
Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 10 Nummer 2 2015

Många fick bidrag av 
Sparbanksstiftelsen 
Vimmerby

Solenergi    
ny gårdsbutik &

lokala matbutiker  
i mjölkkampanjen

De fick med sig 
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Carina Rydholm
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Fo
to

: Ö
rj

an
 K

ar
ls

so
n

Digitalisering  
– kunden väljer själv

Digitaliserade lösningar gör att utvecklingen 

går väldigt snabbt och förändrar våra  

kunders beteenden. Många kan utföra sina 

banktjänster på tider och platser som de 

själva väljer. På banken märker vi det 

genom en ny typ av frågor och tjänster 

som kräver en helt annan support. 

Samtidigt värnar vi om den lokala bankens 

betydelse för våra kunder och lägger stor 

vikt vid det personliga mötet. För att till-

mötesgå det på bästa sätt, samt säker-

ställa en hög kvalitet på våra tjänster, är 

det viktigt att vi har en ständigt pågående 

kompetensutveckling. Vi förstärker vår 

kompetens genom rekrytering av nya råd-

givare, vilket sker för att också möta ett 

bra inflöde av nya kunder. 

Vi är medvetna om att även det som  

händer och sker i vår omvärld påverkar 

många lokalt. Detta gör också att vi rustar oss 

för att kunna erbjuda våra kunder god råd- 

givning och information om deras ekonomi.

I Värdefull är skogsbruk och lantbruk tema 

denna gång, två stora och betydelsefulla 

näringsgrenar i vårt verksamhetsområde.

Ökad tillgänglighet påskyndar utvecklingen av banktjänster 
för mobiltelefoner och surfplattor, vilket gör att kunder kan 
utföra sina banktjänster när och var det passar dem bäst.

Nyligen var Carolina och Gunilla på en information om 
framtida banktjänster. Det kommer att hända en del, både på 
kort och lång sikt.

– I nuläget har vi två Internetbanker parallellt, den gamla 
och en betaversion som kunderna är med och utvecklar. Den 
nya Internetbanken lanseras under våren 2016, berättar 
Carolina. Många loggar nu in på Internetbanken med en 
egen pinkod, det kommer att försvinna genom att i stället 
använda Mobilt BankID som är en säker ID-metod.

Fördelar med Mobilt BankID 
Med Mobilt BankID kan kunder enkelt och säkert använda 
en rad funktioner och tjänster i Mobil- och Internetbanken.  
Man loggar in och kan utföra ärenden som överföringar,  
betala räkningar och se sitt saldo. 

– En bra tjänst är utgiftskollen för att se vilka poster man 
lägger sina pengar på. Med Mobilt BankID godkänner man 
även Swish-betalningar. En ny tjänst är att kunna köpa 
Spotify genom Mobilbanken. Så småningom kommer Mobilt 
BankID även att fungera som digital namnteckning.

Swish utvecklas snabbt
Swish är en mobil betaltjänst som växer och utvecklas snabbt. 
Varje månad överförs cirka 4 miljarder kronor via Swish, dag-
ligen närmare 125 miljoner. Privatpersoner kan enkelt skicka 
och ta emot pengar med mobilnumret. 

– En nyhet är att Swish kommer att finnas som betalnings-
alternativ även när man handlar i webbutik/appar, berättar 
Gunilla. Det går också att ”Swisha” över pengar till fören-
ingar, företag och organisationer. Det kan vara entréavgifter, 
medlemsavgifter, pengar till en klasskassa och så vidare.

Traditionellt bankkontor är nu 
även Mobil- och Internetbank 

Idag har cirka 70 procent av Sveriges  
befolkning en smartphone. 

–  Eftersom medialandskapet snabbt förändras 
är det viktigt att vi som bank utvecklas i nya 
kanaler där våra kunder finns, säger Carolina 
Davidsson och Gunilla Karlsson på Vimmerby 
Sparbank. Vi är ett traditionellt bankkontor, 
samtidigt erbjuder vi nya tjänster genom vår 
Internetbank och Mobilbank.

”Att månadsspara är 
att ge dina drömmar 
en chans.”

Gunilla Karlsson.



Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige 
har ökat under 2015. I södra Sverige ligger 
skogspriset på runt 550 kr/m3sk., en ökning 
med drygt 2 % sedan föregående år.

– Bakgrunden till ökningen är ett högt 
råvarupris tillsammans med en historiskt låg 
ränta. Tillväxten i skogen förräntar sig väl, 
säger Magnus Engström.

Skogsbruksfastigheter i Vimmerby kom-
mun är i genomsnitt på 40-50 hektar. Priset 
per hektar påverkas av faktorer som virkes-
förråd, bonitet, arrondering, läge, virkeskvalitet, 
vägnät, avstånd till industri, jakt m m. 

– Får ungdomar jobb finns idag en drag-
ningskraft att gärna bosätta sig på landsbygden, 
men förutsätter att det finns infrastruktur, 
social service, skola o s v, säger Magnus.

Förbered i tid
Vid ett generations-
skifte är det ofta en 
lång process att sälja 
och avyttra en gård 
och komplexa frågor 
att lösa. Många behö-
ver professionell 
hjälp för att göra en 
värdering eller eko-
nomiska kalkyler. Att 
få redogöra för sina 
tankar och önskemål 

för någon utomstående kan också hjälpa  
parterna att själva komma fram till hur de vill 
att skiftet ska genomföras. Det kan även gälla 
överlåtelseformer och skattefrågor. Vimmerby 
Sparbank och LRF Konsult erbjuder värde-
full rådgivning.

– Varje gård är unik, därför finns inga gene-
rella råd att ge men att i ett tidigt skede ta 
hjälp gör att vi kan vara med och förbereda i 
tid. Det ökar förutsättningarna för att göra en 
lyckad övergång, säger Marianne Gunnarsson, 
Lantbruksansvarig/företagsrådgivare på Vim-
merby Sparbank. 

Ett lyckat generationsskifte bör planeras 
flera år i förväg. En central fråga är vem som 
ska ta över och till vilket pris?

– En fråga till gårdsägare är också vad som 
var viktigt när de själva tog över en gång, 
säger Marianne. Vill man att barn eller barn-
barn ska ta över fastigheten vinner man på att 
låta alla berörda vara med och säga sitt i ett 
tidigt skede och få all information samtidigt.

En gång i livet
Den som ska ta över en verksamhet behöver 
också rådgivning under hela processen. 

– Att köpa en gård är en affär man gör en 
gång i livet. Som ny ägare ska man lotsas in i 
företaget och att äga mark som ska förvaltas 
och brukas kräver kapital, avslutar Marianne 
och Magnus.

När det är dags att avyttra gården

Förbered noga ett  
generationsskifte

Hur ser den lokala marknaden ut för jord- och skogsbruksfastigheter?
– Prisbilden ligger på en hög stabil nivå, säger Magnus Engström, 

fastighetsmäklare på LRF Konsult.

Magnus Engström 
och Marianne 
Gunnarsson ger 
goda råd om hur du 
bäst planerar och 
förbereder ett gene-
rationsskifte vid  
försäljning av en 
skogsbruksfastighet.

Bankernas Säkerhetskommitté gör 
bedömningen att riskerna för bedräge-
rier, ekonomiska brott och penning-
tvätt är fortsatt hög. Även den 
IT-brottsrelaterade hotbilden ökar. 
Till exempel används sociala medier 
i ökad utsträckning av bedragare för 
att få tillgång till kunders personliga 
uppgifter. Privatpersoner verkar i 
viss utsträckning vara mer benägna 
att lämna ifrån sig uppgifter på nätet 

jämfört med i verkliga livet.
Banken kan tillsammans med dig 

som kund förhindra bedrägerierna, 
men om du som kund inte skyddar 
din utrustning och dina uppgifter 
spelar det ingen roll hur bra bankens 
säkerhetslösning är.
– Var alltid kritisk till vad du lämnar 
ut, råder Britt-Marie Josefsson. Lämna 
aldrig uppgifter utan vidare om 
koder, bankkonto och identitet. Den 

svaga länken är ofta slutanvändaren, 
d.v.s. jag själv, som inte tar ansvar för 
mitt beteende. 

Brottsligheten blir mer personlig. 
Identiteter kapas och personer blir 
utsatta för bedrägerier.

– Vi ser till exempel annons-
bedrägerier där man handlar på nätet, 
sätter in pengar men får aldrig varan. 
Man kan aldrig vara nog så försiktig, 
betonar Britt-Marie Josefsson.

För din egen säkerhet – var alltid kritisk!
Det är viktigt att alltid tänka efter för att inte bli lurad.

– Lämna aldrig ut kod till säkehetsdosa eller mobilt BankID där man kan tänka sig att någon vill komma 
åt ens bankengagemang, betonar Britt-Marie Josefsson, säkerhetsansvarig på Vimmerby Sparbank.

Britt-Marie Josefsson,
säkerhetsansvarig på 
Vimmerby Sparbank.

Med tjänsten 
digital 
skogsägare 
kan man t ex 
bokföra 
direkt i mobi-
len och får 
full kontroll 
på sin skogs- 
ekonomi.  
Läs mer på 
www.lrf-
konsult.se.
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Emelie och Malin är eldsjälarna bakom 
projektet ”Till vilket pris”. Ett ideellt 
projekt som de startade i somras för att 

uppmärksamma 
krisen för svensk 
mjölkproduktion.

– Vi kände att 
vi kan göra något 
och vill skapa 
engagemang och 
få fler att handla 
svenska mejeri-
produkter så att 
våra lokala mjölk-
bönder kan fort-
sätta bedriva sin 
verksamhet, säger 
de. Vår förhopp-

ning är att projektet kan hjälpa till att 
informera om situationen och visa att vi 
som konsumenter kan påverka. Utan 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby, övriga 
sponsorer och butikerna som medverkar 
i kampanjen hade inte projektet varit 
möjligt att genomföra.

Lokala matbutiker deltar
15 lokala matbutiker i Vimmerby och 
Hultsfreds kommuner deltar i butiks-
kampanjen där konsumenter kan stötta 
de lokala mjölkbönderna med en, fem 
eller tio kronor. Kupongen lämnas i 
kassan och beloppet går oavkortat till 
mjölkbönderna.

Gåvan är en symbolisk handling. 
Långsiktigt handlar det om att förändra 

ett köpbeteende 
hos konsumenter, 
framhåller Emelie. 

– Det är ett  
jättebra projekt 
som sätter fokus 
lokalt på proble-
met, säger ICA-
handlare Pelle 
Lindqvist på ICA 
Kvantum Vim-
merby. Tvingas 
lokala mjölkbön-
der till nedläggning 

leder det till färre jobb. Det påverkar i 
sin tur hela kedjan så som köpkraft och 
utveckling i alla delar och drabbar inte 
bara handeln. 

Pelle betonar att projektet väcker en 
tanke hos konsumenter till att titta 
mer efter svenska produkter när de 
står vid butikshyllan, samtidigt är det 
inte helt lätt att välja rätt. Det skulle 
underlätta om ursprungsmärkning av 
mejeriprodukter blev mer tydlig.

– Ett förslag till Arla är att de 
ursprungsmärker direkt på hyllkants-
listen, i anslutning till produkter, som 
visar att mjölken som används är 
svensk, till exempel med deras 
Sverigekanna, säger Pelle Lindqvist. 
Det viktiga i projektet är frivillig- 
heten, att konsumenter själva får göra 
sitt eget val. Vi möter mycket positiva 
kommentarer från kunder.

En överlevnadsfråga
Mjölkbönder brottas med dålig lön-
samhet och många har det oerhört tufft 
för att överleva. Genom att den globala 
mjölkproduktionen ökat har det lett 
till pressade priser.

– Ifjol fick mjölkbönderna mindre 
betalt för mjölken än under 1980-talet 
visar Jordbruksverkets siffror. 
Samtidigt ökar omkostnaderna för 
dem, noterar Emelie och Malin. 

– Hur påverkas då våra landsbygds-
kommuner om fler mjölkproducenter 
lägger ner? Hur många jobb försvinner? 
Vad händer med det öppna landskapet? 
Kan vi prata om en levande landsbygd 
utan bönder? Huvudsyftet med pro-
jektet är att få igång debatten och visa 
hur viktigt det är att handla svenska 
mejeriprodukter om vi vill bevara 
landsbygden.

Läs mer om projektet på www.tillvilketpris.se

De lokala mjölkbönderna i landsbygdskommuner  
som Vimmerby och Hultsfred är en viktig motor  
i flera avseenden.

– En mjölkbonde genererar i snitt fem arbets- 
tillfällen. Med 70 mjölkbönder i närområdet betyder 
det minst 350 jobb ytterligare, säger Emelie 
Nilsson och Malin Jonsson.

Malin och 
Emelie vill få 
fler att handla 
svenska mejeri- 
produkter för 
att slå vakt om 
de lokala mjölk- 
bönderna och 
en levande 
landsbygd.

#TillVilketPris

ICA-handlare 
Pelle Lindqvist 
framhåller att 
projektet väcker 
en tanke hos 
konsumenter till 
att titta mer 
efter svenska 
produkter i 
butikshyllan.



Birte Seiller och Kristina Lindelöf välkomnar 
dig till nya gårdsbutiken i Ingebo Hagar.

Läs mer på: www.ingebohagar.se

Sortimentet är när-
producerade och 
ekologiska produk-
ter med lokal prägel.

Solenergi  
i nya gårdsbutiken

Satsningen på solenergi är ett stort miljö- 
engagemang för verksamheten i 
Ingebo Hagar.

– Kretsloppstänkandet är vår led-
stjärna och en hållbar framtid vårt mål, 
säger Kristina. 

– Solceller är en bra investering för 
miljön och en bra förräntning på inves-
terat kapital, fortsätter hon. Vi produ-
cerar nu 30 000 kWh och jobbar för att 
bli helt självförsörjande på el. Ladd-
stolpen handlar mycket om attityd, visa 
att vi jobbar för lösningar i infrastruktur 
för elbilar. I butiken förmedlar vi  
samtidigt kunskap, kontakter och 
inspiration om solceller.

Egen gårdsbutik
Kristina Lindelöf har länge haft en dröm 
och vision att öppna en egen gårdsbutik. 

– Bakgrunden till att vi startade är 
också Bondens Torg, vi visste att det 

fanns många producenter i trakten och 
vill verka som en nod för att förmedla 
produkter från lokala producenter. 
Därför känns det naturligt med en 
butik här, säger hon.

Närproducerat och ekologiskt 
Gårdsbutiken inryms i byns allra äldsta 
byggnad och är byggd för året-runt-
öppet. Birte Seiller är butiksansvarig 
och har med sin kreativitet och kun-
skap satt sin prägel på verksamheten.

– Utmaningen var att modernisera 
ett gammalt timmerhus från 1700-
talet och ändå bevara byggnadens själ, 
berättar hon. Vi har byggt med ekolo-
giska material, målat med äggolje-
tempera och linoljefärg och fått till en 
blandning av gammal och ny stil. 

Sortimentet är närproducerad och 
ekologisk mat med lokal prägel. Det 
är även lokalt hantverk, skinn från 

gårdens lamm, lammkött och äkta 
gjutjärnsstekpannor! 

– I sommar hade vi en kolmila och 
säljer nu egentillverkad grillkol.

En bank som tror på detta
För Kristina är Vimmerby Sparbank 
mer än en kreditgivare genom att även 
vara finansieringsrådgivare. 

– För mig är det lokala viktigt, vilket 
även gäller banken. Det är också värde- 
fullt att få ha en personlig rådgivare 
som verkligen ställer upp för oss. När 
vår kassaapparat var försenad lånade vi 
en betalningsterminal av banken. Och 
för att göra en så stor investering är det 
viktigt att ha en bank som tror på detta, 
framhåller Kristina.

I Ingebo Hagar stundar julmarknad 
den 28 november samt ett julsorti-
ment och julstämning i gårdsbutiken.

Gårdsbutiken i Ingebo 
Hagar har taket täckt av 
solceller, för kunder med 
elbil finns en laddstolpe 
och det är en varm stäm-
ning i butiken.

– Man kan säga att 
bankens pengar ligger på 
butikens tak i form av 
solceller, vilket vi även 
har på ladugården, säger 
Kristina Lindelöf, som  
driver verksamheten.



Stiftelsen» Sparbanksstiftelsen Vimmerby har två viktiga uppdrag. Det är dels att vara en aktiv ägare till Vimmerby Sparbank, dels att för-
dela medel till idéer och projekt som skapar möjligheter för Vimmerbybygden och dess invånare. Som huvudägare till Vimmerby 
Sparbank får vi utdelning på våra aktier. Det som är unikt för oss är att den utdelningen stannar kvar i bygden. Vi delar varje år 
ut medel till lokala projekt som ska bidra till ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer forskning och fler upplevelser inom kul-
tur och idrott. Tack till dig som väljer Vimmerby Sparbank och gör detta möjligt.

1935 flyttades tingsplatsen till Vimmerby och huset 
användes för mönstring för beväringar fram till 1942. 
Numera äger och sköter hembygdsföreningarna i Tuna, 
Misterhult, Figeholm och Kristdala tingshuset. De gör 
ett viktigt arbete för att bevara en del av vår samhälls-
historia. 2011 bytte de takpannorna och i år har de låtit 
måla om byggnaden med gammal hederlig linoljefärg. 
Men det är inget som görs hur som helst på en kultur-
minnesmärkt byggnad. Länsstyrelsens antikvariska 
experter måste rådfrågas och ge tillstånd. Å andra sidan 
stod länsstyrelsen för den största delen av kostnaden och 
resterande del har man fått in genom flera bidrag. 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby har bidragit både till 
bytet av taket och till ommålningen. LG Måleri i Växjö 
har utfört målningsarbetet.

Tingshuset är öppet för besökare på eftermiddagarna 
på lördagar och söndagar under sommaren, övrig tid 
enligt överenskommelse. 

I somras genomförde Folkhögskolan en 
sommarkurs i arkeologi i samarbete med 
Kalmar läns museum och arkeologerna 
Michael Dahlin och Kenneth Alexandersson. 
Tillsammans med kursdeltagare från hela 
landet grävde man ut en halv grav från 
järnåldern – och de hittade ett handtag till 
en vapensköld som troligen har tillhört en 
yrkeskrigare som levde här då.

– Vi hittade ett smalt metallföremål med nitar och fästen 
kvar och genom vetenskapliga analyser som Spar- 
banksstiftelsen har bekostat, vet vi att det är från järn-
åldern under 200- till 300-talen. På den tiden fanns det 
många utbildade krigare i Vimmerbytrakten, som var 
enhetligt utrustade och beväpnade. De var förmodligen 
knutna till dåtidens aristokrati och högreståndspersoner. 
Man hade också mycket kontakter med Romarriket och 
någon enstaka person från Vimmerbytrakten kan ha 
tjänstgjort i deras arméer, berättar Michael.

Syftet med utgrävningarna är att kartlägga den 
agrara utvecklingen i området från stenåldern och 
framåt, alltså hur markanvändningen har sett ut i östra 
Småland över tid. 

En krigare    begravd i Ingebo

Ishults Tingshus nästan

Om du åker igenom Tuna 
mot E22 så passerar du 
Ishult och efter en bit 
även Ishults Tingshus på 
vänster sida. Huset 
byggdes på 1820-talet, 
men då hade platsen 
varit tingsplats sedan 
1730. Tingshuset 
byggdes ut 1915  
och när du kommer in  
i det öppnas en  
pampig sal upp  
som påminner om 
en liten kyrksal.

200 år



En krigare    begravd i Ingebo

Fler som fått bidrag

SM-resa för Ung 
Företagsamhet, UF
Två UF-företag från Vimmerby Gymnasium 
gick vidare i den regionala tävlingen och 
blev utsedda att representera Kalmar län i 
SM i UF. 

De tävlade i kategorierna ”Bästa monter” 
och ”Bästa säljare” och de fick 10.000 i kr 
stöd av Sparbanksstiftelsen Vimmerby för att 
kunna genomföra tävlingen på ett bra sätt. 

Till vilket pris?
Ett projekt som stödjer lokala livsmedels-
producenter, särskilt mjölkbönder, genom 
en informationskampanj.

Konsumenterna ges en möjlighet att stödja 
traktens mjölkbönder när de handlar i sin 
butik. ”Till vilket pris” fick 10.000 kr i start-
bidrag av  Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Bris, region öst
Bris beviljades 10.000 kr i stöd för en pro-
jektdag i Vimmerby.

 Bris träffade unga och informerade dem om 
barns rättigheter och vilka instanser i samhället 
som verkar för barns stöd och skydd. 

Vimmerby Skytteförening
50.000 kr beviljades för att åtgärda vatten- 
och avloppssystemet vid skyttepaviljongen. 

Föreningen har varit utan tillgång till vatten 
och avlopp under flera år och medlemmarna 
har fått klara sig med utedass och en mobil 
toalett. Det har begränsat föreningens verk-
samhet och möjligheter att ha tävlingar, serve-
ring mm.

Alla kan vara med
Minimässan ”Alla kan vara med” är ett 
arrangemang under Anhörighetsveckan.

Den vänder sig till anhöriga till personer 
med funktionsnedsättning och till personer 
med egna funktionsnedsättningar. 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby beviljade 
20.000 kr till Autism- och Asbergerföreningen 
och FUB för att kunna genomföra mässan.

Övriga bidragstagare hittar du på  
www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se

– Trakten är intressant med många outforskade 
gravar och fornlämningar med otroliga tidsdjup. 
Här finns spår från många epoker. Att vi valde 
att utforska bara en halv grav berodde på tids-
brist och vi började i den ända som var lite ska-
dad i kanten av skogsbruket. Tyvärr prickade vi 
inte själva gravgömman, men vi hittade enstaka 
benrester som vi tror kommer från en människa, 
samt kolbitar som vi har lämnat in för analys och 
datering, plus metallföremålet som vi tror har 
tillhört en krigare, förklarar Michael.

Det behövs inga förkunskaper för att delta i 
kursen. Vissa gör detta på sin semester, andra 
som en del av sin utbildning i kultursektorn. 

En kurs i arkeologi lockade 
deltagare från hela landet  
till Vimmerby i somras.

Deltagarna betalar för kost och logi om de bor 
över, medan undervisningen är kostnadsfri. 
Sparbanksstiftelsen har bidragit med kostnader 
för laboratorieanalyser av jord och andra fynd. 
Jordanalyserna visade bl.a. att jorden brukades 
här för 1500 år sedan. 

– Vi blev väldigt glada för bidraget för det 
möjliggjorde god vetenskaplig forskning, 
säger Michael. 

Troligtvis återkommer sommarkurserna i 
arkeologi. Vill du vara med och lära dig hur en 
arkeolog arbetar och upptäcka nya, spännande 
saker om vår historia, så kontakta Agnetha 
Kinell på Vimmerby folkhögskola. 

 I Vimmerby finns många outforskade gravar och fornlämningar som lockar arkeologerna.



De nya sedlarna fungerar som giltigt betalnings- 
medel från och med den 1 oktober i år. 

– I ett övergångsskede kommer 
det att finnas både gamla och 
nya sedlar i omlopp. Ett råd 
till kunder med gamla sedlar 
är att komma in till oss och 
sätta in dem på ett konto, 
säger Jutta Bieberbach på 
Vimmerby Sparbank. 

Nuvarande 20-, 50- och 
1 000-kronorssedlar blir ogil-
tiga efter den 30 juni 2016.

Kontanter under överskådlig tid
Genom att samtliga sedlar och 
mynt kommer att bytas ut förutom 
tiokronan är detta den mest omfattande 
förnyelsen av sedlar och mynt i Sveriges historia. 

Ett viktigt syfte med förnyelsen är att göra  

sedlarna säkrare och mynten blir mindre och  
lättare samt fria från nickel. 

Trots olika moderna digitala  
system för betalningar och över-

föringar av pengar kommer 
kontanter att behövas och  
finnas kvar under över- 
skådlig tid. 

– Så länge sedlar och 
mynt är ett giltigt betal-
ningsmedel och att det 
finns en efterfrågan kommer 

Vimmerby Sparbank att till-
handahålla kontanter, säger 

Jutta Bieberbach.
I nästa steg, vilket sker den  

3 oktober 2016, introduceras nya 100- 
och 500-kronorssedlar samt 1-, 2- och 

5-kronor. Nuvarande valörer av dessa sedlar och 
mynt blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.
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Klipp ur och spara!!
Våra direktnummer

VD
Carina Rydholm 795 02

Kontorschef
Gunnel Olsson Örbäck 795 03

Privatrådgivare hjälper dig med 
mer komplexa frågor kring din 
ekonomi.
Ann-Chatrine Blidfors 795 16
Pär Gustafsson 795 21
Helena Ingström 795 15
Marita Johansson 795 20
Urban Skännestigh 795 23

Kundstöd privat
Carolina Davidsson 795 11

Rådgivare hjälper dig med alla 
frågor gällande vardagsekonomi 
och banktjänster.
Jutta Bieberbach 795 10
Anita Böris 795 13

Rådgivare bolån
Annika Åstrandh 795 14
Marie Hjelte 795 18

Företagsrådgivare hjälper före-
tag med finansiell rådgivning.
Ulf Karlsson 795 19
Marianne Gunnarsson 795 08
Anders Leufvén 795 22
Peter Johansson 795 07

Kundstöd Företag hjälper företa-
gen med vardagliga banktjänster
Gunilla Karlsson 795 06

Pension och placering 
Mikael Gunnarsson 795 17
Carin Nilsson 795 41

Marknad och Säkerhetssamordnare
Britt-Marie Josefsson 
 070-645 30 46

För att spärra ditt kort
Spärrservice, öppet  
dygnet runt:  08-411 10 11

Spärr av säkerhetsdosa, BankID 
eller koder
Internetbankens kundtjänst  
kl. 07.00-23.00: 0771-97 75 12

Telefonbanken  
kl. 07.00-23.00:  0771-22 11 22

Måndagar och Torsdagar 
kl. 10.00–17.30. 

Tisdagar, Onsdagar och Fredagar 
kl. 10.00–15.00

Våra öppettider

Vimmerby Sparbank 
Box 103, 598 22 VIMMERBY 

Besöksadress - Sevedegatan 37 
Tel: 0492-795 00 Fax: 0492-795 49 

Internet & e-post
www.vimmerbysparbank.se
info@vimmerbysparbank.se

Peter Johansson är ny företagsråd-
givare på Vimmerby Sparbank. En 
erfaren bankman som startade sin 
karriär 1987 i Mariannelund och är 
bekant med området.

–  Det känns lite som att komma till-
baka där jag en gång började. 

Vimmerby är en härlig ort, säger han.

Närmast kommer Peter från Spar 
Tjänster i Linköping AB där han jobbat 
som kreditchef. Spar Tjänster i 
Linköping AB är ett gemensamt bolag 
tillsammans med Åtvidaberg Sparbank, 
Vadstena Sparbank, Kinda-Ydre 
Sparbank och Vimmerby Sparbank, som 
samordnar administration och olika 
specialistfunktioner. Två dagar i veckan 
har Peter arbetat i Vimmerby.

–  Fördelen är att jag redan känner 
personalen på Vimmerby Sparbank. Det 
är ett härligt gäng, säger han. 

– Styrkan hos Vimmerby Sparbank är att 
ha Sparbanksstiftelsen som majoritets- 
ägare och en lokal styrelse som fattar 
egna beslut. Det lokala engagemanget 
är en stor fördel hos de fristående spar-
bankerna, framhåller Peter.

Han tillträder tjänsten i Vimmerby 
den 1 november. 

–  Jag kommer att jobba som företags- 
rådgivare. Jag ser Vimmerby som en 
intressant marknad där jag kommer  
att försöka vara mycket ute och träffa 
kunder.

Under sin nästan 30 år långa bank-
karriär har Peter varit med på resan när 
Föreningsbanken slogs ihop med 
Swedbank. Han har jobbat som skog- 
och lantbruksspecialist på flera bank-
kontor. Fritiden ägnar han åt jakt och 
fiske och gillar att vistas ute i naturen.

Nu finns de nya  
20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna

I Vimmerby känner vi oss lite extra stolta över den nya  
”tjugan” med Astrid Lindgrens porträtt och att även Pippi 
Långstrump finns med på den nya sedeln!

”Kolla pengarna” är Riksbankens app som på ett enkelt sätt 

ger dig full koll på Sveriges nya sedlar och mynt. Appen har 

olika funktioner bl. a. kan du skanna sedeln du har i handen 

och få valören uppläst. I ett sedelgalleri kan du utforska de 

nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för att kunna skilja en äkta 

sedel från en falsk. Lär dig när dina gamla sedlar blir ogiltiga 

genom att spela sedelspelet. All information om sedel- och 

myntbytet finns på 30 olika språk i appen.

”Känns som att komma tillbaka”

Du laddar ner appen från Google 
Play Store eller App Store.

KOLLA
PENGARNA


