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Det märkliga 2020
leder oss framåt
Det år vi för en tid sedan lämnade bakom oss var utan tvekan händelserikt. Storbritannien lämnade EU, ett stökigt val i USA, förgiftade
oppositionsledare i Ryssland och, inte minst, en pandemi.
Olika stöd har hjälpt många företag att
hålla i och hålla ut och i mellandagarna
kunde de första godkända vaccinen börja
användas. Om allt går enligt plan och
mutationerna kan hållas på plats bör vi
kunna återgå till ett mer normalt liv under
sommaren.
Banken ställde snabbt om vid inledningen av pandemin och vi har noga följt
de restriktioner som beslutats.
Istället för att ställa in våra möten
med er, våra kunder, valde vi att ställa
om. Genom att introducera möten via
Teams skapades nya möjligheter till personliga möten med våra rådgivare.

Ny vd på ingång

Jag och mina kollegor ser fram emot att
Annika Helg, vår nya vd, ska påbörja sin
Rekarne-resa här med oss i början av
april. Sedan förra våren har undertecknad haft positionen som tillförordnad vd.

Hållbarhet

Sparbanksidén fyllde nyligen 200 år
och det är här vi har våra rötter. Genom

att vara hållbara över tid – ekonomiskt,
socialt och ekologiskt – är vi en positiv
kraft i samhället. Vi tar ansvar för inte
bara vår bygd utan även jordens begränsade resurser.
Samhället sätter banker i centrum
genom de nya regelverk som kommer att
införas de närmaste åren. Regelverk som
kommer att påverka oss alla i riktning
mot ett mer hållbart samhälle.
Hållbarhet ska vara en del i våra samtliga processer och ett viktigt perspektiv i
vårt beslutsfattande.

Digitalisering

Vår omvärld och planet förändras i en
allt snabbare takt. Det går att föreställa
sig hur familjen under industrirevolutionen gick från lantbruk till ett liv i staden – med fabriken och nymodigheter
som elektricitet, bilar, flygplan, tåg och
tidningar med senaste nytt från hela vår
fantastiska glob.
Kanske var det tidnings- och mediebranschen som var först ut med vår tids
industrirevolution. Det är bara att titta

på hur den kartan ser ut idag jämfört
med för 20 år sedan. Hur produceras
och konsumeras medieprodukter idag
jämfört med vid millennieskiftet? Banken
står på tur!
Allt fler möten sker numera digitalt,
både interna och externa. Inte minst är
det en utveckling påskyndad av pandemin. Både vi och våra kunder ställer om;
digitaliseringen går fort.
I den senaste SKI-undersökningen
framgick att Sparbankerna har de
nöjdaste kunderna i både privat- och
företagssegmentet. Vi nådde vårt bästa
resultat sedan mätningarna inleddes
bland våra privatkunder medan resultatet
bland företagarna hamnade på topp tre
någonsin.
Bankens lokala koppling och vårt personliga bemötande, samtidigt som våra
digitala kanaler utvecklas i rätt riktning,
är vad kunderna säger sig uppskatta.

Timo Haavisto
Tf vd
Sparbanken Rekarne AB
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Efter tre ...
Här presenterar vi
en medarbetare

Glädje och
utveckling
På våra kontor i Strängnäs och Mariefred
kan man springa på Ulrika Caglayan. Hon
pendlar mellan dessa två orter i sitt jobb
på banken.

Ulrika är privatrådgivare som jobbar med företagares privata
ekonomi. Hon är en del av team, med företagsrådgivare och
private bankers, där hon bland annat hjälper dem med hantering
av bolån.
– Jag gillar att medverka till bra lösningar och få saker
gjorda, både på jobbet och privat. För mig är det viktigt att
det är kul att gå till jobbet, förklarar Ulrika.

Tillbaka till Stallarholmen

Givetvis är det också viktigt att ha roligt på fritiden; att
umgås med släkt och vänner är en stor del av Ulrikas liv.
– Jag gillar också att träna, ta hand om vår trädgård,
snickra och måla. Jag och min familj bor i en villa i Stallarholmen. Här finns alltid något att göra, vilket passar mig
bra, säger hon.
Ulrika är faktiskt uppvuxen i Stallarholmen och efter
att ha bott på annat håll fram till 2012 valde hon att
återvända hit.

Familj

Familjen består av Ulrika, hennes man, två söner på 18
respektive 19 år samt också en bonusfamiljemedlem i
form av en ensamkommande kille.
– Han kom till oss för tre år sedan och blev snabbt en
i familjen, berättar Ulrika.
Förutom de tvåbenta medlemmarna i familjen finns här
också hunden Shriaz som förgyller deras liv.
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Gästskribent: Elin Maria Trygg

driver företag inom modehandeln sedan 27 år,
ordförande i Nyföretagarcentrum Eskilstuna.

Att hitta nya vägar fram
Sökes: Person som har stort modeintresse,
modekunskap, kunskap i sociala medier, mycket
serviceinriktad, snabb och vältränad, helst psykolog och gärna arbetat som polis eller väktare.
Nja kanske inte jättelätt att hitta den personen och inte många
av oss har det som skulle vara det idealiska för att arbeta i
handeln idag.
Handel är krävande och tyvärr utsätts du ofta för hotfulla
situationer. Modehandeln är hårt utsatt för stölder och det beror
på att det finns många som måste finansiera sitt missbruk.
Kända märkesplagg går snabbt att sälja för att få fram cash.
Min och mina kollegers vardag går ut på att hjälpa kunder, ge
råd och inspiration men också se till att buset inte får med sig
plagg ur butiken. – Samtidigt som vi inte vill att våra kunder ska
märka av det så mycket och känna sig otrygga.
Den här sidan av att arbeta i handel tänker man kanske inte på,
men med åren blir man luttrad och får en bra personkännedom
och känsla för vilka som är okej och vilka som inte är det.
Förutom att det blivit ett hårdare klimat har inte så mycket
förändrats inom handel förrän de senaste åren.

Webbhandel

Jag har alltid varit intresserad av trender, inte bara inom mitt
yrke utan också vad som sker i samhället. Tidigt startade jag
en webbshop som i många år var enkel och ett komplement
till butiken.
För några år sen valde jag att satsa kapital och många timmar för att bygga en ny webbshop/webbplats som skulle vara
skalbar och ha de senaste funktionerna, med bra sökoptimering.
Som ni förstår var webbshopen en del av vår räddning när
pandemin kom. En annan är att många av er kunder valde att
handla lokalt för att stötta oss handlare.
Jag gillar utmaningar och med pandemin fick vi hitta nya
vägar fram och nya lösningar för handeln. Vi satte upp ett

viktigt mål och det var att vi skulle vara så bra vi bara kan, ge
inspiration och vara en flykt från den tråkiga verklighet som
omgav oss.
Det betydde en mycket större närvaro i sociala medier, vi
gjorde live-modevisningar på Instagram och skapade hela
modereportage.

Centrumhandel

Handelns förändring kom lite snabbare än vad många trott. Innan
pandemin var handeln redan i gungning, många stadskärnor
har tappat handel och lokaler gapar tomma.
Pandemin skyndade på den utvecklingen, med fler tomma
lokaler.
Visst känns det trist och sorgligt, men faktum är att det var
dags att se över hur stadskärnor och dess handel ska se ut i
framtiden.
Redan för fyra till fem år sen borde man krympt lokalerna
och förstå att internethandel kommer ta en större del. Butikerna
måste tänka mer som webbhandeln, vara duktiga på att finnas i
kanalerna som kunden finns i, men också vara lättare att handla
fysiskt i. Butiken ska vara en mötesplats, bjuda på något mer än
bara produkter, till exempel specialkunskap.
Hade jag varit den som fick planera om Eskilstuna centrum
skulle jag göra fler lokaler med mindre yta, dela upp de som har
stora ytor ut mot gatorna, skapa flera entréer och fler butiker.
Se till att bygga kluster med handel, service och caféer. Skapa
välkomnade utomhusytor där man kan röra sig.
Se till att det finns fler bostäder i centrum och bygga ett
stort kulturhus som kan ta större publik.
Framför allt lysa upp staden mer, det ska inte finnas mörka
hörn. Ljus ger trygghet och färre brott.
Handla lokalt när du kan och köp kvalité. Missa inte heller att
du kan köpa vissa saker begagnat och när du själv inte använder
ett plagg, låt det gå vidare till någon annan.
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Foto: Alexis Daflos, Kungl, Hovstaterna

Musik på
Gripsholm

Det har blivit något av en tradition med olika musikframträdanden
på och kring Gripsholms slott. Och även om 2020 blev annorlunda
ser arrangörerna och banken fram emot framtida event.
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Foto: Alexis Daflos, Kungl, Hovstaterna

Foto: Gomer Swahn, Kungl Hovstaterna

Musikserien på Gripsholm har många år på nacken. Beroende
på hur man räknar landar det på olika siffror, men oavsett så rör
det sig om minst 40 år av kulturevenemang i Mariefred.
– Vi utgår ifrån en musikprofil som stått sig ganska väl över
åren. Ganska mycket klassiskt, körmusik och inslag av militärmusik. Det senare i regel presenterat av Arméns musikkår eller
Livgardets dragonmusikkår. Sedan blir det även ett par programpunkter med nyare jazz, mycket beroende på att jazzintresset
här i Mariefred är väldigt stort, säger Josefine Lindqvist på
Gripsholms slott.
Musik på Gripsholm innefattar även ett samarbete med Scenkonst Sörmland, där de presenterar ett showcase med artister
från hela världen.
– Tillsammans med dem presenterar vi även programpunkten Unga svenska solister. Här rör det sig om såväl vokalister
som olika instrumentalister och vi har haft många stora namn i
blivande som framträtt hos oss på slottet, berättar Josefine.

Bellman på besök

De olika konserterna arrangeras såväl inom- som utomhus och
säsongen sträcker sig från maj till oktober. Ett återkommande
utomhusarrangemang är Bellmandagen i juli.
– Bellman ”själv” uppträder då bland ekarna i vår fina hjorthage. Det är ju allmänt känt att han besökte Gripsholm och
Gustav III:s hov.

Inne och ute

Under säsongen blir det i regel både framträdanden utomhus och inomhus. På själva slottet används dels den stora
Rikssalen och vid ett mindre nummer varje år används faktiskt
Gustav III:s teater.
– Båda miljöerna erbjuder ju en väldigt fin akustik men under
2020 hade vi på grund av covid-19 inga möjligheter att ha några
evenemang i teatern. Däremot lyckades vi arrangera två konserter i Rikssalen, då givetvis helt enligt de restriktioner som gällde:
max 50 sittande besökare och 1,5 meter mellan stolarna. Dessa
föreställningar var i princip de enda kulturevenemangen här i
trakten vid den tiden så de sålde slut på en gång, minns Josefin
Lindqvist.

Bombastiskt Disney-medley

På frågan om delarna med militärmusik hålls uteslutande utomhus får vi det överraskande svaret att de faktiskt har haft denna
typ av framträdanden inne i Rikssalen. – Något som måste
inneburit en bombastisk upplevelse för åskådarna.
– Vi hade en julkonsert med blåssektionen från Arméns
musikkår då de körde ett potpurri med den välbekanta musiken
från Disneys julprogram.

Foto: Kate Gabor, Kungl Hovstaterna foto Kate Gabor

Blickar framåt

2020 blev som vi alla vet ett annorlunda år på de flesta tänkbara
sätt. I skrivande stund befinner vi oss alla i ett litet vakuum inför
vad som kommer att ske under 2021.
– Vi har ju i nuläget en dubbel planering och om det kommer
gå att arrangera i större utsträckning i år försöker vi återkomma
till de artister som var aktuella för 2020, men inte hade möjlighet
att framträda. Lite som en så kallad gentlemen’s agreement,
förklarar Josefine.

Ständigt ökande intresse

Josefine berättar att intresset växer sig allt starkare. I takt
med digitalisering och närvaro i sociala medier går de allt mer
från att vara en lokal företeelse till något som lockar gäster
långväga ifrån.
– Det kommer allt fler från bland annat Eskilstuna, Uppsala
och Stockholm till Musik på Gripsholm. Detta har gjort att Mariefredsbor, som tidigare varit vana vid att alltid få tag på biljett i
kassan, råkat ut för att det redan sålt slut på webben. Och våra
miljöer är ju inte gigantiska på något sätt: till Rikssalen släpper
vi 180–200 biljetter och till teatern 70 biljetter. Vi säljer faktiskt
generellt slut på lokal basis, utvecklar Josefine.
När det gäller att försöka beskriva konsertprogrammens typiska
besökare är det två olika grupper som är vanligare än andra.
– Dels har vi barnfamiljer och den gruppen har ökat mycket
under senare år, ofta är det också flera generationer som kommer
tillsammans. Nästa topp är pensionärer och de reser antingen i
grupp eller parvis.
En intressant reflektion är också de reaktioner från många
av de uppträdande artisterna.
– Även rutinerade artister tycker det är fantastisk att få stå
på Gustav III:s orörda teaterscen, med furugolv från 1780, även
om de framträtt på La Scala i Milano.

Lokalt stöd

Samtidigt som det kommer en hel del besökarna utifrån är
själva kärnan i Musik på Gripsholm det starka lokala stödet i
och kring Mariefred och Strängnäs.
– Vårt lokala stöd är jättestort och otroligt uppskattat från
vår sida. Till och med under pandemin har Mariefredsborna
stöttat oss; de besöker sitt slott. Sedan är vi i Musik på Gripsholm väldigt priviligierade med stöd från kulturintresserade
aktörer, där Sparbanksstiftelsen Rekarne är en viktig del. Tack
vare stödet behöver vi inte stirra oss blinda på besökssiffror;
vi kan hålla en konsert med en begränsad publik, vilket är få
arrangörer förunnat! avslutar Josefine Lindqvist.
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- Detta innebär att vi nu kan slå fast att idén
med regionalt riskkapital fungerar, men också
att vi har större möjligheter än någonsin att
investera i attraktiva bolag.
Sörmlandsfondens vd, Thomas Karlsson

Sörmlandsfonden gör
sina första försäljningar
WeHunt och Klimatfabriken är de första bolagen som Sörmlandsfonden tar hela vägen från
finansiering till försäljning. Detta innebär att
Sörmlands eget riskkapitalbolag, där Sparbanken
Rekarne är delägare, står finansiellt starkt för
fortsatta satsningar på sörmländska bolag.
Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I
navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk
med ett 50-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten.
Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk
och kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska
tillväxtbolag.
Katrineholmsbaserade apptillverkaren WeHunt och
Strängnäsföretaget Klimatfabriken är de första bolagen som
via Sörmlandsfonden tar sig hela vägen, från finansiering
till försäljning.
– Vi är naturligtvis väldigt nöjda över att Sörmlandsfonden
tagit dessa två bolag hela vägen och är både positiva och
förväntansfulla för vad som händer framöver. Dels för WeHunt
och Klimatfabriken, dels för alla andra spännande bolag som
Sörmlandsfonden arbetar med, säger Timo Haavisto, tf vd på
Sparbanken Rekarne.
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Sörmlandsfonden är engagerad i ytterligare elva sörmländska
entreprenörsdrivna företag.
– Detta innebär att vi nu kan slå fast att idén med regionalt
riskkapital fungerar, men också att vi har större möjligheter än
någonsin att investera i attraktiva bolag, förklarar Sörmlandsfondens vd, Thomas Karlsson.
Målsättningen är att investeringar ska växlas upp med affärsänglars och andras investeringar i samma bolag.
Tillsammans med sina affärsänglar kan Sörmlandsfonden
investera i såväl nystartade som existerande företag och även i
samband med avknoppningar och ägarskiften.
Urvalet görs genom olika kriterier, till exempel att bolaget
drivs av en riktig entreprenör och att verksamheten bedrivs i
Sörmland. Det är också ett extra plus om företaget har sitt säte
här. En full förteckning över de olika bedömningskriterierna
hittar du på fondens hemsida.

Om Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken
Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Det egna investerbara kapitalet uppgår till 15 MSEK som tillsammans med
affärsängelnätverket och övriga investerare kan växlas upp till
omkring 250 MSEK. Saminvesteringar genomförs i bolag som
normalt har ett kapitalbehov på 1-5 MSEK.
www.sormlandsfonden.se
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Om WeHunt

Katrineholmsbaserade WeHunt erbjuder en app för att göra jaktupplevelsen
enklare, säkrare och roligare. Här kan ett helt jaktlag – inklusive hundar – hålla
koll på varandra med hjälp av jaktmarker som skapas utifrån kartor som kan
laddas ner från Lantmäteriet. Appen har också stöd för kommunikation, både i
form av röstmeddelanden och ljudlös chatt.
www.wehuntapp.com

Om Klimatfabriken

I Solö utanför Strängnäs bedriver Klimatfabriken utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för inomhusklimat. Här produceras produkter inom ventilation,
värme och energibesparing. Bland kunderna hittar vi såväl grossister inom el och
VVS, installatörer, byggmarknader och detaljister – i hela Norden.
www.klimatfabriken.se
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En enklare
juristupplevelse
Vad händer när ett gäng studenter på Mälardalens högskola, alla
med olika intressen och färdigheter, slår sig samman för att bilda
bolag? Svaret är: Det händer, och det går fort!
Bokan Abdullah hade en grundidé; han såg behovet av en tjänst som gör det enklare
för privatpersoner att söka juridisk hjälp baserat på rättsområde. Till exempel inom
familje-, avtals-, eller asylrätt.
Samtidigt såg han också ett behov av en bra plattform där jurister enklare kan
synas utåt och ta sig an nya klienter som är i behov av deras expertis.

Det började på Valvet

Det hela började i april 2019, när de första trevande stegen mot dagens bolag togs.
Som betatestare på Valvet i Eskilstuna var Bokan och hans kollegor med och
påverkade utformningen av denna plats för människor som vill samverka, utveckla
och utvecklas.
– Vi på Juridico Media, som är företaget bakom Juristi.se, var med på Valvet
från början och vi kan intyga att både platsen som sådan och nätverkandet verkligen
fungerar, berättar Bokan Abdullah.
Han förklarar att de går mycket på rekommendationer och att själva teambyggandet
är en viktig och central del i hur de arbetar. Och i just dessa sammanhang har Valvets
koncept passat utmärkt för utvecklingen av bolaget.

Snabb tillväxt

Ganska snabbt, vid årsskiftet 2019/2020, kom Juridico Media i kontakt med Create
Business Incubator, en av landets främsta företagsinkubatorer.
– Create gav oss både mentorskap och ekonomiskt stöd, vilket gjorde att vi redan
i april 2020 hade en betaversion klar. I juni samma år hade vi redan fått med oss hela
80 betatestare, minns Bokan.

Nätverkande

Marknadsföringen av tjänsten sker i sociala medier och man har jobbat med både
fokusgrupper och egna nätverk för att hitta rätt i både innehåll och kommunikation.
I nuläget är det som söks mest bland kunderna är familjerätt och brott. Just familjerätt står för en stor majoritet, hela 70 % av förfrågningarna rör just detta.

Kunderna del av produktutvecklingen

Strategi och kvalitetssäkring är två nyckelord i Juridico Medias verksamhet, något som
uppenbarligen har lönat sig så här långt. Efter ett par månaders testande lanserade
Juristi.se för försäljning i augusti 2020. En stor andel av betatestarna valde då direkt
att köpa årsabonnemang.
– Idag har vi cirka 80 jurister och målet är att vi når 250 innan året är slut. Vår
affärsmodell bygger på en prenumeration där jurister från hela landet kan synas,
samtidigt som det är helt fritt för klienterna att söka och kontakta dem via oss.
All utveckling sker tillsammans med kunderna, något som är både kundbindande
och bra för tjänstens framtid, säger företagets vd.
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Juridico Media består av:
Bokan Abdullah, vd
Didar Rashid, marknadsföring och kommunikation
Filip Lindevall, affärsutveckling
Kristian Majeed, webbutvecklare
Oscar Wahlström, huvudansvarig för Juristi Krönika
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Från analog till digital
En svag doft av målarfärg, i kombination av
aromen från nybryggt kaffe, slår emot mig när
jag går in i den alldeles nybyggda fastigheten
som härbärgerar såväl Nykvarns Bokföring,
Kickis Fotbehandling som den lokala säljaren
för Skidstahus.
12

Ulf Olsson startade Nykvarns Bokföring i mitten av nittiotalet.
Efter att tidigare ha varit verksam inom bankväsendet under
20 år sadlade han om till redovisningsbranschen.
Verksamheten växte successivt och idag har företaget drygt
100 kunder av varierande storlek, från enmansföretagare till
bolag med uppåt 15 anställda.
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Förbereder generationsväxling

För några år sedan stod Ulf stod i valet och kvalet: fortsätta
köra i 200 % fram till pensioneringen och sedan lägga ned, eller
förbereda en generationsväxling. Valet blev det senare och
sedan något år är dottern Carolina verksam som redovisningskonsult. Sedan relativt kort tid tillbaka är även svärdottern
Caroline Walther anställd. De yngre förmågorna i bolaget har
satt fart på digitaliseringen av bolaget och på kort tid är över
hälften av kunderna inkörda på den nya tekniken.
Det innebär stora rationaliseringsvinster, både för bolaget
och dess kunder. Detta, i kombination med fler anställda, gör
att man nu kan man ta in ytterligare kunder och de ser allihop
framtiden an med tillförsikt.

Erfarna och entusiastiska

Ulf förklarar att det som lockar kunder till dem är deras förmåga
att både vara personliga och professionella på samma gång
– Dels vet vi vad vi håller på med, dels gillar våra kunder det
personliga bemötandet. Här får du en personlig konsult som
inte bara erbjuder en komplett digital ekonomilösning, utan
som verkligen sätter sig in i din verksamhet och fungerar som
ett bollplank. Se oss gärna som ditt företags ekonomiavdelning,
säger Ulf.
– Hos oss är alla kunder viktiga och kan vara säkra på att få
hjälp. Våra kunder kan koncentrera sig på sin verksamhet, det
de är bra på, så hanterar vi det administrativt tunga, ekonomiska
arbetet och uppföljningen, fortsätter Carolina.
Företagets stora erfarenhet, tillsammans med ungdomlig
entusiasm och intresse för ny teknik gör att Caroline redan på
kort tid känner sig hemma på jobbet.
– Jag tycker det är roligt med variationen av kunder, vi hanterar alla branscher, det gör att man utvecklas som rådgivare
hela tiden, förklarar Caroline.
– Vi drivs av att kunna hjälpa till på ett personligt sätt, och
det vet vi uppskattas. Vi får hela tiden nya kunder, utan att göra
någon aktiv marknadsföring. Nöjda kunder rekommenderar oss
till sina vänner och kollegor, berättar Ulf.

God relation med banken

Bolaget har varit kund hos Sparbanken Rekarne under några
år och samarbetet fungerar utmärkt. Med värme nämner Ulf
Pontus, Calle och Ulrika på kontoret i Strängnäs.
– Vi blev positivt överraskade av bankens inställning och
uppmärksamhet och det är något som vi berättar även för
våra kunder. Dessutom har vi god hjälp av Jonas Kvarnerud på
Portfolio Försäkra, bankens samarbetspartner kring tjänstepensioner, utvecklar Ulf Olsson.

Kickis Fotbehandling

Förutom Nykvarns Bokföring huserar ytterligare verksamheter
i samma byggnad. Ett av dessa är Kickis Fotbehandling som
drivs av Kicki Olsson, som är gift med Ulf. Sedan ett antal år
och med bakgrund inom vården hjälper hon sina kunder med
ömmande fötter. Och förutom att hon är diplomerad medicinsk
fotvårdsterapeut är hon också diplomerad för att utföra fotspa.
Även hos Kicki strömmar kunderna in med sådan frekvens att
hon har svårt att hinna med.

Skidstahus

Den tredje verksamheten i lokalen bedrivs av Kristian Olsson,
son till Ulf och Kicki. Han är säljare av villor för Skidstahus i
Södermanland och Stockholm.
– Verksamheten går bra och jag har flera intressanta projekt
igång samtidigt. Vi är stora på marknaden, även om själva
varumärket inte är lika välkänt i de södra delarna av Sverige
som längre upp i norr. Bolagets huvudkontor och fabrik ligger
vid Höga Kusten, utanför Ullånger mellan Härnösand och Örnsköldsvik, men de levererar nyckelfärdiga hus till hela Sverige,
berättar Kristian.
Vi lämnar denna entusiastiska och drivna familj. Med oss på
vägen får vi ett minne av ett trevligt bemötande … och en smak
av gott kaffe.
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På väg mot
universitet
– tillsammans med banken

Mälardalens högskola (MDH) och
Sparbanken Rekarne har länge
arbetat tillsammans på olika
sätt; det finns sedan 2019 ett
uttalat strategiskt samarbete.
För en tid sedan blev det klart
att MDH blir universitet, något
som på många olika sätt kommer
påverka både Eskilstuna och
Västerås.
Förutom att banken ingår i flera av
MDH:s arbetsgrupper inom utveckling av
utbildningsprogram och kurser innebär
samarbetet att de två gemensamt identifierar intresseområden inom forskning,
utbildning och fortbildning. Detta leder till
olika projekt där de gemensamt strävar
efter att skapa lokal samhällsnytta.

Innovation i centrum

Satsningarna inom forskning kan omfatta
tvärprojekt med inriktning mot vetenskapsområden som innovation, beteendevetenskap, psykologi och ekonomi.
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– Den snabba innovationstakten i
samhället idag ställer inte bara krav på
teknisk kompetens utan också förmåga
att förstå hur människor påverkas av
förändring. I och med samarbetet med
Sparbanken Rekarne får vi möjlighet att
bidra med forskningsbaserad kunskap och se den omsättas i konkreta
innovationsprojekt. Projekten ökar vår
förståelse för hur kunskapen kan tillämpas i arbetslivet, säger Paul Pettersson,
rektor vid Mälardalens högskola.
– Sparbanken Rekarne har en lång
tradition av att finansiera lokala utvecklingsprojekt med såväl näringsliv, forskning och utbildning men även idrott och
kultur. Genom vårt samarbete med MDH
får vi möjlighet att bidra ännu mer till en
växande och innovativ region, säger Timo
Haavisto, tf vd för Sparbanken Rekarne.

Universitet 2022

Den 1 januari 2022 blir Eskilstuna universitetsstad och förutom att namnet
på skolan kommer behöva uppdateras
innebär det olika förändringar.

Rektor Paul Pettersson berättar att det
inte bara är att statusen i att universitet
klingar bättre – uppgraderingen kommer
innebära både formella och praktiska förändringar för både skolan och städerna
den finns i.
– Även om MDH redan idag har forskningsutbildning inom ett antal områden
innebär övergången till universitet att vi
får det övergripande, formellt sett. MDH:s
totala forskningsfinansiering fördubblas
i och med regeringens förslag om att
skjuta till 130 MKR. Vi räknar med att även
framöver vara duktiga på att växla upp vårt
grundanslag för forskning med medel från
andra forskningsfinansiärer, förklarar Paul
Pettersson.
En positiv effekt på själva undervisningen är att lärarna kommer att bedriva
än mer forskning inom de ämnen som
de lär ut.
– När forskningsdelen stärks innebär
detta också att våra utbildningar också
gör det. Det blir positiva effekter som
både kommer våra medarbetare och våra
studenter tillgodo, förklarar Paul.

Till index

En annan positiv aspekt, som Paul tar
upp, är att skolans roll inom innovation
stärks med utökade resurser till forskning. Han berättat att universitet utöver
sitt statliga stöd driver holdingbolag
varifrån de kan skapa möjligheter för fler
startups, baserade på högskolans forskning – det vill säga bidra till att omsätta
forskningsresultat i praktiken för ökad
samhällsnytta.

Lokala synergieffekter

MDH hoppas på ett fördjupat samarbete
inom forskning med såväl näringsliv som
offentlig sektor.
– Det finns ju starka företag här i vår
region, som till exempel Volvo, men även
mindre företag som historiskt sett varit
svårare att integrera i forskningsbiten. Nu
samarbetar de med oss genom olika kluster och jag ser gärna att detta ökar framöver. Att bli en universitetsstad brukar
innebära en positiv utveckling i sig, men
det betyder också att vi får hjälpas åt för
att få till det. Sedan är ju hela satsningen
inte bara en lokal angelägenhet eftersom
den innebär att Sverige får ytterligare ett
universitet, utvecklar Paul Pettersson.

Det blivande universitetets rektor betonar också att forskningen är internationell, vilket kommer skapa flera globala
kontakter för både Eskilstuna och Västerås. Detta kommer i sig gynna oss på
lokal nivå och även ha positiva effekter
på kompetensförsörjningen.

Bankens utvecklingsstipendium
Sparbanken Rekarnes stipendium kan
sökas av alla MDH-studenter, oavsett
utbildningsprogram. Den totala stipendiesumman är 20 000 kronor/år och om
fler studenter samarbetar delar de på
pengarna.

Studenter är välkomna att söka med
projekt inom:
• Innovationsledning
• Digitalisering
• UX-design
• Hälsa och beteende kring privatekonomi
• Produkt- och/eller tjänsteutveckling
• Ekonomistyrning
• Organisation och ledarskap
• Marknadsföring
• Verksamhetsutveckling
www.mdh.se/student/stipendier

Rekarne Academy

Givetvis är många av bankens yrkesroller
inom ekonomi, men det finns även andra
typer av arbeten representerade – allt
från databasanalytiker och systemvetare
till kommunikatörer och beteendevetare.
I Rekarne Academy erbjuds studenter
att börja jobba som timvikarie på banken
under sin studietid, samtidigt som de
också får tillgodose sig en mängd utbildningar inom sitt område.
Efter avklarade studier, och om
rekryteringsbehov finns, kan därefter en
tvåårig lärlingsperiod/internship erbjudas.
Då genomförs interna utbildningar för att
bredda och fördjupa kompetensen inom
det aktuella området samt möjlighet att
skaffa Swedsec-licens.
Genom att under de första två stegen
noga följa utvecklingen kan banken
därefter hitta rätt plats för studenten i
organisationen.
Läs mer på www.banken.se/academy
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Det är aldrig för sent
att börja pensionsspara
Att det är bra att börja pensionsspara i tidig ålder
vet man ju – men finns det någon tidpunkt då man
verkligen måste ha kommit igång? Och är det för
sent annars?
För att kunna prata pension måste vi börja med att reda ut hur
pensionen fungerar. Den består av olika delar.
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Först har vi den allmänna pensionen som kommer från staten.
Denna utgörs av två olika delar, inkomstpension och premiepension och ser lite olika ut beroende på hur mycket du har
jobbat och vilken lön du haft.
Sedan har vi tjänstepensionen, den del som de flesta från sin
arbetsgivare. Den sätts automatiskt in på ditt pensionskonto,
som en del av anställningsvillkoren. Bara fem till tio procent av de
anställda i Sverige saknar förmånen – är du en av dem bör du genast be om kompensation för att själv kunna sätta undan pengar.

Till index
Den tredje och sista delen är det egna frivilliga sparandet, där
du själv kan göra störst skillnad för din framtida pension, och
det är den delen vi ska vi titta lite närmare på.

Bättre sent än aldrig

Om du har arbetat hela livet, inte har tagit sabbatsår och har
hög lön kommer du att få en god pension i kronor räknat. Om
inte, kan ett eget sparande göra stor skillnad. Har man till exempel ett lågavlönat jobb som man älskar och inte vill försöka byta
ut, blir det förstås extra viktigt med ett eget sparande.
Vi vet också att egenföretagare har ett stort ansvar att själva
lägga undan pengar och i det fallet grundas pensionen på hur
mycket lön du plockar ut – något som egenföretagare ibland
inte är så bra på.
Om man är mitt i livet och inte har sparat en krona – är det
försent då?
– Nej. För att använda en gammal klyscha så är det aldrig
försent. Men i ärlighetens namn är det klart att det blir svårare
att få ihop till en dräglig vardag ju äldre man är. Samtidigt är det
så mycket som spelar in. Allt beror på vilka förutsättningar du
har och vilken framtid du vill sikta på.
Pensionssystemet kommer ge ungefär 70 procent av din
slutlön i pension. Tjänar man 70 000 kr i månaden behöver man
knappast leva på existensminimum, men om man inte vill börja
leva annorlunda kommer även den som tjänar mycket att behöva
anpassa levernet efter en ny inkomst, för alla får sämre inkomst
som pensionärer. Tjänar du å andra sidan på gränsen till att du
får det att gå runt redan idag när du arbetar, kan 70 procent av
slutlönen i pension göra det svårt att få ekonomin att fungera
som pensionär.

Minpension.se

Man förstår ju att det är smart att börja tänka på pensionen så
tidigt som möjligt, inte minst för att ju tidigare man börjar spara,
desto mindre behöver man lägga undan.
Men för alla som inte har följt rekommendationerna – hur
ska de tänka?
– Det är inte alls ovanligt att de här tankarna kommer kring
50, när man inser att pensionen inte är så långt borta. Den
dagen känns givetvis längre bort när du är 20 och livet verkar
oändligt. Men om du som 45-åring anar att du ligger efter: börja
med att göra en pensionsprognos på www.minpension.se. Där
kan du se precis vad du kommer att kunna få ut i pension.
Om du då inser att du måste göra något mer än du gör idag:
sätt dig ner och fundera på hur du vill leva som pensionär. Äger
du ett hus som är värt mycket pengar och har en låg belåning
och vill flytta efter pensionen till ett mindre och billigare boende
– då har du ju en trygghet där. Har du möjlighet kan du jobba
så länge det går, men även där är det svårt att säga att alla ska
kunna jobba till 68. Har du haft ett jobb som sliter på kroppen
kan 65 vara länge nog.

Pensionens tre delar

Sätt av pengar varje månad

Ett annat tips är att prioritera att amortera bolån så mycket det
går – en låg månadskostnad är förstås bra att ha som pensionär, även om den låga boendekostnaden inte ger dig någon
inkomst så blir det lättare att betala för maten du behöver köpa.
Men sparande då? Om man är 45 – är det någon idé att
komma igång då?
Absolut – en bra tumregel är att du ska ta din ålder och sätta
av lika många procent i räntebärande sparande. Alltså, om du
är 45 år, låt 45 procent vara räntebärande sparande och resten
aktiesparande, och till aktiesparande räknas även aktiefonder.
Vi rekommenderar alla som känner sig osäkra och inte vet
hur pensionssystemet fungerar att boka in en tid för rådgivning,
för då kommer man kunna få konkreta och bra tips som faktiskt
kan göra skillnad. Det är ju inte meningen att tiden fram till
pension ska gå åt till att oroa sig!

Träning och sparande

Träning och sparande har en hel del gemensamt; det gäller att
sätta upp tydliga mål.
För en elitidrottare kan det vara en pallplats i ett mästerskap eller nytt personbästa i en viktig tävling. För ditt sparande
kan det vara en resa, insatsen till en lägenhet eller ett bra liv
som pensionär som är målet.
Tricket är att spara tillräckligt mycket för att det inte ska ta
för lång tid, men samtidigt tillräckligt lite för att det inte ska
inverka för mycket på din vardag.
Sparmålen skiljer sig naturligtvis åt från person till person
och vissas drömmar är dyrare än andras. Men det är inte så
viktigt. Det viktiga är att du kommer igång med sitt sparande.
Här kan du läsa om hur några av våra idrottare tänker kring
träning och sparande:
www.banken.se/traningochsparande

Tre tips för en sund och hållbar ekonomi
1. Börja i tid med att lägga undan 10 % av din nettolön
till sparande.

Eget
sparande
Från
staten

Från
jobbet

2. Se till att ha 2 månadslöner i buffert på ett konto,
om något skulle hända.
3. Se till att ha råd att ha kvar ditt boende i 12 månader om något skulle hända, du kanske blir sjuk eller
liknande. Det handlar inte om att ha en årshyra på
kontot utan mer om att säkerställa dina inkomster. Gå
med i A-kassan, skaffa inkomstförsäkring (om du har
en lön på över 25 000 kronor i månaden) och försöka
bli så anställningsbar det går så att din inkomst inte
ligger i händerna på enstaka arbetsgivare.
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Framtidsfullmakt

– Vem ska föra din talan om du inte kan?
Under senare tid har bankens jurister märkt av
en större efterfrågan avseende familjejuridisk
rådgivning och upprättande av viktiga familjerättsliga dokument. Ett av de mest efterfrågade
dokumenten är framtidsfullmakt.
De flesta känner idag till framtidsfullmakter och vad de är bra
för. Det som däremot ofta kommer som en överraskning är hur
pass mycket du som fullmaktsgivare själv kan bestämma.
Därför är det en fördel att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av en framtidsfullmakt. På så vis får du en djupgående
genomgång av just din unika familjesituation och specifika
önskemål. Det gör att fullmakten blir skräddarsydd och precis
som du vill ha den.
En framtidsfullmakt är en juridisk handling där du som
privatperson kan välja vem du vill ska kunna hjälpa dig och
företräda dig – om du i framtiden själv inte längre skulle ha
förmåga att ta hand om dina angelägenheter på grund av
varaktig sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

Fullmaktsgivarens vilja styr

Det är viktigt att komma ihåg att framtidsfullmakten ska
återspegla din vilja och att du som fullmaktsgivare har stor
möjlighet att påverka hur dokumentet ska kunna användas.

Här kommer en lista med saker som kan vara bra att
fundera över om du vill skriva en framtidsfullmakt:
• Du kan ha flera fullmaktshavare
Du kan välja att ha två personer som fullmaktshavare, en
person i första hand och en annan i andra hand. Ett vanligt
exempel är att ha sin make/maka/sambo som fullmaktshavare i första hand och i andra hand skriva in barn.
• Du bestämmer
En framtidsfullmakt omfattar följande områden: bevaka
din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person.
Som fullmaktsgivare bestämmer du hur mycket – eller hur
lite – din fullmaktshavare får göra inom dessa områden.
Har du fler än en fullmaktshavare kan det vara bra att
fundera på om det finns saker dina fullmaktshavare ska få
göra själva eller om de ska agera i förening.
• Gåvor är viktiga
Som fullmaktsgivare har du rätt att bestämma om din/
dina fullmaktshavare ska kunna ge gåvor ur din egendom
till sig själva, till andra eller inte alls. Denna punkt är
väldigt viktig att förtydliga i fullmakten då det som skrivs
här kan avgöra hur fullmaktshavaren kan agera i ditt
ställe. Gillar du att ge gåvor till barn och barnbarn? Utan
en skriftlig tillåtelse kommer fullmaktshavares rätt till att
ge gåvor vara väldigt begränsad. Vill du inte att det ska
ges gåvor du själv inte är medveten om? Då är det viktigt
att du skriver ner att du inte vill att några gåvor ska ges
ur din egendom.
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Tänk igenom hur du vill ha det

Framtidsfullmakten är ett viktigt och användbart verktyg och
därför är det av extra vikt att den återspeglar din vilja. Just därför är det viktigt att du informerar dig, undersöker och funderar
på vilka dina behov är i vardagen och vad du vill ha hjälp med
den dagen framtidsfullmakten börjar användas.
Så, ta dig tiden att fundera på vad du vill ha ut av din framtidsfullmakt och hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp
med upprättandet. Det kommer att vara ett av de viktigaste
dokumenten för dig och din familj.

Jessica Flores Rosales,
familjejurist

Till index
– En hel kyckling är en fantastisk råvara eftersom vi får så
på pass mycket mat för väldigt lite pengar. Genom att lära
sig hantera den kommer maximalt med kött till användning
och resterna är det bara att koka en utsökt fond av, säger
Thomas Becker.

Thomas kycklingfond
100 g delad morot
100 g delad palsternacka
100 g delad rotselleri
1 klyftad gul lök
2 vitlöksklyftor
1st kycklingskrov

Det går bra att bara koka med grönsakerna som de är men
om du vill ha en fylligare smak kan du rosta dem i ugnen i
10 minuter.
Lägg under tiden kycklingskrovet i en kastrull och täck
med vatten.
Koka upp och låt koka någon minut.
Spola av kycklingskrovet i kallt vatten för att få bort de
äggviteämnen som annars gör fonden grumlig.
Lägg kycklingskrovet och rotfrukter i kastrullen igen och
fyll på med 2–3 liter kallt vatten. Koka upp, skumma då
och då. Ju mer du skummar, desto finare blir resultatet.
Koka cirka 45 minuter.

Café Valvet tipsar:

Hållbarare mat
På Café Valvet är hushållandet med planetens
resurser lika viktigt som god mat. Tillsammans
med kökschefen Thomas Becker får vi här tips
på hur vi kan bli både mer klimatsmarta och
ekonomiska hemma i våra egna kök.
Kyckling är något som många gärna äter, samtidigt som försäljningen av hel kyckling går ner. Istället är det filéer, färdiga
klubbor eller andra processade varianter som föredras, vilket
innebär dyrare mat och onödigt svinn.

Sila av buljongen, låt kycklingen svalna och plocka bort
eventuellt kött från kycklingen. Köttet passar utmärkt i en
soppa, pasta eller sallad.
Kyl ner buljongen.
Avlägsna sedan det stelnade fettet med en slev.
Reducera (koka ner) buljongen till hälften. – Koka inte för
våldsamt, då kan fonden bli klistrig.

Så styckar du en hel kyckling:
Fondspara

Även om bankens fonder inte alls är lika smakfulla som den i
Thomas recept kan de ändå vara matnyttiga i sig. Läs mer om
denna sparandeform på www.banken.se/fonder.

Är det dags att renovera,
bygga om eller bygga till?
Då kan du använda bostaden som säkerhet för att höja ditt lån.
Vill du höja ditt befintliga bolån kan du göra det upp till 85 procent
av bostadens värde. Lägsta belopp vid höjning är 100 000 kronor.
Ansök enkelt, direkt i appen eller internetbanken!
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En lokal och engagerad bank
Sedan 1996 har Sparbanken Rekarne och
vår delägare Sparbanksstiftelsen Rekarne
återinvesterat 300 miljoner kr i Eskilstuna
och Strängnäs kommuner.
Genuint engagemang går inte att fuska sig till. Om man vill
hävda att man brinner för det lokala duger det inte att låta den
vinst som genereras försvinna från orten – genom utdelningar
till aktieägare i andra städer eller länder.
Handen på hjärtat: När det gäller tjänster och produkter har
alla banker rätt likvärdiga erbjudanden. Skillnaden ligger i
vad som händer med den vinst som banken genererar.
Sparbanken Rekarnes verksamhet utgår från ett äkta engagemang i att göra nytta på de orter där vi finns och verkar:
Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är stolt hälftenägare till banken.
Stiftelsen vill vara en positiv kraft i samhället och att engagera
sig i det lokala är en del av sparbankens historia. Därför tar
stiftelsen en aktiv del i samhället, både på egen hand och i
samverkan med banken.
Genom att tillsammans återinvestera och stötta lokalt är vi
inte bara en del av den ekonomiska tillväxten: vi är även en
del av ett ekonomiskt kretslopp där banken, de lokala företagen och du som bor här bygger dagens och morgondagens
samhällen – tillsammans. Ett stort tack till alla våra kunder!
Ni möjliggör återinvesteringen på hemmaplan.
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