Köping 22 december 2020

Sparbankens julklapp går till en godare och tryggare jul för fler i
Västra Mälardalen
Ett mycket ovanligt jubileumsår för Sparbanken Västra Mälardalen börjar gå mot sitt slut. ”Vi avslutar året
med att ge vår julklapp till föreningar och organisationer som gör julen lite bättre och tryggare för fler
människor i Köping, Arboga och Kungsör”, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken.
Banken hade jubileumsåret planerat. Men så kom det en pandemi.
- För oss på Sparbanken blev det ett annorlunda jubileumsår, minst sagt. Istället för att fira på gator och
torg har vi försökt att hjälpa till på andra sätt, där det har behövts i Köping, Arboga och Kungsör, säger
Mikael Bohman.
Sparbanken har under året bland annat skänkt surfplattor till äldreboenden när besöksförbud infördes, för
att underlätta sociala kontakter, tagit fram lokalproducerad handsprit tillsammans med Arbogaföretaget
Agitator Whiskymakare – handsprit som sedan skänkts till vården, företag och föreningar i Köping, Arboga
och Kungsör, och delat ut en extra Sparbanksbonus för att främja lokal handel.
- Vi avsatte också en extra miljon i Föreningsstöd till lokala föreningar som lidit ekonomisk skada. Totalt var
det drygt ett nittiotal föreningar som fick ta del av miljonen, berättar Mikael Bohman.
Och nu avslutar ni året med att ge er julklapp till olika organisationer och föreningar i Köping, Arboga och
Kungsör?
- Ja, precis. I år går julklappen till de lokala Majblommeföreningarna, där familjer kan söka ekonomiskt stöd.
Det finns två lokala föreningar - vi stöttar dem med ekonomiska bidrag nu inför julen. Vi ger också en
julklapp i form av ett ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren KAK, som också jobbar för att ge trygghet åt fler i
vår region. Dessutom har vi stöttat Hela Människan genom att bidra till en jultallrik och julklapp som de
kunnat dela ut nu i juletid, säger Mikael Bohman.
På Majblomman Kolsva är man väldigt tacksamma för bidraget.
- Julklappspengarna från Sparbanken gör att vi kommer att kunna hjälpa fler barn och familjer inför jul.
Bidraget gör också att vi i större utsträckning slipper begränsa bidragen som vi beviljar. Speciellt ett år som
detta då pengar från majblommeförsäljning i stort sett helt uteblivit. Vi kommer nu kunna bevilja
ansökningar inför julen som vanligt och känna oss tryggare med att kunna fortsätta hjälpa barn och
familjer under våren innan den planerade försäljningen av majblommor drar igång 2021, säger Peter Tropp,
kassör för Majblomman Kolsva.
Hur kommer det sig att Sparbanken hjälper till och stöttar på så många olika sätt här i Västra Mälardalen?
- Vi är en lokal Sparbank, som bara finns här, i Köping, Arboga och Kungsör. Vi har inga aktieägare. Istället
delar vi med oss av vår vinst till saker som gör det ännu bättre här, där vi är verksamma. Det är så vi skiljer
oss från de flesta andra banker. Det är en del av vår Sparbanksidé, som vi levt efter ända sedan vår bank
startade år 1845, säger Mikael Bohman stolt.
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Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna
kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar
ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. För
mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
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