DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BJURSÅS SPARBANK

En lokal bank, då och nu.
BJURSÅS | Det har varit
ett tufft år för de flesta
branscher under pandemin. För Bjursås Sparbank
fortsätter däremot kundbasen att öka. Både privatoch företagskunderna har
blivit fler.

Sedan långt tillbaka har
man haft en stor andel av
Bjursingarna som kunder.
De nya kunderna kommer
numera oftast från Falun.
Kyrktornsprincipen

När banken grundades 1910
var det kyrktornsprincipen
som gällde. Det vill säga att
bankens upptagningsområde
var så långt man kunde se
från tornet på Bjursås kyrka.
Hundra år senare beslutades
att området skulle utökas
och innefatta Falu kommun.
– Jag tror att många
fortfarande inte vet att vi har
hela Falu kommun som vårt
område, berättar Kristina
Fredriksson när vi träffar
henne och kollegorna Jonas
Hag och Lennart Matsson
över en fika.
Trion är de som arbetat
längst i banken. Tillsammans
har det varit på där i 75 år.
Närheten till kunderna

Att det blev bank för trion
verkar vara en slump, även
om både Jonas och Lennart
har föräldrar som jobbat
inom bankvärlden.
– Man skulle ju inte bli
som farsan, men det blev
man, säger Lennart och
skrattar.
Att det blev just Bjursås
Sparbank verkar dock inte
vara en slump. Kristina
som bor i Bjursås började
på banken 1990. Det som
lockande var att få jobba på
hemmaplan, för och med
människor från bygden.
– Bjursås är så fint. Då
som nu. Vi har mycket eget
här. Egen fristående bank,
egen fristående konsumbutik, egen församling. Det är
fin sammanhållning och alla
värnar om bygden, berättar
Kristina.
Jonas och Lennart som
började några år senare
har båda tidigare jobbat på
större banker men sökte sig
till Bjursås just för att det är
lokalt och personligt samt
för att få jobba på en plats

Samlad erfarenhet. Jonas, Kristina och Lennart är de som jobbat längst i Bjursås Sparbank.

där man verkligen känner
sina kunder.
– Vi är en lokal bank, det
har vi alltid varit, även om
vårt täckningsområde är
större nu än när jag började, säger Kristina. Jonas
fortsätter:
– Styrkan är att vi känner
våra kunder. Det var därför jag
sökte mig hit en gång i tiden.

Skrönor om banken

Ständig utveckling

Detta har gett upphov till
olika skrönor om banken.
”Ni har väl aldrig sett en
uttagsblankett?”
– Den har man hört många

Även om mycket är sig likt
sen trion började i banken
så är det också mycket som
förändrats. Framförallt de
senaste 20 åren.

”

Ni har väl
aldrig sett
en uttagsblankett?”
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är viktigt för våra kunder.
Vi driver inte på, vi går i
takt tillsammans med våra
kunder och erbjuder de
tjänster som efterfrågas,
berättar Kristina.
– Man ska inte förändra
bara för förändringen skull.
Nya digitala tjänster som
införs kanske inte passar
alla. Då satsar vi på att göra
både och. Jag tror att det är
en framgångsfaktor för oss
att vi inte rusar in i förändring, utan att vi lyssnar på
våra kunder. Hittills har det
fungerat bra och gjort oss
till en attraktiv bank för
många, fyller Lennart i.
Bra sammanhållning

Kristina visar bilder och urklipp från bankens historia.

gånger, säger Lennart, eller:
”Banken som sprängdes
Kunderna skiljer sig inte åt inifrån”.
Skrönorna syftar på att
Men frågan är om det är
Bjursingarna traditionellt
någon skillnad på en kund
anses sparsamma och att
från Falun eller Bjursås.
man då hellre sätter in än
– Nej, svarar alla i kör.
Men långt tillbaka i tiden tar ut pengar.
– Vi som sparbank tycker
kan det nog ha varit det.
Bjursås var ett samhälle där naturligtvis att det är bra att
folk sparar. Oavsett om man
man levde på vad gården
kommer från Bjursås eller
gav och många hade det
Falun, fortsätter Kristina.
inte så gott ställt. Då var
Skrönorna lever kvar
man tvungen att spara för
även
om tiderna förändras.
sämre tider.
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– Det är mer administration idag, och mindre
kontanthantering, säger
Kristina.
– Numera jobbar vi ju
mycket med försäkringar
också, fyller Jonas i.
Digitaliseringen är också
något som bidragit till nya
arbetssätt.
– Vi kan nog uppfattas
som traditionella. Men banken hänger verkligen med i
utvecklingen. Jag tycker att
vi lyckats anamma det som

Variationen av arbetsuppgifter verkar vara nyckeln
till att de tre varit kvar på
samma arbetsplats under så
många år.
Och faktum är att de
flesta som väl börjar på
banken i Bjursås blir kvar.
Kristina berättar att sedan
hon började där har endast
två personer slutat av annan
anledning än pension.
– Det är väl ett tecken på
att det varit en bra arbetsgivare genom åren. Och att
man har bra arbetskamrater, avslutar Kristina.

