitta tillbaka till sättet vi hanterade mat för hundra
år sedan och som vi sedan glömt bort, samtidigt som vi också
tappade känslan för kvalitet, resonerar Thomas.
Restaurangnäringen är en bransch med mycket lågt nettoresultat men Thomas menar att det givetvis går att tjäna pengar,
bara man är duktig och noggrann.

Vår rundvandring bland råvaror och porslin leds av Thomas
Becker, självaste kökschefen. Han berättar att Café Valvet
främst är en måltidsservice för Valvets medlemmar men att
även personal på Sparbanken Rekarne har möjlighet att köpa
mat här.
– Vårt mål är att laga hållbar mat. Vi köper in mat med skönhetsfel och produkter med kort bäst före-datum. På det sättet
kan vi få högre kvalitet till lägre pris, vilket gör att vi kan servera
riktigt bra och äkta råvaror till förhållandevis lågt pris, förklarar
Thomas Becker.
– Mycket av vår buffé består av grönsaker, minst två tredjedelar, men oftast tre fjärdedelar. Vi köper gärna ekologiskt eller
KRAV-märkt men viktigast är att vi vill stötta det lokala. Om
man till exempel handlar lokala grönsaker följer man naturligt
årstiderna och de odlarna vi har i vårt närområde är oftast ekologiska; de har förstått att det blir bäst så, fortsätter Thomas.

Från DJ till gastronom

Äkta vara kan löna sig

Thomas berättar vidare att de vill sprida den ”äkta” gastronomin,
den riktiga, ärliga maten.

Att Thomas skulle komma att bli kock var enligt honom själv en
ren slump.
– Jag jobbade som DJ och pizzabagare och fick möjligheten
att utbilda mig. Det var då det visade sig att det här var min
mission, säger han.
När det gäller framtiden tror och hoppas han att kunderna
kommer vara ännu mer intresserade av hållbar gastronomi.

Thomas tipsar i kommande nummer

Givetvis kunde vi inte låta bli att pressa Valvets egen kökschef
på lite mattips, både vad han gillar att laga och vad han själv
föredrar att äta.
– Jag tycker om att laga fisk och skaldjur och något jag älskar
att äta är omelett: Världens bästa rätt; ta precis vad du har
hemma i kylen!
Thomas har lovat att i kommande nummer av Ekon ge oss
olika tips på hur vi kan tänka hållbart om mat. Han kommer
dela med sig av sina erfarenheter av att använda råvaror som
kanske inte alltid är purfärska och på så viss minska matsvinnet
i våra hem.
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Mariefreds Sparbanks första kontor, 1877

Sparbanksidén 200 år
En genomgående röd tråd i sparbankernas historia är viljan att
vara en positiv kraft i samhället,
som värnar om det historiska arvet och visar omtanke för bygden
– vara en lokal bank som bryr sig
om, helt enkelt.

Kortfattat kan man säga att sparbanksidén är själva filosofin som Sparbanken
Rekarne, och landets övriga sparbanker,
följer. Den går ut på att banken ska vara
en del av ett lokalt ekonomiskt kretslopp,
där en del av vinsten återinvesteras på
den egna orten.
Egentligen en ganska enkel filosofi
som gynnar den egna hemmiljön. Och nog
har den funkat; i två sekel har sparbanksidén, med sitt fokus på lokal förankring
och hållbarhet, skapat tryggare och mer
hållbar ekonomi.
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Det började i Skottland

För 200 år sedan var Sverige ett av
Europas fattigaste länder. Den som ändå
lyckades få en slant över hade svårt att
spara den för sämre dagar, eftersom det
knappt fanns banker – och absolut inga
som vanligt folk kunde gå till.
Istället fick man köpa saker med
beständigt värde, som silverskedar, och
sedan gräva ner dessa i skogen för att
skydda från klåfingriga tjuvar.
Sparbankskonceptet föddes 1810 i
Skottland. Prästen Henry Duncan kände
att det behövdes en plats dit människor
ur den svaga klassen kunde gå för att
spara undan en slant och på så sätt skapa ett litet kapital. Han arbetade därför
fram ett reglemente och registrerade
detta i domstol. Den första sparbanken
var född!

Här i Sverige

Till Göteborg och Sverige kom sparbankerna redan 1820. När sparbanksformen
väl etablerat sig förstod många företagare att den skulle kunna vara till nytta
även i Eskilstuna.
Eskilstuna Sparbank såg dagens ljus
den 18 augusti 1827, när Eskilstuna
Stads & Fristads Sparbank öppnade sina
lokaler i gamla Rådhuset för insättningar.
Några år senare, närmare bestämt
1840, hade sparbanksrörelsen spridit sig
vidare till Strängnäsborna och Strängnäs Sparbank bildades. 1863 grundades
Mariefreds Sparbank.
Sparbanken Rekarne är, genom
kopplingen till Eskilstuna Sparbank, en
av Sveriges äldsta nu verksamma banker
med sparbanksbakgrund.
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Goda sparvanor för barn

Sparbankerna arbetade tidigt för att
göra sparandet till en god vana. Mest
organiserad var skolsparrörelsen, som
levde under många decennier.
I varje klass fick elever regelbundet
stoppa pengar i sitt fack i klassparlådan,
som den lokala sparbanken sedan kom
och hämtade.

En del av samhällsbygget

Under 1800-talets andra hälft utvecklades samhället snabbt. I de växande
städerna byggde kommunerna avlopp,
gator, sjukvård, elektricitet och bostäder.
Detta finansierades ofta av sparbankerna, som på så sätt gjorde samhällsbygget möjligt. Sparbankerna engagerade
sig också i den egnahemsrörelse som
växte fram under 1900-talets början.
1966 startade sparbankerna Fastighetsbyrån, som än idag hjälper köpare och
säljare med sina bostadsaffärer.

Sveriges äldsta barntidning

Lyckoslanten, Sveriges äldsta barntidning,
har sparbankerna gett ut sedan 1926.
Än idag skickas den ut av Swedbank och
sparbankerna till mellanstadieelever i
hela landet.
Många kreatörer har medverkat
i tidningen. Bland de mest kända är
Birgitta Lilliehöök, som skapade serien
om Spara och Slösa. Serien går fortfarande i Lyckoslanten, nu med Lena
Forsman som tecknare.

Eken: en trygg symbol

Under 1920-talet började eken användas
som en samlande symbol för sparbankerna. I konstnären Acke Kumliens version
kompletterades den med en text som

slog fast vad eken symboliserade: ”Fast
rotad är den trygghet som bygges på
sparade slantar.” Under årens lopp har
ett antal olika ekar passerat.

Fondsparande blir en folkrörelse
Att spara i fonder blev en folkrörelse på
1980-talet, inte minst genom Allemansfonderna. Men redan 1967 lanserade
sparbankerna aktiefonden Sparinvest,
genom det nya bolaget Robur.
1980 startade Robur en fond som
valde bolag utifrån hållbarhetskriterier.
Idag är Swedbank Robur en av Nordens
ledande kapitalförvaltare, med visionen
att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Var tredje svensk fondsparar där.

Tekniken gör livet enklare
Att få göra sina bankärenden på ett
smidigt sätt har alltid varit viktigt. Först
fanns hemsparbössor, cyklande sparbössetömmare och bankbussar. Med
teknikens utveckling kom nya sätt att
göra banken tillgänglig.
1977 hade sparbankerna premiär för
Minuten, ett rikstäckande system av
online-kopplade uttagsautomater – först
i Sverige och bland de första i världen.
Den centrala datalösningen gav också
möjlighet att erbjuda betalkort.
Under 1980-talet kom ”Sparbanken
Direkt”, en av Sveriges första telefonbanker, 1995 gjorde internetbanken
entré och 2012 lanserades Swedbanks
första mobil-app. Samma år kom också
Swish, i ett samarbete mellan sex banker.
Trots, eller tack vare, 200 år på nacken
står Sparbanken Rekarne och de andra
sparbankerna redo för många fler år
– gärna lika många till … minst.

Firade med bankelser

Givetvis tog Sparbanken Rekarne tillfället i akt
att fira detta jubileum. – Och vad passade bättre
än något gott till kaffet?

Konditori Janelings, Eskilstuna
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Lyckoslanten
1927, 1951 och 2020

I samband med Världsspardagen (World Savings Day) bjöd banken de 200 snabbaste på bankelser (bank + bakelse = bankelse).
Dessa bakades i tre olika varianter, av tre olika konditorier:
Konditori Janeling i Eskilstuna, Café Prinsen i Strängnäs och
Annas Hembageri i Mariefred.

Annas Hembageri, Mariefred

Café Prinsen, Strängnäs
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En insats för de äldre
Den rådande pandemin har som
bekant gjort att våra äldre blivit
än mer isolerade än annars.

Sparbanken Rekarne engagerade Clownclubben och RAOL
för att vid några tillfällen under sommaren sprida lite glädje
i vardagen.

Clowner besökte Tunagården

Clownclubben kom på besök till Tunagården en solig och varm
onsdag i augusti.
De bjöd på både sång, musik, dans och berättelser vid flera
uppskattade föreställningar ute i det fria.
Värmen strömmade till den stora publiken från både en
strålande sol och de härliga clownerna.

Ett väldigt uppskattat avbrott i vardagen, intygade personalen
på plats.

RAOL bjöd på välkända sånger

De boende på Åbacken och Tunagården fick höra en kavalkad av
härligt svängig musik.
Det var gruppen RAOL som spelade och sjöng välkända
låtar av både äldre och nyare årgångar. Händer klappade, fötter
stampade takten och minsann blev det lite allsång också!
För musikerna blev det en chans att få spela inför publik i
dessa corona-tider och den nöjda publiken ser gärna att det
kommer tillbaka.

Nu kan du läsa Ekon digitalt
– www.banken.se/ekon
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Spotify-lista
Numrets samling av låtar är komponerad av Tommy Staafv,
Private Banker i Eskilstuna och Strängnäs. Här varieras det
för att passa olika tillfällen, med en återkommande touch
av feelgood-känsla.
Tommy bjuder på en hel del nyare popmusik och ofta av
de lite mer dansanta slaget. Här samsas både svenska
och utrikiska artister och med jämna mellanrum får vi
in lite mysig melankoli i mixen. En av hans husgudar
är både svensk och lite av det mer vemodiga snittet:
– Den här listan är en blandning av lite
ny musik och några godbitar. Mest är det
feelgood-låtar som passar sig fint att ha i
bakgrunden när man lagar mat, städar eller
kör bil. Men skulle jag endast få köra en artist
hela tiden skulle det vara Lars Winnerbäck,
sköna låtar med riktigt bra texter.
Scanna QR-koden för att
lyssna på Ekon 19-spellistan.
Glöm inte att följa banken på
Spotify. Länken finns också
på hemsida och Facebook.

Funderar du
på att spara i
obligationer?

I bankens obligationsskola får
du grundläggande information
om hur handel med dessa typer
av räntebärande papper funkar.
I princip kan vem som helst köpa obligationer men det är ofta stater, kommuner
eller företag som ger ut dem – för att
finansiera sina verksamheter.
Scanna QR-koden för att ta dig vidare till
våra filmer i Obligationsskolan!
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Sveriges nöjdaste kunder
I årets SKI-undersökning får landets
sparbanker högst betyg bland samtliga
banker i Sverige.

Ett modernt digitalt erbjudande har, tillsammans
med stark lokal närvaro och personligt engagemang, bidragit till den starka utvecklingen på både
privat- och företagarsidan.
Den lokala närvaron är djupt förankrad i den så
kallade sparbanksidén, som i år fyller 200 år.

Starkt lokalt engagemang

En central del i denna filosofi är att banken ska vara
en viktig del av det lokala samhället.
– En utmaning för oss på Sparbanken Rekarne,
precis som för våra kollegor i sparbankskollektivet,
är att bibehålla vår tydliga regionala förankring i en
allt mer digitaliserad värld.

Det personliga mötet

Även om många interaktioner idag sker via digitala
gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga
mötet som är viktigast för våra kunder.
Vi är säkra på att kundupplevelser på våra fysiska
kontor, personliga möten och olika kontaktcenter
(exempelvis Telefonbanken) bidragit till att sparbankerna har fått årets fina utmärkelser, på både
privat- och företagssidan.

Oavsett kontaktvägar

– Vi vill vara nära våra kunder och då inte bara när
det gäller det traditionella, fysiska mötet.
I Sparbanken Rekarnes digitala resa är en viktig
del att våra kunder ska känna att de får ett personligt och engagerat bemötande – oavsett om det
sker på våra kontor, över telefon, via chatten eller
sociala medier.

Den färska SKI-undersökningen visar att vi verkligen lyckats modernisera våra kundmöten utan att
tappa vår personliga touch, säger Timo Haavisto,
tf vd för banken.
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september
2020 och bygger på 7 968 intervjuer med privatkunder och 6 898 intervjuer med företagskunder.
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