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i hela landet

SIBE International 
fick prestigeuppdrag på Malmö Live

Vimmerbys 
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”Att månadsspara är att ge  
dina drömmar en chans.”
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Värdskap och 
möjligheter
I det här numret av Värdefull vill vi visa 
vilken betydelse Vimmerby Sparbank har 
för utvecklingen av företagen och före-
ningslivet i bygden. Vi är ofta delaktiga 
genom att skapa möjligheter vid t.ex. 
företagsförvärv, företagsöverlåtelser och 
expansion. Och vi är med och stöttar för-
eningslivet på olika sätt. Till dig som går 
i tankar kring affärsutveckling vill jag 
skicka med uppmaningen att spela in 
banken i ett mycket tidigt skede, redan 
när dina första idéer uppstår kan vi vara 
ett värdefullt bollplank. Till föreningarna 
vill jag skicka med insikten att sponsring 
är ett ömsesidigt givande och som mot-
prestation vill vi få möjlighet att synas i 
positiva sammanhang. Vi besöker gärna 
era aktiviteter för att informera medlem-
marna om vilka möjligheter vi kan erbjuda 
dem.

Gunnel Olsson Örbäck anställdes som 
kontorschef för drygt ett halvår sedan och 
hon har blivit väl mottagen av såväl kunder 
som personal. Hon tillför mycket kompe-
tens, nya perspektiv och positiv energi. 
Det har inneburit att jag har kunnat frigöra 
tid för att säkerställa våra rutiner, så att 
alla de nya regelverk som sköljer över oss 
efterlevs. 

Just nu är mitt favoritord ”värdskap”. 
Att välkomna människor och situationer vi 
möter och att leva på ett öppet och inklu-
derande sätt. Det försöker vi på banken att 
leva upp till varje dag. Vi är övertygade om 
att ett gott värdskap ger nöjdare kunder. 

Styrelsens viktigaste uppgift är att utse vd och att se till att 
det finns policyer och instruktioner som täcker allt som rör 
bankens verksamhet. Styrelsen ska också lägga upp strate-
gier och riktlinjer för hur verksamheten ska utvecklas. 
Ordförande Owe Pettersson säger:

– En lokal styrelse som vår, har djupare kunskap om 
kundernas förmåga, kompetens och situation. Det gör att 
vi har bättre underlag för våra beslut och inte behöver 
förlita oss på schabloner och mallar i lika hög grad som 
storbankerna för att t.ex. bevilja ett lån till ett nystartat 
företag.

– Ett annat exempel på lokal anpassning är att vi har 
kvar kontanthanteringen så länge våra kunder efterfrågar 
detta.

Kompetenskrav
För att få ingå i styrelsen krävs att man blir godkänd av 
Finansinspektionen, s.k. ledningsprövning. Jurist- eller 
ekonomiutbildning på högskolenivå brukar numera krävas, 
men yrkeserfarenhet  kompletterad  med adekvata utbild-
ningar kan i vissa fall godkännas. I Vimmerby Sparbanks 
styrelse ingår sju personer där fem utses av huvudägaren 
Sparbanksstiftelsen i Vimmerby och två utses av minori-
tetsägaren Swedbank. En av de lokalt utsedda styrelseleda-
möterna är kreditspecialist som utbildar styrelser och per-
sonal inom sparbanksrörelsen i hela landet. Owe Pettersson 
säger vidare:

– Jag bedömer att styrelsens kompetens är mycket hög 
och det är viktigt för att vi ska kunna driva och leda banken 
på ett säkert sätt så att spararnas pengar skyddas. På senare 
tid har vi lagt mycket tid och utbildningsresurser på både styrelse 
och personal  om de nya regelverk som införs och hur de på-
verkar bankens dagliga arbete. 

självbestämmande
Unikt

I styrelsen ingår: Owe Pettersson, ordf, PerÅke Svensson, v.ordf, Stig Bäck, Staffan Leijon, 
Håkan Dorm, Mats Hammarbäck och Teresa Hamilton Burman.

Styrelsen i Vimmerby Sparbank är ytterst ansvarig över verksam-
heten. Till skillnad från i storbankerna så finns det ingen ledning i 
Stockholm som har makt över den lokala bankens beslut. Men själv-
klart finns det lagar, regler och direktiv från EU, regeringen och 
Finansinspektionen som måste följas. 



Föreningen bildades 1996 av Lars Thell 
och hans vänner. 

– Vi var lite trötta på att åka runt i 
landet för att lyssna på country och 
tänkte att det skulle vara smidigare för 
oss om artisterna kom hit, berättar han.

Med 600 kronor i kassan bjöd de 
oförskräckt in en artist från USA till 
Tuna bygdegård. Det var föreningens 
första evenemang som gick vägen tack 
vare välvilliga sponsorer och gott om 
besökare.  De kunde summera 12.500 
kronor i intäkter när kvällen var pas-
serad och sedan dess har allt rullat på. 
Under 2016 blir det 20 års jubileum. 
För tillfället har de cirka 500 medlem-
mar, men intresset ökar, särskilt bland 
de yngre.

– Vi har haft draghjälp av intresset 
för line dance och inte minst Jills 
veranda, som SVT sände i våras. Jag 
får ofta frågor om Doug Seegers* liv 
från folk som vet om mitt intresse för 
country.

Fyra gånger om året kommer fören-
ingens ambitiösa och mycket populära 
medlemstidning SCC-Nytt på 48 sidor. 
Det är imponerande att ro iland den 
med ideella krafter. Ända från starten 
har klubben varit kund hos Vimmerby 
Sparbank.

– Vi har haft ett väldigt gott sam-
arbete. Det är alltid smidigt att få 
hjälp och de är alltid välvilligt inställda 
till oss. När banken hade jubileum och 
öppet hus underhöll våra medlemmar 
med musik och line dance. Nu har vi 
börjat använda Swish, som underlättar 
mycket när vi får betalt av våra med-
lemmar.

– Smålands Country Club är en av 
många föreningar som är kund i ban-
ken och det är värdefulla relationer 
som vi månar om och gärna utvecklar 
mer, berättar Britt-Marie Josefsson, 
marknad- och säkerhetssamordnare.

Hemsida: www.smalandscountryclub.tk     

Facebook : www.facebook.com/sccnytt

*Doug Seegers var hemlös när han upp-

täcktes i programmet och hans (numera 

lyckliga) öde och musikalitet har berört 

mångas hjärtan.

Småföretagare och föreningar:

Få betalt med Swish 
direkt i mobilen!
Nu har det blivit enklare för dig som är småföre-
tagare och för organisationer och föreningar att 
få betalt av privatpersoner. Med Swish kan dina 
kunder enkelt föra över pengar direkt till dig via 
sin mobil. Det enda som behövs är att ditt företag 
är anslutet till Swish för företag och att din kund 
har laddat ned den senaste versionen av Swish-
appen. Pengarna går direkt in på ditt företags 
bankkonto även om ni har olika banker. Du betalar 
endast för mottagande betalningar. Din kund 
swishar betalningen genom att ange ditt företags 
Swish-nummer, belopp och valfritt meddelande i 

sin Swish-app. Snabbt, smidigt och ekonomiskt! 
Föreningarna kan minska sin kontanthantering 
genom att få betalt för lagtröjan, lägeravgiften 
eller korven från föreningskiosken med Swish.  
Det ger både bättre kontroll och minskar rån- 
risken.

Ladda ned 
Swish här!

Kontakta Gunilla Karlsson på Vimmerby 
Sparbank om du vill veta mer.

VIMMerBy  
– nav för country-entusiaster från hela landet

Från Malmö i söder till Skellefteå i norr, och så två i 
Finland. Smålands Country Club med bas i Vimmerby har 
medlemmar över hela landet. De tar hit artister från bl.a. 
Amerika och Australien bara för att spela på de fullsatta 
medlemsfesterna, som i regel hålls i traktens bygdegår-
dar. Ken Mellons flögs t.ex. hit för att medlemmarna 
skulle erbjudas på det allra bästa.



”Det var som att hoppa fallskärm ut i det okända utan att veta när vi skulle 
slå i marken”, berättar Patrik Gustafsson när han ska beskriva hur det  
kändes att gå från anställd till egen företagare. För sex år sedan, mitt i låg-
konjunkturen, köpte han och kollegan Joakim Malm AB SIBE International. 

De köpte AB SIBE International

Störst i Sverige 
på luftbefuktning

Patriks tips 
till dig som
planerar 
att köpa 
ett företag:

•  Se till att ha en ekonomisk buffert 
privat och för företaget.

•  Var realist och inse att det tar tid 
att lära sig hela verksamheten.

•  Var noggrann och förberedd när du 
presenterar din idé för banken.

•  Gör en ordentlig marknadsplan, det 
lyfter och synliggör många frågor.

•  Arbeta långsiktigt och fokuserat 
med ekonomiska uppföljningar och 
en ”levande” budget.

Malmö Live.

De hade tittat på många olika företag 
innan de bestämde sig för Stockholms-
företaget Sibe, vars ägare skulle pen-
sioneras. Sibe sysslar med luftbefukt-
ning och avfuktning inomhus, samt 
vattenrening. 

– Sibe hade flera egna, patenterade 
konstruktioner och konstruktionslös-
ningar plus några agenturer för leve-
rantörer från USA och Europa. Det gav 
en helhet där vi såg utvecklingsmöjlig-
heter. Det behövs luftbefuktning nästan 
överallt, både i industriprocesser och 
hotell-, kontors- och vårdmiljöer och 
marknaden växer stadigt, säger Patrik, 
som är vd i företaget.

Det är en smal bransch med få företag 
och Sibe är störst i Sverige. 
– Vi vänder oss till Norden och övriga 
Europa och vi är de enda i norra Europa 

som har alla tekniker för luftbefukt-
ning. Teknikerna har olika egenskaper 
som lämpar sig mer eller mindre bra för 
olika miljöer. En träindustri har exem-
pelvis helt andra behov än ett sjukhus.

Sibe arbetar nu med att slutföra sitt 
största projekt hittills till ”Malmö Live”, 
som är en ny konsert-, kongress och 
hotellanläggning i Malmö. 

– Det är ett komplext uppdrag. Vi 
använder vårt nyutvecklade koncept 
för 45 rum, som alla befuktas separat, 
men med ett gemensamt system, uti-
från de unika behov som exempelvis 
varje musiker har. 

Ökad omsättning
När Joakim och Patrik tog över före-
taget varierade omsättningen runt åtta, 
nio miljoner kronor per år, som nu har 
ökat till närmare 13 miljoner. Sibe har 

kontor i regionerna Stockholm, Göte-
borg och Vimmerby, där moderbolaget 
finns, och sysselsätter ca tio personer.   

– Första året var tufft i lågkonjunk-
turen och vi kämpade för att kunna 
behålla personalen och kompetensen i 
företaget. Sedan vände det. Vi har lagt 
ned mycket engagemang på att effek-
tivisera internt med kontinuerliga eko-
nomiska uppföljningar och en ”levande” 
budget. Men att förändra är en utma-
ning som tar lång tid.

Kompanjonerna har varit kunder i 
Vimmerby Sparbank sedan starten.
– Vi är väldigt glada för att banken 
trodde på oss trots lågkonjunkturen. Vi 
hade dock gjort vår läxa noga och kun-
de presentera en genomarbetad affärs- 
och marknadsplan och vi hade en buf-
fert för den första tiden. Vi har fortsatt 
givande diskussioner med banken och 
träffas för uppföljningar två gånger per 
år. Det är bra för det ger oss själva ett 
tillfälle att reflektera över vad vi ha 
åstadkommit. Vi får även värdefull 
hjälp när det gäller frågor om pensioner, 
placeringar, kompanjonförsäkring och 
liknande.

Sibe erbjuder energieffektiva funktions-

lösningar med helheten i fokus, till före-

tag i Norden och övriga europa. Sibe är 

det enda företaget i norra europa som har 

ett komplett teknikspektrum för luftbe-

fuktning. Alla tekniker har olika egenska-

per som lämpar sig mer eller mindre bra 

för olika applikationer. 

– Vi är väldigt 
glada för att 
banken trodde 
på oss trots låg-
konjunkturen. 
Vi hade dock 
gjort vår läxa 
noga och kunde 
presentera en 
genomarbetad 
affärs- och 
marknadsplan 
och vi hade en 
buffert för den 
första tiden. 

”



Autolacks Industrilackering har växt 
fram och knoppats av från billackeringen 
Autolack i Vimmerby AB. Det var 
efterfrågan från allt fler industrikunder 
som bidrog till att företaget bildades 
2001. I dagsläget har de 14 anställda ut-
över Stephan Peterson och Johanna 
Blom-Peterson, som äger och driver 
företaget tillsammans.

Pulverlackering är en annan teknik 
än våtlackering, som man använder till 
fordon. Pulverlackeringen sker under 
hög temperatur och ger hårdare och 
hållfastare yta. Den kan bara användas 
på detaljer som inte smälter vid hög 
värme.

– Vi lackerar främst utomhuspro-
dukter åt bygg- och fönsterindustrin 
upp till 7-meters längder, samt till före-
tag som tillverkar utomhusarmaturer. 
Men vi har även lackat en del design-
produkter för heminredning, berättar 
Stephan.

Autolacks Industrilackering är ett av 
två företag i Sverige som har kvalitets-
certifieringen Qualicoat. En viktig kon-
kurrensfördel som byggbranschen efter-
frågar. De har också utvecklat ett eget, 
datoriserat OMP-system, order, mate-
rial och planering.

Ny maskin
I somras investerade man i ett nytt, 
effektivare och miljövänligare måleri. 

Fabriken anpassades och byggdes ut 
och en helautomatisk målerirobot köp-
tes in.

– Vi målar mycket fortare och jäm-
nare, det tar knappt en tredjedel av 
tiden jämfört med den gamla maski-
nen, men framför allt så går det mycket 
snabbare att byta färg mellan körning-
arna, från 20-25 minuter tidigare till 5 
nu, säger Stephan och Johanna fyller i:

– Den målar mer precist och det 
innebär att vi använder mindre mängd 
av pulvret samtidigt som det blir 
betydligt mindre restpulver som ham-
nar utanför och måste destrueras. Det 
ger färre in- och uttransporter och 
lägre mängder på deponi. Det är en 
enorm besparing. Vi har också fått en 
trevligare arbetsmiljö eftersom all 
målning sker inkapslat. Fel på grund 
av den mänskliga faktorn har nästan 
eliminerats när processen har blivit 
helt datoriserad.

Linjen installerades under semestern 
och redan har omsättningsrekordet 
slagits, trots en inkörningsperiod. 

– Orderböckerna är fulla, vi har fått 

in fler kunder samtidigt som våra 
befintliga kunder ökar sin produktion. 
Byggmarknaden verkar vara på upp-
sving igen. Nu skulle vi behöva bygga 
ut förbehandlingen där allt som ska 
målas hängs upp och tvättas i tio steg, 
säger Stephan.

Ställde upp
I samband med en stor investering i 
fastigheten 2006 blev Autolacks 
Industrilackering kund i Vimmerby 
Sparbank.

– De trodde på vår förmåga och 
vågade satsa på oss när vår gamla bank 
var avogt inställd. De är väldigt intres-
serade och håller sig informerade om 
hur det går för oss, kommer med goda 
råd och tips om hur vi kan effektivi-
sera vissa delar i ekonomin. Vi är jätte-
nöjda, säger Johanna, som är den som 
sköter ”pappersarbetet” i företaget, 
och hon fortsätter:

– Nu ställde de upp med ett större 
lån för finansiering av maskinen. Det 
ger oss möjlighet att växa och nyan-
ställa. Det betyder mycket för företa-
gets framtid.

Nytt måleri gav 
omsättningsrekord
Autolacks Industrilackering i Vimmerby AB lackerar  
aluminiumprofiler åt industrin. I somras investerade  
de i en ny, effektiv linje för pulverlackering och ökade 
omsättningen rejält.  Orderböckerna är fulla trots att  
de gick upp från 1,5- till 2-skift och anställde tre nya 
medarbetare.

Familjen Peterson driver de båda lacke-
ringsföretagen samt Stall Uggletorp. 
Äldsta dottern Othilia arbetar också i före-
tagen, medan den yngre Matilda för till-
fället studerar i england. Båda flickorna är 
framgångsrika inom hästhoppning. På  
bilden syns även Daniel Axelsson, Othilias 
pojkvän som också arbetar på företaget.

1994  grundades Autolack i 
Vimmerby AB

1999  köpte Stephan Peterson ut  
sin kompanjon

2001  grundades Autolacks 
Industrilackering i  
Vimmerby AB

2006  köptes fastigheten på 
Lagergatan 7

2013  blev man Qualicoat-godkända
2014  nytt laboratorium och ny 

målarlinje



StiftelsenStiftelsen
Sparbanksstiftelsen Vimmerby har två viktiga uppdrag. Det är dels att vara en aktiv ägare till Vimmerby Sparbank, dels att fördela 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 kultur och idrott.

– Vi skapar inga stela visningsrabatter, 
utan föränderliga naturträdgårdar med 
olika teman som är inspirerade av Astrid 
Lindgrens värderingar och hennes kär-
leksfulla förhållningssätt till naturen, 
berättar Kajsa Holst, projektchef.

Intresset för trädgårdskötsel är stort. 
Så stort att det är den näst största fritids-
sysselsättningen efter promenader. 
Årligen kommer närmre ett hundratal 
olika trädgårdstitlar ut i bokform och 
trädgårdstidningar som når hundra-
tusentals läsare vittnar om det stora 
intresset. Trädgårdsresor blir allt popu-
lärare och svenskar reser både utom-
lands och i Sverige för att uppleva olika 
trädgårdar. Samtidigt kommer utländ-
ska turister hit för att upptäcka svenska 
trädgårdsmiljöer. Tillsammans med 

Vimmerbys värde växer
i trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs

»

Kajsa Holst,  
projektchef

intresset för Astrid Lindgren och hennes 
författarskap vilar Näs därmed på två 
starka ben och har potential att nå 
många besökare.

– Jag vill hälsa till Vimmerbyborna att 
jag hoppas de också kommer hit och 
använder Näs. Kom och strosa i trädgår-
darna, ta en lunch eller fika och ta gärna 
med dig dina gäster. Företagen kan 
bjuda sina kunder på representativa, 
unika mervärden här som faktiskt inte 
finns någon annan stans i världen och 
föreningarna kan ha många olika aktivi-
teter i den kreativa miljön, säger Kajsa.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby ser 
Näs som en mycket viktig del i 
Vimmerbys utveckling och har bidragit 
med 100.000 kronor till delar av entré-
partiet.

– Det betyder 
väldigt mycket för 
oss att Stiftelsen 
och andra lokala 
aktörer ser vikten 
av Näs långsiktiga 
utveckling och vill 
vara med och stöt-
ta uppbyggnaden.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby presenterar här tre helt olika projekt som fått bidrag, men med det 
gemensamt att de representerar ett gott värdskap. Värdskap är konsten att få människor att 
känna sig välkomna. Det kan exempelvis vara service, kvalitet, gästfrihet, vänskap och vänligt 
bemötande i allmänhet. Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Vimmerby Sparbank vill uppmärk-
samma betydelsen av det goda värdskapet för bygdens utveckling. Att vi strävar efter att göra 
det trevligt för varandra och för våra besökare.

Som ett kvitto på satsningens kvalitet 
och nytänkande fick Näs ta emot det 
prestigefyllda Stora turismpriset 
2014. Ett pris från Tillväxtverket som 
delats ut i 21 år.

En större upplevelse av utställningen på Näs – och av Vimmerby. Det är grundtanken med 
Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Trädgårdarna ska spegla Astrid Lindgrens värderingar och 
hennes barndoms natur, som hon upplevde ”nästan som levande väsen”.



För ett drygt ett halvår sedan arrangerade 
Vimmerby Kampsport SM i armbrytning, 
som var direktkvalificerande till EM 
och VM. Cirka 300 deltagare represen-
terade från 28 olika föreningar från hela 
landet kom till Vimmerby tillsammans 
med tränare, anhöriga och vänner. Från 
Storuman Armsport reste en hel buss-
last 100 mil för att delta. 

Vimmerby Kampsport samlar olika 
kraftsporter under samma flagg, som arm-
brytning, boxning, MMA, Taekwondo 
och Hapkido. Föreningen har cirka 90 
medlemmar i alla åldrar.

– Grundidén är att alla, i synnerhet 
ungdomar, ska kunna vara med och få 
en meningsfull fritid oavsett kön, etni-
citet, sexuell läggning, ekonomi och 
socialt nätverk. Det är långt ifrån alla 
ungdomar som har ekonomiska förut-
sättningar eller uppbackning hemifrån. 
I Vimmerby Kampsportsförening krävs 
inte att individen köper egen utrust-
ning eller att de har ett socialt nätverk 
som kan delta aktivt i föreningens arbete. 
Vi vill komma bort från all sådan ojäm-
likhet och det är drivkraften hos oss som 
jobbar ideellt i föreningen, berättar Åsa 
Dahlström som är kassör.

I våras ställdes klubben inför utma-
ningen att arrangera SM i armbrytning. 
Eftersom tävlingen var direktkvalifice-
rande till EM och VM ställde det höga 

krav på att planeringen och genomför-
andet var i toppklass. 

– Det var darrigt, men vi genomförde 
det med bravur och fick mycket goda 
vitsord. Vi hade även proffsig hjälp från 
Polen i sekretariatet och tävlingarna 
streamades live av ett externt team. Det 
sändes ca 5 000 timmar över nätet och 
14 508 tittare över hela världen följde 
tävlingarna i Vimmerby. Det är det största 
SM:et hittills. Vi växte som förening och 
individer av att anordna tävlingarna och 
vi är väldigt stolta över att vi lyckades 
så väl.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby stöttade 
föreningen redan när boxningsklubben 
återstartade 2007. Då fick man bidrag 
för att kunna köpa in skor, träningskläder 
m.m. som deltagarna kan låna. Till SM:et 
bidrog stiftelsen med 27 500 kronor till 
inköp av 420 st medaljer vilket var en 
förutsättning för genomförandet då för-
eningen själva stod för hela kostnaden 
för arrangemanget.

God morgon, 
Vimmerby!
Frukost med en ”talk show live”  
i Vimmerby, det är ”God morgon 
Vimmerby”. Företagsamma per-
soner är välkomna för att lyssna 
på ett samtal mellan Patric 
Engqvist och en gäst. Patric  
försöker locka fram människan 
bakom titeln med personliga  
frågor.

– Jag tycker alltid 
det är intressant att 
få veta mer om 
människan och 
hoppas kunna 
tränga ned till en 
djupare nivå än 
den vi vanligen ser 
av personen, för-
klarar han.

Vem som helst som känner sig 
företagsam är välkommen som gäst. 
Patric hoppas att samla 150 till 200 
personer per gång. För att locka så 
många vill Patric intervjua kända 
personer med riksintresse. Det är här 
som Sparbanksstiftelsen Vimmerby, 
som har beviljat ett anslag på 40.000 
kronor, kommer in i bilden.

– Vi vill fortfarande intervjua 
lokala förmågor, men för att kliva upp 
en nivå kan jag tänka mig att var 
tredje-fjärde gång ha en känd per-
son utanför regionen. Även om det 
inte behöver bli jättedyrt, så medför 
det ändå kostnader. 

Drömgästen
Patric drar på vem som är hans dröm-
gäst, men tycker att en känd blogger-
ska skulle sitta fint i besöksfåtöljen.

– En ung, driven kvinna som 
lyckats i företagsvärlden, men utan-
för de traditionella ramarna. Det 
vore väldigt spännande att få prata 
med henne.

Som värd för tillställningen undrar 
vi vad värdskap betyder för Patric.

– Värdskap är A och O, särskilt om 
man jobbar inom service eller han-
del. Ett gott värdskap märks genast. 
Det händer att jag handlar en vara 
bara för att jag har blivit trevligt 
bemött. Värdskap behöver inte kosta 
något, det räcker ofta med att tänka 
och ta ansvar för att vara trevlig mot 
dem vi möter, både mot varandra 
och mot stadens gäster.

SM i armbrytning
– ett imponerande arrangemang

Vimmerbys Olle Andersson och Tommie Andersson
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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

Rådgivare hjälper dig med alla 

frågor gällande vardagsekonomi 

och banktjänster.

Carolina Davidsson 795 11

Jutta Bieberbach 795 10

Anita Böris 795 13

Torben Svensson 795 42

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

Kundstöd Företag hjälper  

företagen 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

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

Dags att välja ny sparform

Kommer skatteavdraget 
för privat pensions- 
sparande förändras?
Det är viktigt att spara till pensionen, särskilt för 
dig som är yngre eftersom du får räkna med att få 
ut betydligt mindre i pension än vad du får i lön när 
du jobbar. 

Det privata pensionssparandet såsom individuellt 
pensionssparande (IPS) och privat pensionsförsäk-
ring ser nu ut att få ändrade spelregler och det är läge 
att se över sitt sparande.

Regeringen föreslår att avdragsrätten för privat 
pensionssparande begränsas genom att det fasta 
beloppet sänks från 12.000 kr till 1.800 kr per år.

Regeringen vill att de nya reglerna träder i kraft 
den 1 januari 2015.  

– Det händer inget med de pengar som du redan 
har sparat. Pensionspengarna är kvar och betalas ut 
enligt planen i avtalet, men det finns anledning att 
se över sparandet och det fortsatta månadssparan-
det, menar Mikael Gunnarsson, placerings- och 
pensionsrådgivare på Vimmerby Sparbank.

Nya sparformer: 
Mikael rekommenderar två andra alternativa spar-
former som Kapitalspar Pension eller Investerings-
sparkonto (ISK). Båda sparformerna är schablonbe-
skattade vilket innebär att utbetalningarna är skatte-
fria.

– Kapitalspar Pension är det som mest liknar 
pensionssparandet. Du kan både månadspara och 
sätta in engångsbelopp, bestämma när och hur du 
vill ha pengarna utbetalda. 

– Investeringssparkontot är en sparform som gör 
det enklare för dig att spara i fonder, aktier och andra 
värdepapper.  

– Boka tid för att se över ditt sparande hos någon 
av våra duktiga rådgivare på Vimmerby Sparbank, 
uppmanar Mikael. 

Mer information om Kapitalspar Pension och ISK 
finns på www.vimmerbysparbank.se under  
flikarna privat/spara/sparformer. 

Efter 48 år som banktjänsteman kan Jan-Erik, 
Janne, Svensson nu ta dagen som den kommer. 

– Pensionärens privilegium är att kunna planera 
sin dag efter eget huvud, även om jag givetvis 
saknar både mina arbetskamrater och kunder. Det 
var stimulerande med alla kundkontakter och 
roligt att ha varit delaktig i bankens framgångsrika 
utveckling.

Janne har upplevt en enorm teknisk utveckling 
under sina år i banken, från att allt arbete gjordes 
manuellt till datoriseringen och dagens internet- 
och telefonbank. En historisk stund var samman-
slagningen med dåvarande Föreningssparbanken 
2001. 

– Det blev jättebra och det gick förvånansvärt 
snabbt att få det nya laget samspelt. 

En tredje milstolpe som Janne nämner är när 
banken fick en kvinnlig vd 2011.

– Hon förde in ny energi och tillförde mycket 
kompetens och ett stort kontaktnät som är ovär-
derligt i många situationer. De tre sista åren var 
väldigt roliga. Banken har en mycket hög kompe-
tens i alla led, från styrelsen till tjänstemännen och 
det bådar gott för framtiden.

Janne är en ”sportnörd”, sär-
skilt när det kommer till fotboll 
och hockey. Hans hjärta klappar 
för Djursdala SK, där han 
har varit aktiv sedan barns-
ben, och han missar sällan 
VH:s hemmamatcher. 

– Mitt engagemang 
för idrotten kommer inte 
att minska, men jag ser 
också fram emot möjlig-
heten att kunna umgås 
mer med mina tre barn 
och två barnbarn, som 
bor i Malmö, Örebro 
och Vimmerby.

Tar dagen som den kommer


