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Det gör ont!
Rubriken får dig kanske att tänka på Lena Philipssons melodifestivallåt från 2004 – men det är inte tanken med rubriken. Jaha, vad är
det då som gör ont tänker du? Innan du får svaret på frågan vill jag gå
tillbaka i tiden drygt ett år.
Under slutet på 2019 och början på 2020
hade covid-19 mest varit ett begrepp som
vi hade hört och läst om, ett virus som
fram till dess mest hade drabbat delar
av Asien. I mars 2020 hände dock något,
viruset började spridas även i Europa och
hos oss i Sverige. Förutom det tragiska
i form av mänskligt lidande spreds en
enorm osäkerhet om den ekonomiska
konjunkturen. – Hur djup skulle krisen bli
och hur länge skulle den pågå?
Osäkerheten var enorm och som vid
all form av kris så svarade aktörerna
på de finansiella marknaderna med att
sänka risknivån i sina portföljer; aktieinnehav såldes i stor omfattning. Följden
blev enorma börsnedgångar under några
veckor – och det var nu det började göra
ont; att se sina besparingar tappa i värde
är smärtsamt.
Sparande är per definition uppskjuten
framtida konsumtion, alltså hotades vår
framtida ekonomiska tillvaro och vid hot
är den naturliga instinkten oftast att fly.
Vid tillfällen av kraftiga börsnedgångar är

därför vår instinkt att sälja det sparande
i form av aktier, aktiefonder etc vi har.
Räddas det som räddas kan.
Gick världen i konkurs och blev all
form av sparande mer eller mindre värdelöst? Nej, så blev det ju inte som vi vet.
De större centralbankerna var tidiga med
att sänka styrräntor samt att genomföra
stödköp av räntepapper. Marknaden
lugnades och efter en ganska kort tid
började de flesta av världens aktiebörser
gå upp.
Så till pudelns kärna, vad ska man
tänka på vid kriser och finns det några
konkreta tips att använda sig av för att
inte riskera att sälja vid helt fel tillfälle när
det gör ont i placeringssjälen? Det finns
det och här kommer några tips:
• Försök inte att tajma marknaden kortsiktigt. Den mytomspunne investerargurun Warren Buffet har uttryckt det så
här: ”Jag säljer alltid 10 % innan toppen
och jag köper 10 % innan botten – men
de 80 procenten däremellan är inte så
tokiga de heller.” Han har rätt.

• Kriser är ofta det bästa köptillfället.
Vi tenderar som sagt att fly börsen i
orostider men då är det oftast rea på
många kvalitetsplaceringar. Gå emot
trenden och köp om du har möjlighet
och är långsiktig!
• Sälj inte i panik; behåll lugnet och tänk
efter både en och två gånger innan du
agerar.
Det bästa tipset har jag dock sparat till
sist. Tycker du att det trots ovanstående
är svårt att köpa istället för att sälja
när alla nyheter skriker ”kris” så låt ditt
sparande vara regelstyrt istället för
känslostyrt. I mitt fall innebär det att jag
köper mina fondandelar samma datum
varje månad, oavsett vad som händer i
omvärlden, det vill säga jag månadssparar. Hittills har det inte gjort ont.
Lycka till med ditt (månads)sparande!

Johan Holm
Chef Private Banking
Sparbanken Rekarne AB
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Efter tre ...
Här presenterar vi
en medarbetare

En svensk klassiker

Den här gången hälsar vi på hos bankens ekonomiavdelning i Eskilstuna för att stifta närmare
bekantskap med en i det team som sköter bankens
rapporter och redovisningar: Marcus Persbrink.

av de drygt 30 000 personer i Sverige som klarat av bedriften
En svensk klassiker. Det innebär att han, inom loppet av tolv
månader, fullföljt fyra svenska långlopp.
– Det var under 2020 och jag ser fram emot nya fysiska
utmaningar när pandemin är över.

I sin yrkesroll arbetar Marcus mycket med rapporter av olika
slag.
– Jag och de andra i mitt team tar bland annat fram bokslut,
kvartalsrapporter, årsredovisningar och andra saker som berör
redovisning. Jag är även delaktig i kostnadsuppföljning, viss
finansiell rapportering samt en del interna projekt, berättar
Marcus.

Föredrar landet på sommaren

Utvecklande utmaningar

En personlig egenskap som både går igen i jobbet och på fritiden är att Marcus är resultat- och målinriktad.
– Jag gillar att anta utmaningar så att jag hela tiden kan lära
mig nya saker och utvecklas, förklarar Marcus.

Fysiska utmaningar

På fritiden tycker Marcus Persbrink om att träna och då är det i
huvudsak gym- och löpträning som gäller. Marcus är faktiskt en
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Det finns så klart annat än ekonomi och träning i livet, så även
för Marcus.
– Jag hälsar gärna på mina föräldrar och deras två katter i
Ärla, där jag även är uppvuxen. Särskilt på sommaren föredrar
jag att vara ute ”på landet” i stället för inne i staden. Och när jag
hittar på saker med mina vänner rör det sig om allt från trevliga
middagar och konsertbesök till spännande saker som exempelvis prova på-folkrace.

Både skid- och badsemester

När det gäller resande tycker Marcus lika mycket om sol och
bad som att bege sig norrut för att åka skidor och snöskoter.
– Det blir ofta ett årligt besök i norra delarna av Sverige varje
vinter och sedan någon till soligare breddgrader under sommarhalvåret – när det inte är pandemi vill säga, förtydligar Marcus
Persbrink.
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Gästskribent: Mathilde Stavehaug

Det är när vi möts
på riktigt det händer!
Digitaliseringen är här för att stanna och kommer
att utvecklas ännu mer, men det betyder inte att
den kan ersätta allt. Det fysiska mötet, samspelet
där sändare och mottagare interagerar omedelbart
och spontant, kan aldrig ersättas fullt ut när det
kommer till kulturen.
Vad jag längtar tills vi får mötas igen! Att från scenen blicka ut
över publiken, ta sats och förmedla den där upplevelsen som
man byggt upp och repat i månader. Känslan att se ansikten
lysa upp, njuta, skratta eller gråta, samt använda alla reaktioner
som förnyelsebar energi och ge om möjligt ännu mer tillbaka,
är så fantastisk och betyder så mycket för så många. Likt
fältartister är det just i svåra tider som kulturarbetare behövs
som mest, det är då människor behöver drömma sig bort för en
stund och samla kraft att orka lite till.
Hur gör vi då när pandemin och dess restriktioner hindrar
oss från att mötas, från att dela alla känslor och upplevelser
fysiskt med varandra? Vi försöker vara kreativa, hitta lösningar
och jag själv var tidigt ute i Eskilstuna med en digital konsert,
”#Fuckcorona”. Sen har vi sett många digitala lösningar både
lokalt, nationellt och internationellt och visst, den digitala
konserten är ett komplement, en kompromisslösning när inget
annat går, för som alltid måste vi försöka att göra det bästa av
situationen. Kultur på distans är bättre än ingen kultur alls, men
när väl dagen är här då restriktionerna är ett minne blott, då

packas de digitala lösningarna ner i en låda, märkt ”nästa kris”
och bärs långt, långt ner i källaren. Då välkomnar jag alla att ta
del av kulturen live, för det är när vi möts på riktigt det händer!
Visst är det du som håller på med kultur och sånt? Du sjunger
och driver Eskilstunarevyn, eller hur? Japp, det stämmer svarar
jag. Men vad gör du på riktigt då, frågar samma person, vad
jobbar du med? Jag svarar leende att det är mitt jobb, men
suckar inombords och funderar på varför det är så svårt att
förstå att det finns professionella utövare likväl som amatörer
inom kulturen som i många andra yrkesgrupper. Som att det
finns anställda kockar men också folk som bjuder på fantastiska
middagar hemma, snickare men också hemmafixare som bygger
ihop en altan till sitt hus eller utbildade trädgårdsmästare men
också de som får grannen grön av avund över egenodlad rabatt.
Funderar lite hastigt på om jag borde avlägga en visit hos näringslivsenheten, tänk om detta är en utbredd missuppfattning? Jag
kan ju kalla till möte via Teams eller Zoom och presentera mig
själv och min verksamhet eller så väntar jag tills pandemin är
över så vi kan träffas fysiskt. För det var ju så att det är när vi
möts på riktigt det händer. Vi kan väl bestämma att vi träffas
fysiskt om det gäller något viktigt, typ kultur, och sen tar vi alla
tråkiga måsten via Teams.
Glaset kan vara halvtomt eller halvfullt, jag väljer att se det
halvfulla glaset och ser ljuset i tunneln för kulturen. Och då kära
publik kan jag lova precis som Tomas Ledin sjunger: Vi är på
gång, vi är laddade, vi är tända!
Kram till alla där ute, vi ses snart.

5

Index

Mer dans åt folket!
Att arrangera dansevenemang kräver inte bara
konstnärliga färdigheter; det ska till en hel del
projektledning, ekonomisk planering och andra
administrativa delar. Vi träffar Jannine Rivel för
att få lite bättre koll på Mer dans åt folket och
några av deras projekt.

Dans är i princip alltid någonting aktuellt och i begreppet ryms
en hel del olika uttryck och variabler – dans kan förekomma i
många olika sammanhang. Tydliga exempel på detta är två av
de projekt som Sparbanksstiftelsen Rekarne stöttar: dansfilmen Ben och familjeföreställningen Koreografiska utflykter.

Mer än bara dans

Det är många bitar som krävs för att få till en produktion, så att
det verkligen blir en föreställning som kan möta en publik.
– Först är det själva idén och sedan olika ansökningar, ofta
under flera år, via olika instanser för att få ihop en budget. När
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den biten är klar kan du anställa en kostymör, en filmare för att
göra trailer, en illustratör för att göra affischer och så vidare. Ett
projekt involverar så mycket mer än dansare och koreografer,
förklarar Jannine Rivel.
Hon fortsätter med att berätta om den höga kompetens
som finns i det kluster av frilansare inom kultur som hon
arbetar inom.
– Det finns väldigt hög kompetens, personer med väldigt
hög utbildning. Många med flera års högskolestudier bakom
sig och som därefter vidareutbildat sig genom olika kompetensförstärkande utbildningar inom exempelvis produktion,
ansökningsskrivande, strategi och marknadsföring. Det är
många olika stolar som vi växlar emellan för att göra det vi ser
som viktigt: kultur.

Koreografiska utflykter

Koreografiska utflykter är en familjeföreställning där vi färdas
längs stigar, genom gläntor, mellan rotsystem och över stenar;
vi får uppleva skogens nyanser och vindlingar.

Index
Själva dansen framförs av Amanda Billberg och Jannine Rivel
och konstapplikationerna på deras kostymer står textilkonstnären Carina Marklund för.
– Jag såg ett av Carinas konstverk på Eskilstuna konstmuseum och blev bara ”Wow, henne måste jag få jobba med!”
Utflykterna riktar sig till familjer och Jannine berättar att hon
tycker det är spännande med hur vi definierar just begreppet
familj.
– Jag gillar att stångas lite med de åldersindelningar som vi
befinner oss i här i Sverige, vi separerar oss gärna. Från början var
det tänkt att Koreografiska utflykter skulle rikta sig mot förskolor
och äldreboenden, men när allt small till i samband med corona
blev vi tvungna att tänka om, säger Jannine och fortsätter:
– Vi har under tiden märkt att det blir mer och mer blandat
bland deltagarna; vi har både familjer med små barn och äldre
med oss ut i skogen. Kanske på grund av vaccinationerna men
också tack vare att föreställningen jobbar med avstånd och
trygghet, ute i det fria. Vi befinner oss i ett större rum än förut
men vi kan i alla fall dela det. En av kulturens viktigaste uppdrag
är att hela tiden jobba med hur vi kan mötas. – Genom olika
åldrar, erfarenheter, etnicitet, social tillhörighet, klass och
så vidare.

Ben – en dansfilm

Filmen Ben hade premiär på Dansens dag, den 29 april 2021.
Handlingen fokuserar på de känslor och tankar om närhet,
distans och saknad som väckts av pandemin.
Filmen visades i ett skyltfönster på Kungsgatan 10 i Eskilstuna
men kommer dyka upp i olika sammanhang framöver.

Dansen är alltid aktuell

Vi kommer in på diskussionen om dansen idag är hetare än på
länge och då om eventuellt den konstnärliga formen får någon
draghjälp av mer kommersiella varianter som exempelvis Let’s
Dance på tv.
– Uppfattningen om att intresset ökar har följt mig hela livet;
jag har fått frågan ända sedan åttiotalet! utbrister Jannine.
Hon förklarar att dansen ses ofta som något som inte har
funnits, men som är på frammarsch. I många samtal, till exempel med olika tjänstemän, märker hon av denna inställning.
– Jag känner att det varit många verksamma ända sedan jag
startade, som barn. Jag vet inte riktigt om det är fler nu, men
däremot kanske feministiska aktioner har gjort att dansen har
en starkare röst idag, där den ökade synligheten och medvetenheten är ett resultat av ett jämställdhetsarbete där vi börjat titta
på dansen på ett lite annat sätt.
Jannine Rivel förklarar att dansen är, och har alltid varit, stor.
– De flesta dansar och alla har mött dans i sina liv. Den är
lika närvarande som andra konstformer, till exempel musik,
men sedan ser det lite olika ut när det kommer till värdering och
att köpa biljett för att se en föreställning.
Och det här med att dansen blivit hetare genom tv är också
det något som hon ser som en återkommande vandringssägen:
– På åttiotalet hade vi Fame, som stod för värsta boomen,
sedan kom Floor Filler och idag har vi Let’s Dance. De här med
att dansen blir het genom tv är något jag hört under två olika
sekler, konstaterar Jannine.

Foto: Pavle Heidler

Foto: Petra Koppla Dahlberg

Bilder från familjeföreställningen Koreografiska utflykter. Läs mer och
se turnéplan på: www.riksteatern.se/forening/riksteatern-sormland/
nyheter/Mer_om_Koreografiska_utflykter/
Petra Koppla Dahlberg

Om Mer dans åt folket

Den Eskilstunabaserade organisationen Mer Dans åt Folket
skapar produktioner, work in progress och samtal med mera
inom dans, koreografi och scenkonst.
– Vi fungerar lite som en paraplyorganisation. Är man intresserad av att arrangera dansföreställningar kan man ta kontakt
med mig eller föreningen för att få hjälp med ansökningar och
för att få kontakter och input om hur man kan tänka kring att
producera, berättar Jannine Rivel.

Foto: Petra Koppla Dahlberg

Filmen Ben.

Petra Koppla Dahlberg
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Mariefreds
Camping
Mikael och Helena Palmerstedt tog ett stort
kliv: efter att ha jobbat på bank i många år sade
de upp sig för att istället ta över Mariefreds
Camping. Vi hälsar på för att få veta lite mer.

Efter att länge ha bott och arbetat i Stockholm kände makarna
Mikael och Helena Palmerstedt att de var klara med det. Och att
de kom att byta bana från bank till campingägare är inte heller
så märkligt som det kan verka vid första anblicken.
I mars 2021 tog de över Mariefreds Camping. Vi får en
rundvandring med Mikael, som förklarar hur det kommer sig
att de valde att lämna livet i huvudstaden för att istället satsa
i Mariefred.
– Jag och Helena har ju kört husbil i 25 år, tillsammans med
våra barn som idag är stora. På campingar är det ju i regel en
väldigt gemytlig stämning; folk är ju där för att de tycker att det
är kul och inte för de måste, med undantag för ungdomar när
de kommer upp en bit i tonåren, skrattar Mikael och fortsätter:
– Vi började komma hit och campa för cirka åtta år sedan,
eftersom våra barn då blivit så stora att stället vi brukade åka
till inte var kul för dem längre. När man är i 13-14-årsålden vill
man ju inte sitta i skogen med morsan och farsan och här har
man ju promenadavstånd in till Mariefred. Med åren fick vi
kontakt med Anki, som ägde campingen innan, och flaggade
för att hon skulle hojta till när det var dags för henne att sälja,
förklarar Mikael.
Och mycket riktigt: För ett par år sedan tog hon kontakt med
Mikael och Helena och sade att det började bli dags.
Efter en hel del planerande, diskuterande och analyserande
gick alla planer i lås och paret Palmerstedt hoppade av långa
karriärer inom bank.
8

– Det här är ju någonting helt annat, men under de år vi diskuterade fick vi god tid på oss att planera hur vi skulle lägga upp
projektet, minns Mikael.

Mer jobb, mindre lön – men roligt jämt

Man kan tänka sig att det också innebär en ekonomisk omställning om man går från att arbeta inom finans i en storstad till att
ägna sig åt turism i en småstad.
– Ja, det är klart: Det är 300 % mer jobb och 50 % av lönen,
men man har roligt varenda dag. Mitt magsår är borta och jag
bara njuter av att gå till jobbet. Du ser ju! utbrister Mikael och
pekar mot campingens strand mot Mälaren:
– Kan det bli bättre än så här?
De har inte helt släppt taget om sitt gamla liv, huset i centrala
Stockholm har de fortfarande kvar.
– Vi funderar på att flytta hit permanent, eller: det kommer
vi göra! Sedan vi tog över har jag varit i Stockholm en gång och
kommer nog inte åka dit på länge, känns det som. Jag känner
mig klar med alla köer, tunnelbanor och sådant, förklarar Mikael Palmerstedt.

Tillväxtpotential

Campingplatsen täcker in en yta på hela 7 hektar och rymmer
allt från ett vandrarhem och stugor till platser för såväl tält
som husbilar och husvagnar. Precis som tidigare ägare arbetar
makarna Palmerstedt vidare med att utveckla verksamheten.
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– Förutom att vi bygger ut med fler platser intill sjön håller vi
även på att dra el till alla ställen, även tältplatserna. Sedan
finns det en hel del ytor att breda ut sig på så vi har potential
att växa rejält.

Mariefred lockar

Senare års hemestertrend är något som märks av och campingen lockar folk från både när och fjärran.
– När det gäller besökare från andra länder är det rätt mycket
tyskar. Många där vill ha lite mer yta och då är det bättre för
dem att åka norrut än söderut, där det ju ofta är väldigt trångt.
Om vi tittar på svenska besökare är det mest från Stockholmsoch Mälardalsregionen men även en hel del från exempelvis
Dalarna och Östergötland.
Mikael betonar att Mariefred i sig har en dragningskraft:
– Mariefred som varumärke är ruskigt starkt! Många som
kommer hit, även första gången, är helt hänförda över hur fint och
trevligt det är inne i Mariefred och jag pushar ju för Värdshuset,
Paviljongen och annat som finns där … så egentligen borde jag ju
få provision av dem! skrattar Mikael.

– Jag tycker det är en helt annan atmosfär här. Ett exempel
är att man får mail från kommunen där de frågar vad det kan
göra bättre och det verkar som att klimatet för företagande här
är väldigt positivt, av det lilla jag hunnit se, säger Mikael och
kommer in på relationen med sin lokala bank:
– Jag blir helt lyrisk när jag har med Sparbanken Rekarne
att göra: det är som att gå tillbaka 20 år i tiden. De är trevliga,
och vill hjälpa till. De har hjälpt oss med allt som rör campingen
men även privatekonomi – det är aldrig några problem. Och så
det här med enkelheten: När vi skulle köpa campingen träffade
vi Johan Nygren och när vi ville flytta ett bolån på en lägenhet i
Stockholm hade vi direktkontakt med Ulrika Caglayan. Det är aldrig
några problem att få personlig kontakt.
– Det är riktig service på hög nivå och på ett sätt som är
väldigt ovanligt idag, i synnerhet inom bank. Vi är väldans
nöjda faktiskt!
Nästan som på beställning ropar en gäst som ska checka ut
till Mikael att de är supernöjda med sin vistelse på Mariefreds
Camping och han tar sig tid att växla några ord med dem innan
de rullar vidare.

Öppet och stöttande företagsklimat

Med sin erfarenhet från att arbeta i en storstad har Mikael noterat stora skillnader mellan företagsklimatet där och det han nu
upplever i Mariefred.
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Vaccine Forward
Sörmland

Genom Vaccine Forward, en
svensk ideell insamlingsorganisation, gör Sparbanken Rekarne,
Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland
gemensam sak för att göra det
möjligt för världens fattigaste
ekonomier att vaccinera sina
medborgare.

Idag lever över två miljarder människor i
länder som inte har möjlighet att vaccinera sin befolkning mot covid-19, inte
ens sin sjukvårdspersonal. Alla har ett
intresse av att vaccinationer sker globalt
– ingen är säker förrän alla är säkra.
Målet Med Vaccine Forward Sörmland är att samla in en vaccination per
sörmlänning – totalt 300 000 doser – till
människor som annars inte har möjlighet
att vaccineras.
– Projektet Vaccine Forward Sörmland är ett tydligt exempel på att våra
lokala förutsättningar hänger ihop med
de globala. Det finns bara ett sätt att
stoppa pandemin och det är att alla –
oavsett ekonomi – får tillgång till vaccin.
Tillsammans kan vi klara detta, säger
Annika Helg, vd på Sparbanken Rekarne.

Lena Högfeldt, vd på Länsförsäkringar
Södermanland.
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Alla kan bidra

I kampanjen uppmanar Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland företag, ideella
föreningar och enskilda sörmlänningar
att bidra.
På vaccineforward.org/sormland/ kan
du följa insamlingen via en digital räknare
som visar hur långt det är kvar till målet.
För bara 85 kronor kan du ge någon
en full vaccination och du kan betala
med Swish, kort, PayPal, Apple Pay och
Google Pay.

globalt och till att vårt lokalsamhälle kan
snurra igång igen, säger Sören Schelander,
vd på Sörmlands Sparbank.
– Jag är jättestolt att vi i Sörmland kan
kraftsamla och tillsammans göra den här
insatsen. Ingen kan göra allt, men många
kan göra lite, säger Lena Högfeldt, vd på
Länsförsäkringar Södermanland.

Om Vaccine Forward

Alla medel som Vaccine Forward samlar
in skickas direkt till COVAX AMC, vilken
hanteras av the Global Alliance for Vaccine
and Immunization (GAVI).
De pengar som samlas in och överförs
från Sörmland kontrolleras av en styrgrupp
med representanter från Sparbanken
Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland.
– Vi behöver återstarta Sörmland och
nu kan alla som bor här hjälpa till på ett
enkelt sätt. När du skickar en vaccination
vidare till någon i ett annat land, som inte
har samma tillgång till vaccin som vi, bidrar du både till minskad smittspridning

Vaccine Forward är en insamlingsorganisation för inköp och distribution av
covid-19-vaccin till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån för Globala
Vaccinalliansen (GAVI). Vaccine Forward
är en svensk ideell förening, medlem i
Giva Sverige, branschorganisationen för
tryggt givande. Grundare av initiativet är
Elisabeth Thand Ringqvist, affärsängel,
entreprenör och styrelseproffs. Hittills
har Vaccine Forward samlat in 40 000
vaccinationer sedan mars i år.
– Sörmlandskampanjen är ett föredöme
för de svenska insatserna att bidra till att
vaccinera även de fattigaste ekonomierna
i världen. Målet att samla in 300 000 vaccinationer – en för varje sörmlänning – är
fantastiskt och utmanar resten av Sverige
att göra detsamma, uppmanar Vaccine Forwards grundare, Elisabeth Thand Ringqvist.

Sören Schelander, vd på Sörmlands Sparbank.

Annika Helg, vd på Sparbanken Rekarne.

Kontroll
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InGeN Är SäKeR
FöRrÄn AlLa Är SäKrA
Vaccine Forward Sörmland

Vi vill alla tillbaka till vardagen. För att det ska vara
möjligt måste vi stoppa viruset bakom covid-19. Överallt.
Därför samlar vi här i Sörmland in 300 000 vaccinationer
– en från varje sörmlänning – till människor som lever
i världens fattigaste ekonomier. För bara 85 kronor kan
du ge någon en full vaccination.
Tack för att du hjälper oss att nå målet!
DONERA NU:

VACCINE

forward

Vaccine Forward. En insamlingsorganisation
för inköp och distribution av Covid-19 vaccin
till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån
för Globala Vaccinalliansen, GAVI COVAX AMC.

vaccineforward.org/sormland

1 vaccination 85 kr

Mediapartner:
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Mello Beauty Corner
På Drottninggatan 8 i Eskilstuna hittar vi Mello
Beauty Corner, en certifierad salong som bland
annat erbjuder botox- och fillerbehandlingar. Vi
har träffat Milad Elias, som kombinerar verksamheten med att också arbeta som tandhygienist.
För många av oss kanske kopplingen mellan tandvård och
estetiska ingrepp känns något diffus.
– Det är faktiskt inte så vanligt att tandhygienister jobbar
med sådant här, trots att vi genom vår utbildning har kompetensen. Vi har koll på kärl och muskelanatomi i både ansikte,
huden och slemhinnan. Som utbildad tandhygienist vet jag
exakt vilka anatomiska delar som finns när jag injicerar eller
ska skulptera eller lyfta upp något i exempelvis kinder och
läppar. Det är en trygghet för kunden så att de inte riskerar
att få komplikationer och att injektionsbehandlaren har rätt
kompetens. Det ställs samma krav på patientsäkerhet som
inom hälso- och sjukvården, säger Milad Elias.

Kombinera två yrken

Mello Beauty Corner grundades 2019 men den egentliga verksamheten startade året efter.
– Det var under sommaren 2020 som jag kom i gång, efter
att jag tagit min examen som tandhygienist, förklarar Milad.
I nuläget lägger Milad ungefär 100 % av sin arbetstid på att
jobba som tandhygienist och utöver det 10-30 % på Mello Beauty Corner, via bokadirekt.se. Samtidigt som hon börjar kunna
lägga mer och mer tid på det senare är hon i nuläget inte inne
på att lämna tandvårdsyrket bakom sig.
– Min ambition är helt klart att öka estetik- och skönhetsdelen, i längden går det inte att jobba heltid och sedan driva
salongen utöver det. Jag vill nå en balans där båda dessa får
plats så att jag kan kombinera både tand- och hudhälsa på ett
kul och spännande sätt, berättar Milad.
Enligt Milad finns det en hel del likheter mellan de olika yrkena.
Ansiktets form och utseende påverkas mycket av tändernas
estetik och genom att även jobba med de mjuka delarna täcker
hon in en helhet. Dessutom kräver båda rollerna legitimation,
något som Milad betonar. Hon välkomnar den utveckling som
innebär tydlig reglering och gör det tryggare för kunderna.
– Att erbjuda ytterligare tjänster i form av ansiktsinjektioner
är en självklar kunskapsutveckling för mig. För att utföra skönhetsbehandlingar behöver man bra kompetens och erfarenhet
samt ha bra hand med människor och bra förmåga att förstå
vad klienten efterfrågar. Vi som jobbar med injektioner har ett
stort ansvar; vi ska inte säga ja till allt som kunder ber om. Om
till exempel någon med fyllda läppar kommer till mig och vill
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fylla på ännu mera, är det en del av mitt jobb att säga nej. Att
bygga bra kundkrets är att jobba med moral och etik, tycker jag!

Större lokal

Till en början hyrde Mello Beauty Corner in sig på en frisörsalong
och fick in kunder den vägen.
– Det funkade inte så jag flyttade i stället till ett ställe där jag
har ett helt eget rum. Dels för att jag behövde mer yta, dels för
att säkerställa att jag kan leva upp till de hårda hygienkrav som
finns för denna typ av tjänst, säger Milad.

Ökad efterfrågan

Idag är estetiska ingrepp med botox och fillers vardagsmat,
snart kanske lika vanligt som att gå till frisören eller fixa naglarna. Milad märker att intresset och efterfrågan ökar mer och
mer och att folk är mer insatta i vad det handlar om.
– Idag finns det en helt annan förståelse med att skönhetsbehandlingar görs på nästan alla över 18 år. Det rör sig
inte om folk är missnöjda med sina utseenden eller har dåligt
självförtroende, syftet är att förbättra utseendet och att inte se
sjuk eller trött ut. Detta kan göras genom att fylla ut rynkor eller
genom att öka volymen eller förstärka konturer på exempelvis
läppar. Har du ojämnheter i huden, så som ärr eller gropar kan
dessa också jämnas ut. Det jag erbjuder kan också användas
för att förebygga; förbättra hudkvalitén och fördröja åldrandet.
Vår specialitet är Anti Aging med filler, Botox, kemiska peelingar,
monoterapier/Dr. Pen och hud- och aknebehandling. Även bra
beprövade hudvårdsprodukter som är rekommenderade av de
bästa dermatologerna i både Sverige och resten av Europa.
Innan första behandlingen erbjuds kostnadsfri konsultation.
– Alla metoder, all teknisk utrustning och allt material vi
använder är väl beprövade och av absolut högsta kvalitet.

Fler och fler män

Av de som besöker Mello Beauty Corner för olika behandlingar
är det främst läppar, näsa och under ögon som är det mest
populära över lag.
– Det blir också fler och fler män som kommer hit och då
inte bara för att fixa rynkor. Det blir alltmer populärt för killar att
göra läppar, näsor och ögon, berättar Milad.

Banken som helhetsleverantör

Mello Beauty Corner är en av Sparbanken Rekarnes drygt
6 000 företagskunder och det är inte bara är bankfrågor de
får hjälp med.
– Vi har all vår ekonomi och våra försäkringar hos dem,
avrundar Milad Elias.

Index

13

Index

Ny vd på
banken
Sedan april 2021 är Annika Helg vd för
Sparbanken Rekarne och vi är så klart
nyfikna på vilka hennes spontana intryck
är, så här långt.
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Annika Helg berättar att hon tycker tiden
går jättefort och att det har varit fantastiskt att få lära känna alla medarbetare,
göra sig hemmastadd i organisationen
och träffa kunder.
– För mig är det viktigt att redan från
början verkligen lära känna de som finns
här på banken för att kunna ta det här
vidare på ett bra sätt. Jag har en väldigt
bra magkänsla redan nu och jag hade ju
även en väldigt positiv bild av Sparbanken Rekarne redan innan jag började i
min nya roll, säger Annika Helg.
Annika är uppvuxen i Eskilstuna och
även om hon som barn drömde om en
helt annan karriär kom hon tidigt att börja
arbeta inom bank.
– Som barn drömde jag om att bli flygvärdinna men det stannade vid att vara
just en flickdröm. Jag halkade faktiskt in
i bankbranschen på ett bananskal. Det
var när jag studerade vid Mälardalens
högskola som jag samtidigt började
jobba extra på SEB här i Eskilstuna. Efter
att ha jobbat extra blev det sommarjobb
och sedan fick jag möjligheten att bli anställd – så på den vägen är det, förklarar
bankens nya vd.
Om det inte hade blivit denna bana
tror Annika att det finns en hel del andra
slags yrken som hon skulle kunna ha
lockats till.
– Eftersom jag tycker om att jobba
med människor, både i form av kunder
och medarbetare och gärna i anslutning
till affär och ledarskap, hade jag nog
kunnat tänka mig att jobba med väldigt
mycket. Jag skulle kanske inte passat
lika bra inom något tekniskt krävande
yrke. Även om jag har lätt för att lära mig
nya tekniska saker har jag aldrig varit
speciellt intresserad av det bakomliggande. Min starka sida är inte montering och
praktiska saker. Hemma har jag turen att
ha en händig man som är väldigt bra på
allt praktiskt, skrattar Annika.

genom vårt engagemang i olika nätverk
och genom bidragen i form av rena pengar från både Sparbanken Rekarne och
Sparbanksstiftelsen. Detta finns inte alls
på samma sätt hos storbankerna, vilket
kanske är naturligt eftersom de finns på
så många olika ställen, resonerar Annika.

En annorlunda sparbank

I Sverige finns det ett 58 olika sparbanker och samtidigt som de har en hel del
gemensamt finns det även här en del
skillnader.
– Min känsla är att Sparbanken Rekarne har en väldigt stark entreprenöriell
anda jämfört med andra banker – och
då även de andra sparbankerna. Här är
man väldigt mån om kunderna och är
ofta lite mer lösningsorienterade när det
kommer till att få till en affär. Banken
är marknadsledande i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner och har ett väldigt
starkt varumärke, som vi förvaltar på ett
väldigt bra sätt.

Möta kunder digitalt och fysiskt

Det förändrade kundbeteende är en av
bankens utmaningar framåt.
– Jag skulle säga att alla branscher
som möter kunder står inför samma
utmaning: ett förändrat kundbeteende.
Våra kunder förväntar sig både en mer
digital och enkel värld men också fysiska
möten via Teams eller helt fysiskt.

Sparbanksidén är hållbarhet

En annan central del av bankens utveckling är hållbarhet.
– Vi måste alla engagera oss och
verkligen jobba med hållbarhetsfrågan,

både som företag och som individer. Vi
har ändliga och inte oändliga resurser.
Annika tar åter upp sparbanksidén och
att hon ser den som en 200 år gammal
hållbarhetspolicy.
– Sparbanksidén handlar om att göra
skillnad lokalt och att arbeta långsiktigt;
hållbarhet by default! Det som banken
och stiftelsen satsar lokalt här i Eskilstuna och Strängnäs kommuner innebär ett
enormt värde för oss som bor här.

Tuffare regelverk

Ytterligare en utmaning är att banksektorn är väldigt reglerad. Här ser Annika
en framtid där dessa regelverk riskerar
att bli ännu tuffare.
– Vi har redan idag hårda regelkrav
på oss vilket innebär att vi hela tiden behöver fortsätta utvecklas. Samtidigt kan
dessa ökade krav och regelverk ibland
inte alltid upplevas som nytta för kund.

Djur och natur

När Annika inte jobbar tycker hon om att
vara nära naturen.
– Jag har ju förmånen att bo på en
liten gård i Hällberga, nära till djur och
natur. Att bo på det här sättet ger mig väldigt mycket kraft och energi. Här får jag
möjlighet att bara vara, vilket blir en bra
balans mot att det på jobbet är väldigt
händelserikt, förklarar Annika.
På gården har de också egna djur i
form av hunden Azlan och fyra hästar.
– Förutom att vara i naturen gillar jag
så klart att umgås med familj och vänner
samt att hålla mig i form, avslutar Annika
Helg, bankens nya vd.

Likheter och skillnader

Innan Annika Helg kom till Sparbanken
Rekarne var hon på SEB. Vi är så klart
nyfikna på vilka skillnader och likheter
som finns.
– Jag skulle säga att en grundläggande likhet är att båda har affären i fokus.
En skillnad är att en storbank som SEB
har en större och mindre lättrörlig organisation; det tar längre tid att genomföra
saker jämfört med en mindre lokal sparbank, där organisationen är både plattare
och antalet medarbetare är färre. I båda
fallen finns en stark affärskultur men de
ser lite olika ut. Jag skulle säga att du är
lite närmare kunden i en lokal sparbank,
säger Annika och fortsätter:
– En stor skillnad är också sparbankernas bidrag till det lokala och att vara
en positiv kraft i våra kommuner. Både
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Kunskapsfesten

– Eskilstunas nya vetenskapsfestival!
Den 9–11 september 2021 är det premiär för
Kunskapsfesten i Eskilstuna. Det blir några fartfyllda dagar fulla med spännande vetenskap
och prova-på för alla åldrar.
Evenemanget är ett samarbete mellan Mälardalens högskola
och Eskilstuna kommun och med Sparbanken Rekarne som
huvudpartner. Under de tre dagarna blandas digitala och fysiska
möten och banken är med och bidrar bland programpunkterna.
Syftet med Kunskapsfesten är att göra fler barn och unga
nyfikna på högre studier; sänka trösklar till akademisk utbildning
och samtidigt skapa en större tilltro till forskning och framtid.
– Jag tror att kunskap är den avgörande nyckeln i att forma
en hållbar framtid. Vi på Mälardalens högskola vill vara med
och sätta Eskilstuna på kartan som en stad där kunskap skapas
och delas. Vi är otroligt glada för Kunskapsfesten – och det
fina samarbetet mellan kommunen, näringslivet, civilsamhället
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och akademin som finns här, säger Paul Pettersson, rektor på
Mälardalens högskola.
Kunskapsfesten satsar på att bli en återkommande mötesplats för svindlande tankegångar, nya perspektiv och upptäckarglädje, en festival för små och stora, för skolor, studenter,
forskare, företag och offentlighet. En plats där tankar, idéer,
workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och
unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt.
– Vetenskap och akademisk utbildning kan framstå som
svårtillgängligt och komplext, men genom festivalen vill vi vara
med och bidra till att visa att det också är spännande, engagerande och väldigt roligt, fortsätter Paul Pettersson, rektor
Mälardalens Högskola.

Göteborg som inspiration

Evenemanget har tagit inspiration från Vetenskapsfestivalen i
Göteborg, där man i över 20 år tillsammans med akademin, det

Index

offentliga och näringslivet flyttat ut forskning och vetenskap till
stadens gator.
– Kunskap, innovation och vetenskap är viktigt för att
vårt lokala samhälle ska växa och vara hållbart. Därför är det
självklart för oss att banken ska vara en del av Kunskapsfesten.
Vi ser denna vetenskapsfestival som en spännande plattform,
där vi tillsammans tar sikte mot framtidens Eskilstuna, säger
Annika Helg, vd på Sparbanken Rekarne.

Spännande program

På www.kunskapsfesten.se kan du se det aktuella programmet,
däribland Pengarna och livet. Livsviktig kunskap? Här delar
Sparbanken Rekarne med sig av utvalda erfarenheter och frågeställningar om ekonomi i verkligheten.
Medverkar gör studenter och forskare från Mälardalens högskola samt experter från banken. Dessutom blir det spännande
diskussioner i ett panelsamtal med MDH-studenter från olika
utbildningsområden. – Lönsamma insikter utlovas!

Experimentverkstaden

Under eventet öppnar Munktellmuseet upp för ett riktigt
upptäckarmecka som riktar sig till grundskolor i Eskilstuna.
Här får barn och unga se, känna, höra, göra, konstruera, lära
och uppleva det fina med vetenskap på ett roligt sätt. Experimentverkstaden är uppbyggd av prova-på stationer från olika
organisationer och aktörer.

Kunskapsbaren – underhållning och forskning

På Eskilstuna Ölkultur hittar vi festligheternas egen kunskapsbar, där vi serveras en kombination av underhållning, stand-up
och viktiga samtal om forskning … samt god mat och dryck,
så klart.
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Familjejuridik
Alla kan behöva juridisk hjälp ibland. Till exempel
om du ska bli sambo, gifta eller skilja dig eller
om en närstående går bort. Sparbanken Rekarne
erbjuder olika möjligheter till stöd.
Genom bankens samarbetspartners får du hjälp med allt från
testamente till bodelning och du väljer själv om du vill göra det
hemifrån eller träffa en jurist på ett kontor.

Familjens Jurist

Hos Familjens Jurist har bankens kunder förmånliga rabatter
och du kan välja mellan att träffa en jurist på ett kontor, få hjälp
över telefon eller videomöte.

Om du är osäker på vilket eller vilka juridiska dokument du
behöver kan du boka en gratis Livsbesiktning på telefon eller
på kontor med en av deras jurister. Du får då ett kostnadsfritt
förslag på vilka avtal du behöver för att bli trygg utifrån din
livssituation och just dina förutsättningar.
Läs mer på: www.familjensjurist.se/sparbanken-rekarne

Lexly

Som kund hos Sparbanken Rekarne har du förmånliga erbjudanden hos Lexly. Via dem kan du enkelt skriva avtal online,
alternativt tillsammans med en jurist via telefon. Alltid till ett
fast pris. Läs mer på: www.lexly.se/sparbankenrekarne

Situationer när du kan behöva juridisk hjälp
Bli sambo

Skilja sig

Din framtid

• Testamente
• Samboavtal
• En revers - om ni har betalt olika
mycket

• Ansökan om äktenskapsskillnad
• Bodelning

• Framtidsfullmakt
• Testamente

Ny familj

När någon går bort

•
•
•
•

• Bouppteckning
• Arvskifte

Det är mycket att tänka på när man blir
sambo. Skapa dig en trygg framtid.
Tjänster som kan passa:

Gifta sig

Bröllopsdagen är en av de lyckligaste
dagar du kan uppleva under ditt liv. Men
ibland händer oförutsedda händelser.
Tjänster som kan passa:
• Äktenskapsförord
• Testamente
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Vid en skilsmässa kan det uppstå många
funderingar. Ett gemensamt liv slutar
och då kan du behöva hjälp av en jurist.
Frågor som kan bli aktuella:

Ibland hittar man kärlek senare i livet
och skapar nya familjekonstellationer.
Tjänster som kan passa:
Äktenskapsförord
Samboavtal
Särkullbarn
Testamente

Ibland tar livet en oväntad vändning
och det är bra att ha gjort förberedelser
för dina anhöriga innan. Tjänster som
kan passa:

Det är mycket sorg när du förlorar en
anhörig. Då vill man inte även behöva
fundera över vem som ska få vad.
Tjänster som kan passa:
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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.
Kirskålssoppa är en av de mest klimatsmarta,
närodlade och billigaste sommarluncherna som
du kan få. Själva råvaran, alltså kirskålen, är faktiskt gratis och du ”odlar” den förmodligen redan
idag, utan att veta om det. Växten är nämligen en
av våra vanligaste grödor, som vi i regel sorterar
in under benämningen ”ogräs”.
I Skandinavien kan kirskålen spåras tillbaka
till runt 500 år f. Kr och den har under denna tid
odlats som både grönsak och som medicinsk ört.
Anledningen till att den gärna sprider sig i våra
trädgårdar är att den har krypande jordstam och
ringlande rötter.
Kirskålens blad kan tillagas på många olika
sätt och påminner om spenat. Den gör sig bra till
stuvning, som pesto, i sallad, i omelett med mera.
Det gäller dock att plocka de späda bladen då de
äldre är beska, precis som stjälkarna.

Kirskålssoppa med pocherat ägg
4 portioner

Kirskål
4 potatisar, skalade (råa eller kokta)
2 gula lökar, hackade
3 vitlöksklyftor, hackade
0,5 liter grädde
1 liter vatten
4 ägg
Ättika
Kirskålssoppa:
1. Fräs löken och vitlöken i lite smör och matolja,
tills den börjar få lite färg.
2. Slå på vatten, lägg i den okokta potatisen,
(om du har kokt potatis kan du vänta tills du
häller i grädden) koka tills hälften återstår,
häll i grädden. Koka i fem minuter.
3. Mixa soppan med en stavmixer eller i en
blender. Det gör inget om det är någon liten
potatisbit kvar.
4. Mixa i de tvättade kirskålsbladen.
5. Smaka av med flingsalt och eventuellt lite
citron. Servera med pocherat ägg.
Pocherat ägg:
1. Häll lite ättika i botten på en skål, cirka
en matsked.
2. Knäck äggen och häll ner i skålen.
3. Skvätt på lite mer ättika över äggen,
ungefär en matsked.
4. Koka upp en stor kastrull med vatten.
5. När det kokar ordentligt, häll i äggen med
ättika i vattnet.
6. Koka 3–4 minuter på medelvärme.
– Inte stormkoka!
7. Lyft försiktigt upp äggen.
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Vi har återinvesterat
300 miljoner kr lokalt
Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans återinvesterat 300 miljoner kr i
Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Lokalt engagemang

Eskilstuna Simklubb är en av de klubbar som, tillsammans med
Sparbanken Rekarne, engagerar sig i olika projekt för att göra
våra hemorter lite bättre. Deras vision är att alla i Eskilstuna
ska kunna simma.

Banken och vår stolta hälftenägare, Sparbanksstiftelsen Rekarne,
drivs av ett äkta engagemang och vill göra nytta på de orter där
vi finns och verkar: Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Vi på banken stöttar dem och såg till att de kunde erbjuda alla
Eskilstunas högstadieelever gratis drop-in-simundervisning. De
fick då både den livsviktiga kunskapen och fullständigt betyg.

Genom att vi tillsammans återinvesterar lokalt är vi inte bara
en del av den ekonomiska tillväxten: vi är även en del av ett
ekonomiskt kretslopp där banken, företagen och du som bor
här tillsammans bygger dagens och morgondagens samhälle.

Totalt kom närmare 70 elever som inte kunde simma och mer
än hälften av dessa klarade simprovet efter bara två gånger.

Ett stort tack till våra kunder

Genuint engagemang går inte att fejka. Om man vill hävda att
man brinner för det lokala duger det inte att låta vinsten som
genereras här delas ut till aktieägare på annat håll.

Utan er hade den lokala återinvesteringen inte varit möjlig.
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