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Jag tror på
Dalsland
Vi lever idag i en tid där det
sker många och snabba förändringar av ett slag vi aldrig
tidigare varit med om. Till
detta får vi också lägga den
pågående coronapandemin
som förändrat förutsättningarna för många, både stora
och små. Då blir banken en
viktig partner.
När andra banker drar sig
tillbaka mot storstadsregionerna står Dalslands
Sparbank stadigt kvar i
Dalsland; vi har kvar vårt

engagemang och vår vilja att
bidra till utvecklingen av
Dalsland. Det som gör att vi kan
fortsätta att verka nära våra
kunder är utan tvivel vår personal. Vår styrka ligger i att de kan
den lokala marknaden vi verkar
på och har en grundmurad lokal
förankring och personkännedom.
Mitt år på Dalslands Sparbank
har även klargjort för mig
vilket intressant och dynamiskt
företagsklimat Dalsland har och
hur våra rådgivare bidrar till
bygdens utveckling. Styrelsen
möter ofta dalsländska
entreprenörer vilka brinner för
sina företag och för oss är det är

oerhört stimulerande att få vara
med på deras resor.
Våra kontor är tillsammans
med vår personal Dalslands
Sparbanks ansikte utåt. Även
här är personalens kompetens
och lokalkännedom av stor
betydelse för att vi skall kunna
hålla en hög servicenivå och på
så sätt ge våra kunder de råd de
behöver.
Jag ser mycket positivt på
framtiden för våra kunder och
för Dalslands Sparbank. Jag
vill också nämna den positiva
respons vi mött från föreningar och företag vilka vi kunnat
stödja under ett svårt år.

Det är med glädje jag kan
konstatera att vi som sparbank
kan vara med och göra
skillnad. •
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Från skogar till sjöar och slätter till
höjder. Från förfäder till barnbarn
och dåtid till framtid. Från minnen
till drömmar och barndom till ålderdom. Från Bengtsfors till Dals-Ed och
Färgelanda till Mellerud. Från arbete
till fritid och hantverk till idrott. Från
främlingar till vänner till familjer till
nya generationer.
2020 var det 150 år sedan Dalslands Sparbank
grundades. 2020 var året då vi skulle fira jubileet
på bred front genom att bjuda in till sommarfestivaler och många andra aktiviteter runt om i
vårt landskap, vilket skulle aktivera dig som
dalslänning. Men så blev det inte.

EVERT CARLSSON

Styrelseordförande i Dalslands
Sparbank och till vardags
universitetslektor vid
Institutionen för nationalekonomi
på Handelshögskolan i Göteborg.
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medarbetare
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Intervjuer
Nu siktar vi på 150 år till
Intervjuer

2020 var ett år som inte liknande något annat. Som
skulle gå till historien på grund av coronapandemin
och med det fick vi ställa in vårt jubileumsfirande
- 150 år som bygdens bank. Historiskt kan vi dra
en försiktig parallell till år 1870. Initiativet till att
starta banken kom då från Josef Jacobi.
Det var en reaktion på de svåra åren under 1860talet med stora problem för jordbruket och därmed
ekonomin. Allt hade sitt ursprung i det extremväder
som Sverige drabbades av. Det ledde till den största
hungersnöden och massutvandringen i modern
historia. Josef Jacobis tanke var att banken skulle bli
en stabil motvikt mot det som han upplevde som
alltför stora och hastiga svängningar i omvärlden.

Foto: Kristian Pettersson

Att 2020 också var ett år med stora påfrestningar
på samhället, företagen, föreningslivet och
människorna kan alla vara överens om. För oss i
Dalslands Sparbank gäller det att vara en fortsatt
viktig och stabil aktör – en bank att lita på. Det
gäller också att ha förmågan att ställa om och
tänka om i en för alla svår tid. De pengar som var
avsatta för vårt jubileum har istället kommit till
stor nytta på annat sätt. Pengarna har vi satsat för
att stötta den lokala ekonomin och för att hantera
effekterna av pandemin.
Nu blickar vi framåt. Att sia om framtiden är svårt,
men en sak är säker. Dalslands Sparbank kommer
fortsatt att arbeta för att vara dalslänningarnas
bank oavsett om du är privatperson, föreningsaktiv
eller företagare. Den mer än 150 gamla tanken om
Dalslands Sparbank lever vidare. Den här tidningen,
som du läser, är framtagen för att knyta ihop våra
150 år men också för att blicka framåt. •

Foto: Eva-Lisa Karlsson
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1870

Göteborgs Sparbank är Sveriges första
sparbank. En bank där vanligt folk kan få ränta på
insättningar och ta lån. En revolutionerande idé!

1820

Sparbanksidén sprids: nu finns
150 sparbanker i landet.

1860

2012

• Betaltjänsten Swish lanserades 12
december, som en betaltjänst för
betalningar mellan privatpersoner.
• Nedläggning av kontor i Åsensbruk.

• Nordals Härads Sparbank bildas och
namnet behölls fram tills 2009. 14/11
hölls styrelsens första sammanträde.
• Första kassakistan köptes 1870 med
”trenne goda lås”.

1871

Första tre lånen beviljades
= 2300 riksdaler riksmynt.

2009

• Nordals Härads Sparbank köpte Swedbanks
kontor i Färgelanda, Ed, Bengtsfors.
• Första konstgräsplanen anläggs i Mellerud.
Dalslands Sparbank är med i finasieringen.

2010
• Nordals Härads Sparbank bytte
namn till Dalslands Sparbank
• Projektet ”Ett attraktivt Dalsland i
tillväxt” startades upp, mer
information kring projektet hittar
du på sidan 10 i tidningen.

2015

2003

Första Bank-IDlegitimationen
utfärdas till en kund
i Sverige.
Två år senare
2005 har Bank-ID
500 000 användare.
(2021 har fler än
8 miljoner användare
Bank-ID).

2016

• 145-års kalas på banken
- Tårtkalas på alla bankkontor med
kundaktiviteter.
• Swisha Korven - Kampanj med
föreningslivet "lär dig swisha".
• Dalslands Sparbank
finns på Facebook.
• Konstgräsplanen på Långevi
i Bengtsfors anläggs. Dalslands
Sparbank är med och finansierar.

Foto:
Sparbanken och bygden 1870-1995 (utgiven vid Nordals Härads Sparbanks 125-års jubileum)
Sparbanken och bygden (utgiven vid Nordals Härads Sparbanks 100-års jubileum)

Lyckoslanten utkommer med sitt första
nummer.
Skoltidningen Lyckoslanten lanseras av
sparbanksföreningen, med tips för barn
om sparande och ekonomi. Än idag skickas
Lyckoslanten till Sveriges mellanstadieklasser. Ett av sparbankernas mest
ihärdiga folkbildningsprojekt.

Foto: Lars Åke Blom

Bygdens bank
1870-2020

1892

Sparbanksvecka
Årlig kampanjvecka med återkommande aktiviteter för bankens
kunder, färmst för barn och
ungdomar. (Men än idag håller
många sparbanker egna kampanjdagar och veckor varje år).

1970

1926

Första sparbankslagen antas av
riksdagen. Sparbankernas kännetecken är det sparfrämjande syftet,
frånvaron av enskilt vinstintresse,
den demokratiska uppbyggnaden
och den lokala förankringen.

1927

Den första
sparbanksaffischen
produceras.

1990

Föreningsbanken slogs samman
med Nordals Härads Sparbank.

1998

1995

Nordals Härads Sparbank
125-årsjubileum.
En Jubileumsbok om banken
och bygden tas fram.

1997

Ny logga.
Symboliskt byte.
Sveriges sparbanker
får en ny, gemensam
logotype. Sparbanken
Sverige skaps där
regionsparbanker går
ihop (Dagens
Swedbank) men
Nordals Härads
Sparbank stod utanför.

1987
Tillbyggnation
av bankkontoret
i Mellerud och
nybygge av
bankvalv och
bankfack.

Nordals Härads Sparbank
köpte Föreningsbankens
kontor i Mellerud, Bäckefors
och Högsäter.

2018

• Barn & ungdomssatsningen tillsammas med Ung
Företagsamhet med
utbildningsmaterialet
Vårt samhälle.
• Invigning av
Färgelanda Arena,
Högalid Färgelanda.
• Nedläggning av
kontor i Högsäter
och Bäckefors.

2019

Dalsland kommer på besök
20-21 januari.
En hemvändardag på Junibacken 20/1
samt frukost den 21/1 för att prata om
utvecklingen i Dalsland.

2020

• Covid-19 - Global pandemi. Dalslands Sparbank gör lokala satsningar för
närings- och föreningsliv.
• Dalslands Sparbanks 150-års jubileum. Ett stort jubileumsfirande inplanerat under hela året för att aktivera både stora och små. Men på grund
av den rådande siutationen med pågående pandemi så fick banken tänka om.
• Dalslandshjältar startades upp. Mer information kring aktiviteten hittar du
på sidan 11 i tidningen.
• 200 år sedan den första sparbanken startades. 150 år sedan Dalslands
Sparbank startade. Som mest har det funnits 498 lokala sparbanker. Idag
finns det ett 60-tal sparbanker runt om i Sverige.

Sparbankskund | 7
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Sparbank

För andra är Dalsland
en liten del av Sverige,
men för oss betyder
det allt.
Här verkar Dalslands Sparbank, en sparbank
som i sig är en helt egen bolagsform. Vi har
inga aktieägare och vi har en affärsmodell
som bygger på en stark lokal förankring.
Vi finns där människorna finns.
Dalslands Sparbank har en 150-årig
historia av att arbeta i Dalsland i såväl goda
tider som i kristider – tillsammans är vi
starka, tillsammans är vi Dalsland.
Sparbankernas historia i Sverige börjar
redan 1818 då förslaget om inrättandet av
en rikssparbank för att ge tillfälle till säker
och räntabel placering av småbelopp väcks.
Bakgrunden är Sveriges dåvarande stora
ekonomiska problem och den svåra och
utbredda fattigdomen bland folket.
Erfarenheter till den nya banken ska man
hämta ifrån engelska och skotska sparbanker.
150 år sedan
Första Sparbanken i Sverige bildas några år
senare. Det sker 1820 i Göteborg.
Historien kring Dalslands Sparbank startar
1870. Den 14 november hålls det första
sammanträdet med styrelse för Nordals
Härads Sparbank, som blev bankens första
namn. Sammanträdet hölls i Blekans prästlöneboställe utanför Mellerud.
Den bank som betrodda personer med
framtidstro, under ledning av kommunalmannen Joseph Jacobi, startade har under
alla dessa år varit till nytta i bygden.
Bankens första tid kännetecknades av
missväxt och nödår, penningknapphet och
emigration men också av för bygden

betydelsefulla förändringar inom jordbrukets, skogens och kommunikationens
område.
Första lånen
1871 kunde bankledningen med glädje
konstatera att inlåningen varit god och
den 3 mars samma år kunde man betala
ut de första lånen. Mycket har förstås hänt
sedan 1800-talet men sparbanksidéen
lever även idag vidare som ett unikt arv vi
förvaltar.
Istället för aktieägare har vi huvudmän.
Huvudmännen i banken utser vår styrelse,
godkänner bokslutet och fattar beslut om
sparbankens reglemente. De valda huvudmännen är lokala personer med kopplingar
till alltifrån kommunen, skolvärlden, lokala
näringslivet, organisationer, fackförbund,
jord- och skogsbrukssektorn, mark- och
fastighetsägare, myndigheter med flera.

Dina representanter
De ska tillsammans vaka över bankens
arbete och position och är på många sätt
representanter för dig som kund. Hälften
av våra huvudmän utses av de folkvalda
kommunfullmäktigeförsamlingarna inom
verksamhetsområdet. Den andra hälften
utses av huvudmännen själva.
Vårt samarbete med Swedbank har en
lång gemensam historia och vi har sedan
länge ett affärsmässigt samarbete. Vi och
Swedbank har ett orange mynt med en ek i

logotypen. Det symboliserar vårt
samarbete.
Överskott tillbaka
Då vi inte har några aktieägare som
kräver utdelning kan vårt överskott,
jämte säkrande av den egna verksamheten
förstås, användas för samhällsnyttiga
ändamål, livskvalité och utveckling för vårt
verksamhetsområde. Det kan handla om
både stora och små projekt, bara syftet är
gott och gynnar många över tid.
Det här är inget nytt. Om vi går tillbaka i
historien till 1930 så beviljade styrelsen
bankens första bidrag. Sedan dess har
banken genom åren uppmärksammat och
beviljat bidrag till allmännyttiga ändamål.
Fokus ligger inom områdena utbildning,
idrott, forskning, barn och ungdom, kultur
och lokalt näringsliv
– Tillsammans utvecklar vi Dalsland.
Gör skillnad
Att bygdens bank kan vara med och göra
skillnad tillsammans med er dalslänningar
och utveckla vårt Dalsland är vår fasta
övertygelse. Ett levande och livskraftigt
samhälle är en förutsättning för vår banks
utveckling.
Vi har hjälpt Dalsland att växa och Dalsland
har hjälpt oss att växa. Utan våra kunder
är vi ingenting och vi är väldigt stolta över
vad vi har kunnat bidra med.
Att vara kund i Dalslands Sparbank ska
vara enkelt. Oavsett om du möter oss på
våra bankkontor, digitalt eller via telefon.
Vi är alltid redo att hjälpa dig förbättra och
utveckla din ekonomi. •

Foto:
Sparbanken och bygden 1870-1995 (utgiven vid Nordals Härads Sparbanks 125-års jubileum)
Sparbanken och bygden (utgiven vid Nordals Härads Sparbanks 100-års jubileum)

Kunder uppskattar
det lokala
engagemanget
Närheten, att vara ett känt ansikte och
ha ett kontor att vända sig till när man
behöver hjälp. För kunderna är Dalslands
Sparbanks lokala förankring viktig. Det
gäller oavsett om man är företagskund
eller privatkund.
Oskar Ekberg driver ett lantbruk vid
Rostorp strax utanför Ed och har varit
egenföretagare de senaste tolv åren. Han
började driva en grävmaskinsfirma, men är
nu lantbrukare med köttproduktion, spannmålsodling och lite skogsbruk i
verksamheten.
- Det föll sig naturligt att bli
kund i sparbanken eftersom det
finns ett kontor på orten. Jag
sköter många av mina tjänster
digitalt, men det är viktigt att
möjligheten till personliga
kontakter finns, säger han.
Fått hjälp
Han säger att han fått den hjälp han efterfrågat och att kontakterna fungerat bra.
- Det är viktigt att få en relation till banken,
säger Oskar Ekberg.
I Högsäter är Eva Olsson inne på samma
linje. Hon har i princip växt upp med hur
viktigt och roligt det är att ha nära
kontakt med en bank.
Kund på flera nivåer
Hennes pappa var ordförande i jordbrukskassan och genom honom grundlades
intresset och förståelsen för den lokala
bankens betydelse. Själv har hon bankkontakter som kund på flera nivåer.
Hon arbetar i familjeföretaget PK Data, som
skapar mjukvara för produktion av elritningar,
hon är ordförande i Dalslands ballongklubb
och är även kund privat
- Det var ett självklart val. Jag uppskattar
särskilt enkelheten. Jag möter aldrig något
krångel, säger hon.

Uppskattar engagemanget
Eva Olsson uppskattar bankens och
personalens samhällsengagemang, som
kommer sig till uttryck på flera sätt bland
annat genom den stöttning banken ger
föreningslivet.
- Bankens sponsring till lokala föreningar
är mycket betydelsefull. Under det senaste
tuffa året har det extra stöd banken
initierat till varit extra värdefullt, säger hon.
Gunnar Landegren är en aktiv föreningsmänniska i Mellerud. Bland annat har han
varit maskinist på biografen i många år och
engagerad i Filmfestival på Dal. Som
pensionär startade han en biodling med honungsproduktion
och han är också känd för sitt
motorintresse med främst
veteranbilar i fokus.
- I alla sammanhang är jag kund
hos Dalslands Sparbank. Själv
känner jag mycket för bygden
och det vet jag att banken också
gör, säger han.
Gunnar Landegren uppskattar det lokala
engagemanget han möter hos personalen.
Det är aldrig några problem med att få hjälp
med stort eller smått.

Började med Lyckoslanten
Sin första kontakt med sparbanken fick han i
skolan. Många personer minns tidningen
Lyckoslanten med den pedagogiska tecknade
serien med systrarna Spara och Slösa och
deras förhållande till pengar. Den tidningen
läste han noga. Sture Holmedal, som
tillsammans med hustrun Annika, driver
Dalslands Kanaltrafik AB från Bengtsfors
har passagerarbåtarna M/S Storholmen och
M/S Dalslandia vilka under säsongen
trafikerar Dalslands kanal. - Vi har goda
kontakter med banken och känner varandra
väl, säger Sture Holmedal.
Stärker bygden
Han framhåller vikten av det lokala bankkontoret som vill värna om de lokala
företagen för att stärka bygden.
- Det är smidigt och lätt att prata med dem.
Vi har också fått den hjälp vi har behövt,
säger Sture Holmedal. •

Foto: Ulla Larsson

Vi är din lokala
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DÄRFÖR HAR
JAG VÄRLDENS
BÄSTA JOBB

KONSTEN MED EN

SUND & HÅLLBAR

ekonomi

Dalslands Sparbank är ett eget bankföretag med
huvudkontor och lokala kontor i Dalsland. De främsta
fördelarna med detta är att hela banken är fullt
fokuserad på att skapa den bästa banken för Dalsland
och för dalslänningarna. Dalslands Sparbank har ingen
ägare så vinsten som görs kan bara gå till Dalsland.
Ibland får jag frågan om varför vi inte bara sänker
räntan på utlåningen eller höjer räntan på kundernas
konto när vi ändå inte har någon ägare som kan få ta del
av vinsten. Anledningen till det är ganska enkel.
För att få bedriva bankverksamhet måste alla banker ha
en balans mellan samlade vinster i banken (eget kapital
med ett annat ord) och bankens samlade affärer. I
dagsläget växer Dalslands Sparbank med cirka 1 miljard
kronor per år, tack vare att ni kunder lägger fler och fler
affärer i banken.

”

- Som bank är vi annorlunda.
Alla som jobbar på Dalslands
Sparbank är väldigt stolta att
pengar går tillbaka till lokalt
förankrade projekt, säger
Marcus Johansson,
kontorschef i Mellerud.

Anette Johansson

Carin Remneland

Ing-Marie Aronsson

Marcus Johansson

Kontorschef Färgelanda

Kontorschef Ed

Kontorschef Bengtsfors

Kontorschef Mellerud

Foto: Åse Dawidson

Vi är en lokal bank
som gör skillnad.
Dalslands
Sparbanks fyra
kontorschefer lyfter
fram samma sak.
Med sin lokala förankring i
bygden och med personalens
lokalkännedom spelar banken en
viktig roll för att vara med och
utveckla Dalsland till en
attraktivare plats att bo och
verka i.
Grunden till det hela är en sund
och hållbar ekonomi där bankens
vinst går tillbaka till Dalsland.
- Som bank är vi annorlunda. Alla
som jobbar på Dalslands Sparbank är väldigt stolta att pengar

går tillbaka till lokalt förankrade
projekt, säger Marcus Johansson,
kontorschef i Mellerud.
Tillsammans med kontorschefskollegorna Ing-Marie
Aronsson, Bengtsfors, Carin
Remneland, Ed och Anette
Johansson, Färgelanda möter
han företagsamhet och
kreativitet hos kunderna.
Något som ger dem en bra
känsla inför framtiden.

sparbössan till husköpet.
- Det är bara fördelar att få vara
med på hela den resan. På små
kontor jobbar vi på
ett annat sätt med
nära kontakter. Vi
har koll på
ekonomin genom
kundens hela livsresa, säger hon.

Hushållningens konst
En klassisk definition av
begreppet ekonomi är läran om
hushållande med begränsade
resurser i ett tillstånd av
knapphet. Med knapphet menas
här att vi måste lära oss att
hushålla med de resurser, de
tillgångar som finns.
Anette Johansson har arbetat
i banken på olika poster i 34 år.
Sina kunder känner hon väl från

Carin Remneland
pekar på att en sund ekonomi
handlar mycket om att planera.
Dels lever vi här och nu, dels
finns framtida behov.
- Det är viktigt att skaffa sig
en insikt om vad man vill göra
här och nu, men också tänka på
längre sikt. Hur blir det till
exempel med pensionen? Har
jag rätt försäkring om något

Glöm inte att
planera

oförutsett händer? Det är frågor
som man bör ställa sig, säger
hon.
Ing-Marie Aronsson
har varit med om
en stor resa under
sina 33 år i banken.
Mycket har förändrats när det gäller
hur betalningar och
pengahantering
sker. Men det finns
en sak som inte har
förändrats.
- Det är att hushålla med begränsade resurser.
Du har en viss mängd pengar. De
ska räcka till alla möjliga behov.
Att spara en liten del av lönen
ger mycket i slutändan, säger
hon.
Viktigt grunskydd
Förändringar i samhället
kommer alltid att ske. Nu lever vi

i en tid då mycket händer snabbt
som kan påverka den privata
ekonomin.
Ett bra ekonomiskt grundskydd
mot arbetslöshet är att vara
med i en a-kassa. Det kan också
vara bra att komplettera med en
inkomstförsäkring.
När dalslänningar pratar om
ekonomi vad handlar det då om?
Skiljer det sig från invånare i
andra delar av landet?
Typiska frågor
Frågan är inte helt enkel, men
kontorscheferna menar ändå
•
•
•
•
•
•

att det finns några typiska saker
som diskuteras grannar emellan.
Låneräntan är ett av dem. Priser
på fastigheter i området, bilkostnader och avkastning på sparat
kapital är andra exempel. Några
är även intresserad av börsens
utveckling.
Men hur når man en sund och
hållbar ekonomi? Om kontorscheferna får bestämma.
Vilka är bästa tipsen. att tänka
på?

Låna rätt. Jämför först den effektiva räntan.
Månadsspara. Även liten summa växer och blir stor.
Bygg upp ett buffertsparande.
Amortera dina lån.
Långsiktig planering av ekonomin.
Tänk efter före.

Den vinsten som görs varje år går till allra största delen
åt till att hålla balansen mellan affärer och samlade
vinster. Vi kan därför inte ta in så mycket mer affärer än
vad vi gör i dagsläget, såvida vi inte skulle öka vinsten.
Balansgången mellan vinst och affärsökningar är en av
de mest centrala frågorna för mig som VD i Dalslands
Sparbank.
Hursomhelst, vi har haft flera goda år med fina tillskott
till bankens samlade vinster och det gör också att vi
förutom att öka våra affärer, även kan använda vinsten
till att stötta verksamhetsområdet på andra sätt.
Under normala år så gör vi en avsättning från vinsten
till vårt projekt ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland”.
Projektet har löpt under 10 år och totalt har 289
föreningar och andra sammanslutningar fått ta del
av drygt 9 000 000 kr, vilket har bidragit till bättre
förutsättningar för vårt landskap och för oss som bor
och verkar här. Dessa avsättningar av vinstmedel gör
vi utöver den omfattande sponsring vi har löpande med
olika föreningar i vårt område.
Under Coronapandemin år 2020 gjorde vi också extra
utdelningar genom att vi dubblade alla pågående
sponsringsavtal med våra föreningar och vi köpte in
presentkort för att stötta våra lokala handlare och
restauranger som drabbats hårt av pandemin.
Allt det vi gör och allt det som bankens vinster används
till går ut på en sak, att fortsätta utveckla Dalsland. Det
är vår vision och det är därför vi går till jobbet och trivs
med det vi gör.
Tack vare att vi är en självständig bank har vi snabbt
till beslut och framförallt så fattar vi alla beslut lokalt i
Dalsland. Det är framförallt därför jag tycker att jag har
världens bästa jobb. •
MAGNUS OLSSON
VD, Dalslands Sparbank
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TILLSAMMANS UTVECKLAR VI DALSLAND
Vi är ingen vanlig bank.
Vi är en Sparbank!

Det betyder att den vinst som vi gör inte
hamnar hos några aktieägare utan stannar
kvar i banken och återinvesteras i bygden
– vårt Dalsland.
Genom vår lokala närvaro har banken ett stort
ansvar och engagemang för vårt landskap.
Det visar vi bland annat i form av vår årliga
möjlighet att söka pengar till olika projekt. Jag
har under mina sju år i Dalslands Sparbank
fått vara delaktig i arbetet kring ”Tillsammans
utvecklar vi Dalsland” eller som det tidigare

hette ”Ett attraktivt Dalsland i tillväxt”.
I över tio år har Dalslands Sparbank satt av
en del av sin vinst för att hjälpa och utveckla
bygden med idéer och projekt som engagerar
och hjälper dalslänningarna. Dessa insatser
har resulterat i många miljoner kronor till att
göra Dalsland till en bättre plats att leva på.
Jag möts varje år av en kreativitet och idérikedomen som jag alltid blir lika imponerad
av. Och jag vet att det finns mycket mer att
förverkliga.

dagligen i mitt arbete.
År 2020 var vårt tionde år med projektet
”Tillsammans utvecklar vi Dalsland”. I tio år
har vi tillsammans med personer, föreningar,
organisationer och i andra sammanhang
utvecklat bygden med både små och stora
idéer och projekt, med ett syfte som ska
gynna många över tid. Satsningarna har haft
fokus på till exempel utbildning, idrott,
forskning, kultur och lokalt
näringsliv.

Kreativiteten och idérikedomen handlar om
allt ifrån det lilla till det stora och det är
imponerande och något som inspirerar mig

SOFIA FALKMAN
Marknadschef
Dalslands Sparbank

BARBRO ANDERSSON OCH EBBA SENSIER , FÄRGELANDA PARASPORTFÖRENING
”I vår förening är möjligheten att kunna ha vattengymnastik i varmvattenbassängen på
Dalslands sjukhus i Bäckefors väldigt viktig. Med hjälp av Dalslands Sparbank har vi kunnat
hålla nere kostnaderna för våra medlemmar.
Vi har fått bidrag 2017, 2018, 2019 och 2020. Dessa medel har till största delen gått till
bassänghyran som har höjts till det dubbla under de senaste åren.
Normalt badar vi i två grupper som har var sin kväll i veckan. Under Coronapandemin har vi
inte kunnat bada alls eftersom vi brukar vara 15 personer i varje grupp.
2019 firade vi 30-årsjubileum och en del av bidraget gick till den festen med mat och
underhållning på Ragneruds camping i Högsäter.
Bussresor, sittgympa och boccia på Genevi är andra aktiviteter som vi genomfört.
Vi tycker att det är positivt att vi med bankens bidrag gynnat både våra medlemmar och
verksamheterna i Dalsland.”

PATRIK KÄLLÉN, EDS FF
”Vi har genom åren fått ekonomisk hjälp till olika projekt. Vi är en förening med stor ungdomsverksamhet och har just nu 15 lag igång. Glädjande nog är hälften flicklag.
Med så många igång och därtill både herr- och damlag på seniornivå är behovet av träningsmöjligheter stort. Vi får utnyttja andra föreningars planer för att klara av att rymma alla.
Därför är satsningen på en konstgräsplan intill Hagaskolan oerhört viktig.

I VÅRT

Dalsland må vara ett av
Sveriges minsta landskap,
men vardagshjältar har vi
många av.
Det handlar om personer som
på ett oegennyttigt och
engagerat gör insatser för andra och för den ort de bor på.
För Dalsland Sparbank är det
med stor glädje vi kan uppmärksamma en del av dessa
personer i fyra år framåt.
Banken kommer tillsammans
med tidningen Dalslänningen
att lyfta fram ett 40-tal
hjältar.

Hur vi hittar de som ska utses
till hjältar kan vi inte lösa på
bättre sätt än att
dalslänningarna själva får
nominera kandidater. Och
utfallet efter första
ansökningsperioden kunde
inte ha blivit bättre. Antalet
nomineringar var stort och
juryarbetet blev omfattande.
När du läser den här tidningen
kommer inte alla hjältar ha
avslöjats än. Men de möten
och överlämningar av
utmärkelsen som har skett har
blivit mycket uppskattade
under mycket glädje och

starka känslor.
En aktivitet som denna har vi
länge haft på agendan utan
att av olika skäl kunnat
komma igång. Men för några
år sedan fick Dalslands
Sparbank uppgiften att överta
Föreningsbankernas fond i
Dalsland som Hushållningssällskapet Västra förvaltade.
Kravet var att pengarna skulle
gå tillbaka till bygden.
Uppgiften ligger helt i linje
med hur vi i banken tänker och
arbetar. 2020 gick startskottet.
Det var samma år som banken
firade sina 150 år. Bättre

Av Dalslands Sparbank fick vi senast 500 000 kronor till det projektet. Vi har också fått in
pengar på annat håll och det återstår en del av den totala finansieringen.Men projektet rullar
på. Konstgräsplanen kommer att frigöra tider från den i dag maximalt utnyttjade bollhallen,
vilket kommer andra föreningar till godo. Planen är tänkt att användas av skolan på dagtid
och av oss på kvällstid. Dessutom blir det säkert en hel del spontanutnyttjande på andra tider.
Tidigare fick vi hjälp av banken att trycka upp en medlemsfolder som delas ut till föräldrar och
ungdomar. I den berättar vi om vår värdegrund som är väldigt viktigt i barn- och ungdomsverksamheten. Det är oerhört värdefullt.”

EVA JANTZEN OCH KERSTIN SANDELL, DALSLANDSGUIDER
”Vi är en intresseförening för guider. Våra medlemmar är spridda i hela Dalsland och vi finns
till och med i Värmland och Norge. Från Dalslands Sparbank fick vi 50 000 kronor för att
bygga upp vår hemsida dalslandsguider.com.
Den fungerar som sammanhållande länk mellan medlemmarna, men också som ett fönster
utåt. Där finns kontaktuppgifter till oss med information om respektive medlems kunskaper
och inriktning för den som vill boka oss. Här ska vi också löpande lägga in arrangemang och
aktiviteter i en kalender.
Vi bildade föreningen 2018 efter den första guidekursen på Utsiktens gymnasieskola i Ed.
Sedan dess har de varit ytterligare en kurs på Dalslands Folkhögskola i Färgelanda och där är
ännu en kurs på gång.
Alla medlemmar är certifierade av Sveriges Guideförbund. Den är en kvalitetssäkring
gentemot kunderna.”

STEFAN DAHL
Stefan är en riktig eldsjäl
och föreningsmänniska ut i
fingerspetsarna.
Han arrangerar spelningar
med artister, monsterrace
och mycket mer i
Högsäter. Evenemang som
drar folk från hela Dalsland
och regionen.
Han håller Dalsland levande
med sitt engagemang och
stora hjärta.

LENA HANSSON
Det finns ingen som skulle
klara av allt så som Lena gör.
Ingenting är omöjligt och
en hjälpande hand är aldrig
långt borta. Hon är en central
och viktig punkt för många
runt omkring sig både familj
och vänner. Hon är den som
alltid finns där det behövs en
hjälpande hand.

ANNA WESSMAN
KARLSSON
Stark, driven och med en
beundransvärd vilja att göra
allt för sina elever, hästar,
familj och jobb. Det sammanfattar Annas egenskaper.
Att dessutom själv lyckas ta
sig tillbaka till det normala
efter en mycket svår ridolycka
som Anna råkade ut för visar
på en imponerande styrka
som gör att många ser Anna
som en riktig hjälte.

kunde det inte bli.
Att uppmärksamma dessa
personer, som gör stora och
viktiga insatser för andra och
sin omgivning och använda
dessa pengar till detta kunde
inte passat bättre.
Vi som jobbar med Dalslandshjältar har fått vara med om
många härliga möten. Det
har också upplevts som något
extra positivt av alla parter
nu när vi har en pågående
pandemi.

SVEN-OVE ANTONSSON
Vår hjälte började sin karriär
i Ärtemarks IF 1951, då han
började spela fotboll. Efter sin
aktiva tid som fotbollsspelare blev han ungdomsledare
1959. Totalt har han varit
aktiv i 69 år i Ärtemarks IF.
Han lägger fortfarande vid
80 års ålder, 2-3 dagar per
vecka på föreningen och han
är eldsjälen som säkerställer
att föreningen överlever och
utvecklas. Förutom att sköta
fotbollsplanen är han också
föreningens ordförande.
Vi vill hylla Sven-Ove för den
stora insats han gjort för
Ärtemarks IF men också för
bygden.
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Möt några av våra
medarbetare
Att vara ”Hon på banken”,
eller för all del ”Han på
banken”, är något som hör till
när man jobbar på en sparbank
där den lokala förankringen
är A och O. Precis som för oss
som arbetar på Dalslands
Sparbank.
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Dalsland är otroligt vackert och vi ville under
vårt jubuleumsår 2020 tillsammans med
dalslänningarna, samla ögonblicksbilder från
livet som dalslänning, genom en fototävling,
Under hela året utlyste vi olika teman där vi
ville fånga Dalslands olika sidor.
Här i tidningen kan du få se en del av alla
bilderna som kom in.
Fler bilder finns på www.viardalsland.se
Foto: Ulla Larsson
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säger hon.
Anneli Gustavsson tänker mycket
ur det lokala perspektivet. När
hon började sitt bankliv var
det med dåvarande Föreningsbanken. Då fanns det en annan
företagsstruktur. Styrelsen satt
till exempel långt från
verksamheten i Dalsland.
- Sedan vi blev Dalslands Sparbank är det mer back to basic
med en bankstyrelse lokalt. Då
finns det också en helt annan
närhet till kunderna, säger hon.

D an

”

Det är kul att jobba i Dalslands
Sparbank. Jag uppskattar
bredden i jobbet. Att få följa
den resa som små och stora
företag gör. Det gäller även
inom lantbrukssektorn.
- Daniel Bjering
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Wallins Lantbruk AB TV Peter Wallin, Conny Wallin, Christina Wallin, TH Stefan Wallin

››Nu siktar vi på
150 år till ‹‹

LE-gruppen TV Emil Svensson, TH Leif Svensson

Vi vill vara första alternativet för företagaren
Dalslands Sparbank vill uppmuntra företagsamheten i
Dalsland och vara en del av
företagens resa. Christina
Nordwall, bankens företagsrådgivare i Mellerud, uttrycker
det så här:
- Vi är en bank som verkar i
vårt område. Vi fattar alla
beslut här i Dalsland och vill
vara med och utveckla
tillväxten i vårt landskap.
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för verksamhet hen har tänkt
starta.
• Kunden behöver också göra en
budget, för att se att verksamheten är lönsam. Oftast krävs
en egen insats i samband med
uppstart.
• När det är gjort gör banken en
bedömning om budgeten täcker
kostnaden för eventuella
krediter hos banken.
Det är viktigt att tänka på att
banken inte är en passiv lånPå så vis kan Dalslands Sparbank givare, utan ser till hela
göra skillnad för dig som förepenningflödet.
tagare. Ett eget lokalkontor och
Att vara en del av företagens
ett ansikte på dina kontakter på
resa innebär också att skaffa sig
banken underlättar din vardag.
kunskap på företagens villkor.
- En fördel med jobbet är att
Lokala förutsättningar
jag kan åka ut och möta kunden
- Vi arbetar hela tiden utifrån de
i dennes verksamhet. Det är
lokala förutsättningarna. Det
spännande och intressant.
är inte säkert att andra banker
Ibland uppstår det lite obekanta
ser Dalsland som en intressant
frågeställningar. Då är en styrka
marknad på det sätt som vi gör,
att kunna ta kontakt och bolla
säger hon.
frågan med de andra av bankens
Christina Nordwall började
företagsrådgivare.
som företagsrådgivare på
- Ofta sitter någon av kollegorna
Dalslands Sparbank 2013, men
inne med svaret
hade dessretagsrådgiva
jag söker.
ö
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Många
att arbeta med
möjligheter
och för företag.
När Christina
- Banken har en
talar om en
stor palett av
palett av
möjligheter att
möjligheter att
hjälpa företag.
hjälpa kunderna
Dels de som
tänker hon även
redan är
på de förtagsetablerade och i
paket med
full verksamhet,
helhetslösningar för företag och
dels för de som vill starta eget.
föreningar som banken erbjuder.
Det består av tre nivåer - Bas,
Hjälp med drömmen
Plus och Bokför, vilka är
Många drömmer om att starta
utformade efter olika behov.
sitt eget företag. På den resan
I tjänsterna ryms olika konton,
är banken ett tryggt stöd. Men
eventuella faktureringstjänster,
först finns det några saker att
internetbank, korttjänster med
fundera över och diskutera med
mera.
banken.
En annan tjänst handlar om ett
• Kunden behöver göra en
grundskydd för företagare. Som
affärsplan för att beskriva vad
företagare har du sämre skydd

än som anställd. Men den här
tjänsten ger ett liknande skydd
som en anställd med kollektivavtal har med till exempel
pension, efterlevandeskydd och
försäkringar.
- Tillsammans jobbar vi för att
utveckla Dalsland, säger
Christina.
Så tycker företagare
L:E Gruppen i Mellerud är ett
företag inom byggbranschen
med flera verksamheter som
under de senaste åren haft en
mycket positiv utveckling.
Företaget drivs av Emil och Leif
Svensson.
Deras kontakter med Dalslands
Sparbank började som Företagskunder, men med åren har
kontakterna vuxit samtidigt
som företaget har vuxit och
utvecklats. Nyligen utökade de
verksamheten med ett mindre
fastighetsbolag och hade i det
sammanhanget värdefull
kontakt med banken.
- Vi har fått ett bra bemötande
från första stund. Banken tar
oss på allvar, säger Emil och
Leif .
L:E Gruppen är ett lite ovanligt
företag inom sin bransch tack
vare att man har knutit flera
specialiteter under samma tak.
I företaget ingår en elavdelning
med fyra elektriker och man har
även kakelsättare och förstås
snickare.
- Vi är en tajt grupp som jobbar
tillsammans. Med våra kompetenser får vi korta ledtider och
tid är pengar, säger de.
Emil och Leif tycker att det är
bra att Dalslands Sparbank är
lite annorlunda som bank och
visar sig mycket i bygderna och
sponsrar många lokala verksamheter, stora som små.
Själva uppskattar de särskilt
det personliga mötet de får på
bankens lokala kontor.

- Det är snabbt och smidigt att
vända sig dit. De känner oss,
vilket gör det hela lättare.
Samtidigt är det bra att de hör
av sig självmant ibland och vill
veta hur det går för oss och om
de kan hjälpa till med något,
säger Emil och Leif.
Wallins Lantbruk AB utanför
Mellerud är ett familjeföretag
med flera ben att stå på. Det
drivs av Conny och Christina
Wallin och deras två söner
Stefan och Peter. Huvudproduktionen består av 800 hektar
spannmålsodling, men här finns
också Bråna gård och Bråna
Gårdsägg.
Relationen till Dalslands Sparbank i Mellerud är lång.
- Väldigt bra att vi har ett lokalt
bankkontor och att kunna ha
samma banktjänsteman hela
tiden som följer oss. Det är lätt
att ringa med snabba beslutsgångar. Banken vet vad det
handlar om och vi behöver inte

ta allt från början varje gång,
säger Conny och Christina. De
pratar ofta med banken och
tycker att det lokala bankkontoret fungerar väl.
- Vi har en bra dialog med banken
både i med och motgångar. Det
är viktigt eftersom konjunkturer
svänger och förutsättningar för
att driva lantbruksrörelse
förändras. Allt det där påverkar
oss och då är det bra att ha en
bank vi kan parata med, säger
de. •

Att fylla 150 år som företag är
ett gott betyg till de som
jobbat och verkat för
Dalslands Sparbank genom
alla år. Under dessa år har det
givetvis funnits många
turbulenta tider som har utmanat vår banks förmåga att
anpassa sig till nya
verkligheter.
Just nu går vi igenom två väldigt
stora förändringar i banken, för
det första handlar det om en
enorm mängd regelverk som
våra anställda ska kunna hantera
i vardagen, bland annat i mötet
med dig som kund. Regelverken
är i sin tur oftast effekter av en
striktare reglering till följd av
finanskraschen 2008.
Den andra stora utmaningen är
digitaliseringen. Det är avgörande
för vår förmåga att finnas i
framtiden och att vi har bra
digitala lösningar för att
attrahera digitala kunder, som
är en växande andel av kunderna.
Tack vare vårt samarbete med
Swedbank AB och andra sparbanker, så kan vi tillhandahålla
väldigt goda digitala lösningar
till våra kunder.
För att blicka framåt så måste vi
små, lokala banker fortsätta
och förstärka samarbetet
med andra aktörer. Dalslands
Sparbank kommer inte att själv
kunna hantera alla frågor kring
regelverk och digitalisering.
Kostnaderna och insatserna
för detta måste slås ut på
många fler banker. Därutöver

är det som alltid avgörande att
vi får tag på rätt kompetens i
framtiden.
Med ett utökat samarbete och
fortsatt tillgång till duktig
och hängiven personal så har
Dalslands Sparbank alla möjligheter att få fortsätta jubilera i
framtiden också. Tack vare att
vi är en lokal självständig bank
har vi god kontroll och fokus på
att vi ska finnas i Dalsland under
lång tid framåt.
En person med starkt driv för
hembygden och Dalsland är
Astrid Olsson, Färgelanda.
Sedan 2009 är hon styrelseledamot i Dalslands Sparbank.
Astrid har förutom sitt
engagemang ett stort kontaktnät i Dalsland och kännedom om
landskapets förutsättningar.
Det är bra, för förutsättningar
till utveckling är goda.
- Framtiden för Dalslands
Sparbank ligger i att behålla och
utveckla det lokala
engagemanget, säger hon.
Behållit kontanter
Särskilt uppskattat av många
kunder är att banken vid sidan av
utvecklingen av digitala tjänster
behållit kontanthanteringen,
något många andra banker slutat
med.
- Det finns inga planer på att
ändra det eller lägga ner något av
våra fyra bankkontor. Där har vi
hittat en balans nu som
fungerar bra, säger Astrid.
Hon trivs med sitt styrelsearbete
som gett henne en möjlighet

att utveckla sitt intresse för
ekonomi. Det tycker hon är den
roligaste delen av styrelsearbetet.
Bred erfarenhet
Själv är Astrid en lokal näringslivsprofil i Färgelanda, men har
också tidigare varit verksam
i Mellerud. Hon brinner för
lokalproducerad mat och drev
tidigare konferensanläggningen
Furåsen.
Hon har även varit ordförande
i organisationen Företagarnas
avdelning i Färgelanda och
styrelseledamot i dåvarande
Dalslands turistbolag.
För Andreas Nilsson, politiskt
vald huvudman av kommunfullmäktige i Dals-Ed, började
resan med Dalslands Sparbank
på allvar 2011. Det var då han
tackade ja till en förfrågan och
valdes till huvudman. Det fanns
framförallt ett starkt skäl till
detta.

Andreas Nilsson

- Jag tycker att vår sparbank då
som nu visar ett större
samhälleligt ansvar än affärs
bankerna. Det vill jag vara med
och uppmuntra, säger Andreas.
Öra mot marken
Sin roll som huvudman beskriver
han som att vara ett öra mot
marken och fånga upp kundernas
åsikter, även om de går på tvärs
mot bankens och föra vidare in i
styrelserummet.
- Vi huvudmän bevakar
insättarnas pengar, säger han.
Att banken skulle sluta att
hantera fysiska pengar finns
det inga beslut på. Personligen
tror dock Andreas att digitaliseringen i samhället i stort
och i bankens verksamhet på
sikt kommer att öka.
- Det är viktigt att vi hänger
med och bejakar utvecklingen.
Lokal förankring
Han tycker att det är viktigt
att banken behåller sin lokala
förankring och engagemang
och avsätter pengar för att
vara med och utveckla Dalsland
genom föreningsverksamhet
och annat.
Han menar att Dalslands Sparbank genom sina lokala kontor
är viktig i många sammanhang.
Banken är till gagn för privatpersoner, företagskunder och
även kommuner när de behöver
låna pengar eller få stöd på olika
vis. •

