VARBERGS

Hela denna tidning är en annonsbilaga från Varbergs Sparbank

PENGAR
LOKAL FORSKNING
STÖDS AV STIFTELSEN
SAMMA MÅL MED
NY KONTORSSTRUKTUR
I VARBERGS SPARBANK

Ekonomi
i skolan

Storsatsning på barn och ungdomar i Varberg

LEDARE

Varberg är
bäst igen
Nu är det än en gång avgjort – Varberg är den bästa kommunen att
leva i. För tredje året i rad knep vi förstaplaceringen i en jämförande
undersökning av livskvalitet i Sveriges landsbygdskommuner.
Vi som bor här är förstås inte särskilt förvånade. En tydlig indikator på att Varberg är oerhört attraktivt är bristen på bostäder. I
det här numret av Varbergs Pengar berättar Martin Birgersson, som
är ny delägare och vd för Fastighetsbyrån i Varberg, om möjliga
vägar till att förbättra bostadsmarknaden.
För det går bra för Varberg, precis som det går bra för Varbergs
Sparbank, som fortsätter dela ut pengar genom Sparbanksstiftelsen.
Bidragen satsas i lokala projekt som gagnar kommunens invånare
och lokal utveckling. De fem huvudområdena som stöttas är kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv.
Under året som gått har Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen bland annat kunnat bidra till nya snökanoner i Åkulla, en
bredare plan i Idrottshallen, och vi har påbörjat ett samarbete med
skolorna i kommunen för att underlätta undervisningen i privatekonomi. Från och med i höst kommer vår projektledare att arbeta
på heltid med skolan och träffa elever redan i lågstadieåldern.
En annan intressant satsning är den fristående stiftelsen
Potential.vbg, en företagsinkubator som ska hjälpa fram nya, spännande företag. Förhoppningen är att Varberg ska fortsätta utvecklas
och bli en ännu bättre plats att leva och verka på. Om detta och
mycket mer kan du läsa i det här numret av Varbergs Pengar.
Trevlig läsning.
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PRIVATEKONOMI I SKOLAN
Unikt samarbete ska ge elever ett
sunt förhållningssätt till sin ekonomi.

JAKTEN PÅ NY KUNSKAP
Forskningsprojekt i Region Halland
ska förbättra hälso- och sjukvården.

UTVECKLAD RÅDGIVNING
Varbergs Sparbank omstrukturerar
kontoren för att ge bättre service.

GROGRUND FÖR NYA FÖRETAG
Nya stiftelsen Potential.vbg blir
inkubator för entreprenörer.

SPARAD ENERGI GAV FINT PRIS
Systeminstallation visar vägen
till klimatsmartare fastigheter.

REDAKTION OCH PRODUKTION
Mattias Göök, Karin Kvist och Therese Wessman, Varbergs Sparbank
Produktion: Stormen kommunikation
Omslagsfoto: Raphaël Gagliano, Don´t Blink. Tryck: V-TAB

KONTAKTA OSS
Per Richardsson
VD Varbergs Sparbank

Telefon: 0340-66 60 00
E-post: kundservice@varbergssparbank.se
Internetbanken och mobilbanken är alltid öppna
Telefonbanken: 0340-66 60 00
Självbetjäningen är alltid öppen
Personlig Service är öppen vardagar kl 8.00–20.00
Varbergs Sparbank
Box 74
432 22 Varberg
Välkommen in till våra kontor.
För öppettider, se www.varbergssparbank.se
Spärr av kort via telefon: 08-411 10 11
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En väldigt

god idé
håller i
längden
N

är andra banker ger utdelning till
sina aktieägare, stöttar Varbergs
Sparbank genom Sparbanksstiftelsen i stället bygdens utveckling. Under
2015 delade banken ut hela 56 miljoner
kronor.
Varbergs Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen, investerar i projekt i Varbergs
kommun och Horred, som är vårt verksamhetsområde. Vi tycker det är viktigt
att hela kommunen lever och utvecklas.
Kanske är det just därför en del av våra
kunder undrar varför vi gör om kontorsstrukturen och lägger ned verksamheterna på några mindre orter. Svaret är att vi
vill kunna ge bättre service i det som allt
mer har kommit att bli kontorens huvuduppgift: Ekonomisk rådgivning. Genom att
samla kompetenserna kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning på samtliga kontor.
Varbergs Sparbank, Sparbanksstiftelsen
och bygden bildar ett eget ekonomiskt kretslopp. När invånarna är friska och lever ett
gott liv, och det går bra för lokala företag och

verksamheter, ökar bankens omsättning och
vinst. Cirka 80 procent av vinsten återinvesteras i banken, så att den kan växa med bygden. Samtidigt kan allt mer pengar avsättas
för utdelning genom Sparbanksstiftelsen.

Tillsammans skapar vi den positiva utveckling som kan sammanfattas med ordet Sparbanksidén. En idé som är lika bra
i dag som när den kom till Varberg 1836,
då Varbergs Sparbank grundades.

MER INFORMATION
För mer information om hur man ansöker om
bidrag från Sparbanksstiftelsen, besök
www.sparbanksstiftelsenvarberg.se eller
kontakta Anders Olsson, verkställande
tjänsteman, på telefon 0703-99 08 50 eller via
mejl sparbanksstiftelsenvarberg@telia.com
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Nya sedlar och mynt
Under 2016 fortsätter bytet av sedlar och mynt. De nya sedlarna är av högre kvalitet
och förses med nya motiv och säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre, lättare och fria
från nickel.
Den 30 juni 2016 blir tre sedlar ogiltiga och
Varbergs Sparbank hjälper kunderna med
bytet genom att sätta in sedlarna på kundernas konto i banken. Banken har valt
att följa de regler som gäller för uttags- och
insättningsautomater; uttag 15 000 kronor
under en rullande sjudagarsperiod och
insättning 10 000 kronor, även det under
en rullande sjudagarsperiod.
Ogiltiga efter den 30 juni 2016

– Behovet av kontanter minskar generellt, främst större valörer och Varbergs
Sparbank kommer därför inte att erbjuda
tusenlappar efter sedelbytet, förklarar Siv
Larsson, vice vd.
Det är lagkrav på att banken ska ha god
kunskap om dig som kund och dina affärer
när en affärsrelation inleds.
Kommer i oktober 2016

– Därför måste du alltid legitimera dig
när du vill utföra dina bankärenden, till
exempel när du vill öppna ett konto eller
göra en transaktion, förklarar Siv Larsson.
Vid insättningar och uttag kan banken
även komma att ställa ytterligare frågor
till dig om varifrån pengarna kommer.
Penningtvättslagen gäller sedan 2009.
Ogiltiga efter den 30 juni 2017
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>> Nya amorteringsregler den första juni

EXPERTEN
FÖRKLARAR
Arturo Arques, Privatekonom för
Swedbank och Sparbankerna förklarar
de nya amorteringsreglerna som börjar
gälla den 1 juni 2016.
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Nu är det klart med de nya amorteringsreglerna. Turerna har varit många och
kritiken mot Finansinspektionens förslag
hård men nu ser det ut som om de nya
amorteringsreglerna kommer att vara på
plats den 1 juni. Det som återstår är att
förslaget ska godkännas av regeringen.
När det är gjort kan FI utfärda de nya föreskrifterna.
Den största nyheten i slutförslaget är
att reglerna inte blir lika tuffa för hushåll
som vill utöka ett befintligt lån. Precis
som tidigare förslag gäller att nya lån ska
amorteras med 2 procent per år ned till 70
procent av marknadsvärdet och sedan vidare med 1 procent per år till 50 procent.
Det ska också gå att byta bank utan att utlösa amorteringskravet.
Men det finns några nyheter i Finansinspektionens slutliga förslag. Den största
och viktigaste skillnaden mot tidigare förslag är tilläggslånen som ofta används till
renovering och underhåll. Nu öppnar Finansinspektionen för att bankerna kan
lägga upp tilläggslån med en amorteringstid på tio år. I det tidigare förslaget skulle

tilläggslånen bakas ihop med det ursprungliga lånet och utlösa amorteringskravet
om det totala lånet översteg 50 procent av
bostadens värde. Konsekvensen hade blivit att hushåll som inte amorterade i dag
skulle få en ny stor utgift om de tog ett til�läggslån. För den som hade en skuld på 2
miljoner kronor, var belånad till 85 procent
och tog ett tilläggslån på 200 000 kronor
skulle det röra sig om ca 3 700 kronor i månaden. Men nu blir det istället ca 1 700 kronor i månaden. Andra förändringar är att
nyproducerade bostäder undantas från
amorteringskravet i fem år och att det ska
gå att omvärdera bostaden vart femte år.
Oberoende av vilka minimiregler som gäller är rådet till dig att alltid försöka amortera. Amortera gör man nämligen för sin
egen skull och inte för att någon annan
säger det åt dig.

Vill du läsa mer om privatekonomiska frågor?
Arturos blogg: varbergssparbank.se/arturo

FRÅGOR

DIGITALA NYHETER
INTERNETBANKEN BETA
I februari i år lanserades nya internetbanken beta för kunder i Swedbank och Sparbankerna. Tanken med den nya internetbanken är att ge kunderna en bättre
upplevelse när de använder tjänsten. Det
ska bli enklare, snyggare och fungera lika
bra oavsett om du använder en mobil, dator eller surfplatta!
Internetbanken beta är inte en färdig
tjänst. Den går dock utmärkt att använda
samtidigt som den är under utveckling.
Beta byggs successivt på med fler funktioner och tjänster. För de funktioner och
tjänster som ännu inte finns med hänvisas
du till gamla internetbanken. På sikt, när
all funktionalitet är på plats, kommer den
att ersätta nuvarande internetbanken.

till Martin Birgersson, som
är ny ägare tillsammans med
Daniel Carlsson och vd för
Fastighetsbyrån i Varberg.
Hur känns det att ha tagit över rodret
för Fastighetsbyrån i Varberg?
– Det känns otroligt roligt! Det är tur att jag
kan själva mäklaryrket sedan innan för det är
väldigt mycket nytt och det skiljer mer än vad
jag trodde på det dagliga arbetet mellan företagen. Jag har blivit otroligt bra mottagen på
det lokala kontoret och är väldigt imponerad
över det driv och den höga kvaliteten som hålls.
Den andra delen är Fastighetsbyrån som största kedja i Sverige där jag tydligt märker att det
är en stor organisation och allt är väldigt genomtänkt och välplanerat. Jag älskar när saker
händer och att få utmaningar så jag trivs verkligen som fisken i vattnet i min nya roll!

Hur ser du på fastighetsmarknaden
i Varberg för tillfället?
– Det finns ingen som kan säga att vi har
en sund bostadsmarknad just nu. Utbudet
möter helt enkelt inte efterfrågan. Detta är
anledningen till att köpare har tvingats hitta
på nya sätt att köpa sin bostad som förbud
innan visning och med chockhöjningar av bud.
Detta medför en luddigare marknad, med mindre
transparens och svårare att avgöra verkliga
värden. Positivt är givetvis att hög efterfrågan

beror på att Varberg är en attraktiv stad. Jag
hade dock önskat att vi kunde tillgodose efterfrågan bättre genom t ex åtgärder som minskar
inlåsningseffekten eller genom att förenkla
processen med att bygga fler bostäder.

Till sist, kan du berätta lite kort om
dig själv?
– Född och uppvuxen i Varberg. Har alltid
varit driven och sporrats av projekt och affärer.
Ett av mina första lukrativa projekt var faktiskt
inne på Varbergs Sparbank. När jag var där
tillsammans med mina föräldrar under rusningstid passade jag på att ta ett antal nummerlappar som jag sedan hade koll på hur de låg
till i turordning. När det kom in en välklädd
kund som såg stressad ut så erbjöd jag honom
eller henne att köpa ett könummer som var
nära på tur för fem kronor. Detta måste ha
varit tidigt 90-tal då jag var 10–12 år och
kanske inte helt moraliskt försvarbart idag.
Det är nöjet i att göra affärer som fick mig att
utbilda mig till mäklare 2006. Jag har arbetat
som mäklare i Varberg sedan 2009 och som
kontorschef på Fastighetsbyrån sedan årsskiftet. Bor sedan ett år tillbaka med min
sambo och fyra barn i Trönninge.

FÖRÄLDRAKOLL
I mobilbanken kan du som förälder ansluta
ditt barn till följande tjänster; Kort på kort,
ladda kontantkort, Swish och Mobilt SäkerhetsID.
SWISH
Sedan ett tag tillbaka kan du swisha till
företag eller organisationer. Senaste nytt
är tjänsten Swish Handel som är utvecklad
för webbutiker. Förutom att skicka betalningar går det även att få tillbaka pengar
via Swish vid eventuell reklamation.
LOGGA IN MED TOUCHID
Nu kan du som har en iPhone eller iPad
med stöd för TouchID använda det som
inloggningsmetod för Mobilt BankID. Se
till att du har senaste versionen av Mobilt BankID och gå in under inställningar
för att aktivera.
NOTISER FRÅN BANKID-APPEN
Nu informerar BankID-appen via notiser i
din mobil när viktiga säkerhetsrelaterade
händelser sker. Till exempel blir du aviserad när ett BankID hämtats i ditt namn,
vilket ger dig snabb information om du
skulle bli utsatt för ID-stöld. För din egen
säkerhets skull bör du tillåta notiser från
BankID-appen.

Vi säger inte att vi är Sveriges bästa mäklare.
Men vi är störst av en anledning.
Så lite kanske vi säger det.
Vill du ha en fri värdering? Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
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Minusränta

– hur ska man tänka?
Två frågor till Lisbeth Johansson, Premiumrådgivare på Varbergs Sparbank, med
anledning av att Riksbankens styrränta
sedan ett år är negativ.

Hur bör man tänka som sparare när
det råder minusränta?
I den lågräntemiljö som vi nu befinner oss
i är det svårt att få en bra förväntad avkastning till låg risk. För den icke riskvillige
placeraren finns det två alternativ. Antingen dra ner på förväntningarna på avkastningen eller öka sitt sparande för att på så
sätt nå samma sparkapital. För den lite mer
riskvillige kan man istället öka risken genom att placera i aktier eller aktiefonder.
Samtidigt måste man vara beredd på att
värdet kan minska.
Det är alltid viktigt att tänka på vilken
risk man är beredd att ta och på vilken tidshorisont pengarna ska sparas. Det kan nu
vara ett bra tillfälle att se över sitt sparande.

Hur mycket bör man då spara?

Lisbeth Johansson, Premiumrådgivare på Varbergs
Sparbank.

Det finns så klart inga regler för hur mycket
var och en ska spara men vår rekommendation är att spara 10 % av sin månadslön
och att minst ha två månadslöner i buffert.
Men det är individuellt och man bör se över
vilka utgifter och vilken levnadsstandard
man har.

Varför ställer
banken frågor?
I mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland
andra banker används för penningtvätt
och terrorismfinansiering. Lagen grundar
sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv
som gäller i alla EU-länder. I korthet innebär lagen att banken måste göra en bedömning av risken för att användas för
penningtvätt. Därför måste banken ha god
kunskap om dig och dina affärer när en
affärsrelation inleds. Banken måste också
fortlöpande följa dina transaktioner.
Penningtvättslagen ställer höga krav
på att banken har god kännedom om dig
som kund och dina bankaffärer. Banken
måste förstå syftet med affärsförhållandet
och även med de transaktioner som du vill
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utföra. Därför måste banken ställa frågor
till dig när du ska bli ny kund i banken eller
utföra dina bankärenden.
Den information banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av
banksekretessen och personuppgiftslagen.
För att bankerna inte ska utnyttjas för
terrorismfinansiering är de förbjudna att
göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor.
Bankerna är skyldiga att göra kontroller
mot officiella register över individer och
organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.
Bankerna ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.
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Skydda dig från
bedrägerier
Banken tillhandahåller säkra lösningar för
alla tjänster. För att den totala säkerheten
ska bli god krävs det dock att även du som
kund hjälper till och skyddar dina uppgifter.
Ta för vana att alltid hantera personliga
uppgifter med försiktighet. Bedragare som
kommer över exempelvis koder och kortnummer kan använda dessa uppgifter för
att uppträda i ditt namn och på så sätt
komma åt dina tillgångar.

Säkerhetsdosa och BankID är personlig
• Lämna aldrig ut koder till någon annan.
• Säkerhetsdosa och BankID kan bara
användas för ditt personnummer.
• Metoden ska enbart användas när man
själv loggar in på Internetbanken, Skattemyndigheten o.s.v.
• Förvara säkerhetsdosa och kod åtskilda
och ej tillgängliga för obehöriga.

E-post och SMS
• Avsändaruppgifter kan förfalskas och avsändaren är kanske inte alltid den du tror.
• Det förekommer falska mejl och sms
som vill lura av dig uppgifter eller att
du laddar ned skadlig kod.
• Vid osäkerhet om ett mejl eller ett sms är
äkta, kontakta avsändaren på annat sätt
via telefon, besök eller deras hemsida.
• Var restriktiv med att öppna länkar, bifogade filer eller att lämna ut uppgifter
om dig själv.
• Tänk på att e-post och sms är öppna kanaler som kan läsas av obehöriga.

Telefonsamtal
• Var kritisk till telefonsamtal som uppmanar dig till handlingar över telefon
och som rör din dator, bankkort, konton,
koder m.m.
• Lämna aldrig ut personlig information
över telefon när du blir uppringd.
• Är du osäker, avsluta samtalet och ring
den officiella vägen för att kontrollera
med företaget.
Har du blivit utsatt för ett bedrägeri som
rör ditt bankengagemang? Kontakta ditt
bankkontor eller Telefonbanken på telefon 0340-66 60 00.

Kanonsäsong
Vintern har varit lyckad för Åkulla skidallians. Med de nya snökanonerna har både
tillgängligheten och kvaliteten förbättrats avsevärt. Nu fortsätter arbetet med en
ny servicebyggnad för skidåkarna.

F

antastiskt bra, det har fungerat
bättre än man kan begära av en
helt ny anläggning, säger ordföranden i Åkulla skidallians, Olof Fröberg,
apropå de tio nya snökanonerna som numera står uppställda ett stenkast in i skogen.
– Vi kunde tillverka tillräckligt mycket
snö för att anlägga hela spåret om 3,1 kilometer på bara fem, sex dagar. Det är en
fördubblad kapacitet mot tidigare.
Med tanke på hur lyckad säsongen har
varit i Åkulla är det svårt att tro att hela
verksamheten hotades av nedläggning för
bara ett år sedan. Grannar klagade på att
de gamla snökanonerna, som stod på parkeringen, bullrade och spred snö. Den
sista tiden kördes de på dispens. Kommunen var visserligen positiv till skidalliansens önskan om en modern, effektiv anläggning en bit in längs spåret. Men några
pengar fanns inte.
Sparbanksstiftelsen Varberg har stöttat
Åkulla skidallians ekonomiskt vid flera
tillfällen tidigare. Nu togs nya kontakter.
– Åkullaprojektet ligger oss varmt om
hjärtat, säger Anders Olsson på Sparbanksstiftelsen Varberg.

En stor investering
När det stod klart hur illa ute verksamheten var, beslutade stiftelsen att göra en av
sina större investeringar på senare år.

Olof Fröberg framför byggnationen av den nya servicebyggnaden i Åkulla.

– Längdskidåkningen är viktig för inlandsturismen. Hela Varbergs kommun ska
leva, allt behöver inte ligga i centrum och
vid havet. Åkulla skidallians drivs av ett
stort antal entusiastiska frivilliga, och verksamheten är viktig för barn och skolor,
förklarar Anders Olsson.
När Sparbanksstiftelsens bidrag beviljats, i kombination med bidraget från Hallands idrottsförbund, återstod en del administrativa teknikaliteter. Tidsplanen hölls
och den 16 januari i år var det invigningsdags. Varbergs Sparbanks maskot Klirre var
så klart på plats och hälsade på alla barn,
som njöt av korvgrillning och pulkaåkning i det härliga vädret. Sparbankens vd
Per Richardsson invigningstalade, liksom
kultur- och fritidsnämndens ordförande
Christofer Bergenblock (C), medan de nya
snökanonerna hjälpte vintern på traven.

Ljus framtid för skidåkningen

Under vintern har det varit full aktivitet i
pulkabacken precis bredvid de nya snökanonerna.

Nu fortsätter arbetet med servicebyggnaden. Skidalliansens ordförande Olof Fröberg är mycket tacksam för stödet från
Sparbanksstiftelsen, som är möjligt tack
vare överskottet från Varbergs Sparbank.

– Hälften av pengarna har gått till
konstsnöanläggningen. Resten går till det
nya servicehuset, där det bland annat blir
maskinhall, personalutrymmen samt biljettförsäljning och toaletter för skidåkarna.
Vi ska hålla oss inom ramen för både budget
och tidsplan, så att allt är klart till kommande vinter.
– Med den nya anläggningen kan vi tillverka snö redan i november om det blir
kallt. Genom att ha snö på lager kan vi
hålla spåren öppna även under perioder
med mildare temperaturer. Framtiden ser
ljus ut för skidåkningen i Åkulla, säger
Olof Fröberg.

Till Åkulla kommer skidåkare från Göteborgstrakten och söderut, inklusive Skåne och
Köpenhamnsområdet. Cirka 20 000 besök
har gjorts i vinter.
Skidalliansens barnverksamhet har tagit
emot skolklasser under 37 dagar, totalt
1 700 barn. Verksamheten är kostnadsfri för
skolorna. Den är mycket populär och blir
snabbt fullbokad.
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L:A BRUKET

bygger på historier
2009 inledde Monica Kylén i rent hobbysyfte framställning av egen tvål i familjens
källare i Varberg. Sex år senare har experimentet utvecklats till en internationell
framgångssaga. Framgången, som ägarna beskriver ”nästan för bra för att vara
sann”, bygger på en väl genomtänkt strategi snarare än tillfälligheter och tur.

A

tt det blev tvål som visade en ny
väg i livet för Monica Kylén och
maken Mats Johansson var däremot mer slumpmässigt.
– Monica är keramiker från början och
inför Formexmässan 2009 där hon skulle
ställa ut en kollektion brukskeramik med
bland annat en tvålkopp föddes idén att tillverka egen tvål att lägga i koppen, berättar
Mats. Tvålkoppen blev populär på mässan,
men kunde inte mäta sig mot tvålen som
gjorde fullkomlig succé och snabbt kom beställningar från bland annat NK-varuhusen.

Funktion viktigast
Verksamheten i den lilla tvålverkstaden på
Villagatan i Varberg satte fart och hobbyprojektet intog en allt mer professionell
form. Monica har varit konsekvent med
att använda fina råvaror och har aldrig
tummat på kvaliteten.
– Hon är långtifrån en romantiker, berättar Mats med glimten i ögat och förkla-

Monica Kylén och Mats Johansson på L:A BRUKET.

hållbara och det visade sig att bruna förpackningar var att föredra ur denna aspekt.
De bruna flaskorna i kombination med
de vita etiketterna som trycks med stor svart
text är idag ett signum för L:A BRUKET.
Efter en varumärkesdispyt med Hovet som
inte tillät L:A BRUKET att använda en bygelkrona i sin grafik skapades den grafik som
sedan 2010 sätter sin tydliga prägel på produkterna.
– Vi har ju en tvärtomfilosofi när det
gäller etiketterna, berättar Mats och syftar
på innehållsförteckningen som alltid är
placerad framtill på förpackningarna. Något som också stärker tanken om att sätta
funktionen främst.

Produkten i centrum
rar att konceptet i första hand bygger på
funktion och generositet. Produkterna ska
ha ett syfte och kan till exempel ha en lugnande eller en stimulerande effekt. Det
fanns en utmaning i att göra produkterna

Det var under 2011 som Monica och Mats
verkligen visste vad de ville med L:A
BRUKET. Varumärket skulle byggas upp
med historier runt produkterna och av de
råvaror som finns runt hörnet som starkt

Vi har en tvärtomfilosofi när det gäller
etiketterna. Innehållsförteckningen
är placerad framtill på förpackningarna.
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förknippas med Varberg; havet, saltet, tången och sanden. Att sätta dessa i kombination med ingredienser från andra delar av
världen blev framgångsreceptet. Vidare har
man bestämt att det är produkten i sig som
ska ha huvudrollen, vilket visar sig i allt
det exklusiva bildmaterial som exponeras.
– Ja, här finns inga människor med, utan
bara våra produkter och den miljö i vilken
de har sitt ursprung, förklarar Mats.

Mindre traditionell marknadsföring
L:A BRUKET valde i tidigt skede en egen
och en mindre traditionell väg i sin marknadsföring genom att vända sig mot återförsäljare bland inrednings- och modebutiker.
Något man nådde framgång med genom
att finnas med på inrednings- och formgivningsmässor. På så sätt har man lyckats få
med produkterna i TV-produktioner, tidningsreprotage och bloggar.
– Vi tog en sidodörr in till hudvårdsmarknaden kan man säga när vi insåg att
L:A BRUKET behövdes som en inredningsdetalj, berättar Mats och förklarar att L:A
BRUKET aldrig annonserat och först nu
anställt säljare.

man kan bekanta sig med hela sortimentet
och under hösten 2015 har man även etablerat en flaggskeppsbutik på Södermalm
i Stockholm.
– Tanken är inte att skapa en butikskedja, förklarar Mats, utan vi ville ha en
tillgänglig bas i Stockholm med kunnig
personal där vi kan ha showroom, hålla i
utbildningar och ta emot både press och
långväga kunder.
Omsättningen har ökat från 12 miljoner
2013 till 30,5 miljoner 2015. Verksamheten
utgår från Varberg där 16 heltidsanställda
arbetar med produktutveckling, försäljning,
inköp, distribution och administration. I
butiken i Stockholm arbetar 2 personer.
Produktionen finns numera hos en allierad
partner i Halland där 10 personer arbetar.
– Jag tror att vi behöver växa ytterligare för att möta utmaningarna vi står inför under 2016 och 2017, trycket ökar förklarar Mats som med spänning ser fram
emot kommande år.

Coastal skin care som egen nisch
– Det har ju hänt en del på kort tid, reflekterar Mats och kopplar den snabba

utvecklingen till den internationella framgången. Han poängterar ödmjukt att ett
antal kända svenska modemärken har krattat i manegen, men också att L:A BRUKET:s
egen nisch ”Coastal skin care” verkligen
går hem utomlands. Den svenska västkusten upplevs spännande och Varberg framstår närmast exotiskt med saltet från Kattegatt och den handplockade tången.
– Det kommer faktiskt journalister från
de stora modemagasinen runt om hela
världen till Varberg efter att de tagit del av
de historier som vi berättat omkring våra
produkter, förklarar Mats stolt. Det är historier som dessa som lagt grunden för den
position som L:A BRUKET idag lyckats att
få på marknaden. Och fler finns att berätta
försäkrar Mats, om nya spännande ingredienser, om det karga kustlivet och om
tången som skördas utanför Getterön.
– Vi vet att det finns en jättepotential i
dessa historier och en stor del av vår unikitet tar form här. Vi vet också vår plats
på marknaden och den har vi tänkt befästa genom att fortsätta göra allt lite bättre
än konkurrenterna och aldrig börja kompromissa, avrundar Mats.

Internationellt genombrott
2013 började Mats arbeta på heltid i företaget. Med sin bakgrund som affärsutvecklare utgör paret en perfekt kombination
för att leda L:A BRUKET åt precis rätt håll.
2013 var även året då L:A BRUKET på allvar
tog plats på helt nya marknader utomlands.
Inledningsvis var det med lite draghjälp
från HM:s butikskoncept & Other stories,
men ganska snabbt kunde Monica och Mats
på egen hand sälja in sitt sortiment i de
mest exklusiva butikerna i Berlin, Paris,
Barcelona, London och övriga av Europas
storstäder.
– Den internationella lanseringen gjorde
2013 till ett viktigt år och 2015 var exporten
större än försäljningen i Sverige trots en
ökande hemmamarknad. Idag har vi samarbete med ett antal agenter och distributörer som jobbar mot 18 internationella
marknader, totalt säljer L:A BRUKET till
mer än 35 olika länder, berättar Mats.

Ny butik i Stockholm
L:A BRUKET har sedan 2013 en butik i anslutning till huvudkontoret Varberg där

Hela sortimentet finns samlat i Flagship Stockholm som öppnade under hösten 2015.
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Privatekonomi
på schemat
När behovet av undervisning i ekonomi bland skolelever i Varberg identifierades
uppstod idén till ett samarbete mellan Varbergs Sparbank och skolan. Hösten 2014
knöts de första kontakterna och under våren har en unik skolsatsning dragit igång.

A

tt banker runt om i landet engagerar sig i skolan är inget nytt, men
satsningen som Varbergs Sparbank
gör är unik i sitt slag.
– Vår ambition är att alla skolelever ska
få likvärdig undervisning genom hela sin
skolgång och få ett sunt förhållningssätt
till sin ekonomi, berättar Sarah Åkerlind
från Varbergs Sparbank.
Skolsatsningen innebär en heltidstjänst
från och med hösten.
– Tidigare har vi föreläst framför allt
på högstadiet och enbart i ett fåtal klasser
varje år. Skillnaden nu är att vi börjar redan i lågstadiet och följer eleverna hela
vägen upp till gymnasiet säger Sarah, som
är projektledare för satsningen.

Från ett litet frö
Egentligen såddes det första fröet redan
våren 2014 då en lärare kontaktade Varbergs
Sparbank och ville att de klassiska ”spar-
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klubbarna” skulle startas igen. Varbergs
Sparbank har länge haft ett fokus på barn
och ungdomar och när Viktoria Struxsjö,
Skola och arbetslivutvecklare på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Varberg, hörde
av sig under hösten samma år och önskade
ett samarbete fanns ingen tvekan på att det
var rätt satsning.

SKAL – SKolaArbetsLiv
När PRAON i Varbergs kommunala grundskolor togs bort, uppstod ett behov av en
ersättande modell där elever möter arbetslivet och lär om olika branscher och yrken.
Varbergsmodellen eller MOA, Modern
Arbetslivsorientering, arbetades fram utifrån en politiskt prioriterad satsning av
barn- och utbildningsnämnden och innebär att sex kommunala grundskoleteam
har minst ett större företag kopplat till
sig. Totalt finns tolv SKAL-företag engagerade och Varbergs Sparbank är ett av

Sarah Åkerlind, Varbergs Sparbank.

dem. Varbergs Sparbank (och Region Halland) arbetar, till skillnad från övriga
SKAL-företag, med samtliga kommunala
grundskoleteam och skolor i årskurs 1-9, i
Varberg.

– Varbergs Sparbank har visat tillit och
stort engagemang i att medskapa fullt ut
till elevers lärande. Banken har anställt en
person som tillsammans med skolorna utvecklar processer och kvalitetssäkrar ett
entreprenöriellt lärande med fokus på privatekonomi. Det betyder mycket för elever
och lärare att Varbergs Sparbank bidrar till
en likvärdig skola och att man möjliggör
ett lärande nära branschen, säger Viktoria
Struxsjö.

Det betyder mycket för elever och lärare
att Varbergs Sparbank bidrar till en
likvärdig skola och att man möjliggör ett
lärande nära branschen.

het att besöka ett bankkontor som avslutning. Sarah berättar att eleverna blivit
glada när de fått veta att de får besöka
banken och att pilotföreläsningarna varit
roliga att genomföra.

Lyckad pilot
En projektgrupp bestående av pedagoger
och personal från Varbergs Sparbank har
under ett år arbetat med att ta fram undervisningsmaterial.
– Det har tagit tid att forma materialet
men jag tycker vi har lyckats skapa något
som verkligen håller och har betydelse för
eleverna, säger Sarah. Under våren har projektet genomförts i pilotform för tre klasser
i årskurs 3 och till hösten rullar undervisningen skarpt i tredjeklasserna på samtliga
skolor i verksamhetsområdet.
Piloten har varit lyckad och tagits emot
väl av både elever och lärare.
– Jag tror att det är extra viktigt att
samverka skola och arbetsliv och för eleverna blir det ett meningsfullt lärande när
de kan koppla kunskapskrav och få en tidig
inblick i arbetslivet, menar Marie Du Rietz,
lärare i en tredjeklass på Påskbergsskolan
som fått ta del av piloten.
– Sarahs besök hos oss har varvats med
teori och praktiska övningar och besöket
på banken uppskattades särskilt av eleverna. Många elever har fått ett annat förhållningssätt till sin egen ekonomi och
hur de kan tjäna pengar själva. De pratar
om vad de ska spara till i både stort och
smått, till exempel sportartiklar och elektronik, berättar Marie Du Rietz.

Kicka igång hösten
I årskurs 3 får eleverna undervisning både
från Varbergs Sparbank och från pedagogen
i klassen som får hjälp av en lärarhandledning. Samtliga elever får även möjlig-

en träff där projektet presenteras i sin helhet. Lärarna kommer då att få lyssna till
Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas Privatekonom och chefredaktör
för Lyckoslanten, för att verkligen bli inspirerade och känna nyttan med lärandet
av privatekonomi i klassrummet.

Fortsatt planering

Tre klasser i årskurs 3, bland annat på Lindberga
skola, har deltagit i pilotprojektet för undervisningen
i privatekonomi.

– Jag pratar bland annat om vilka yrken
som finns på en bank och majoriteten svarar
att det finns kassörskor och vakter. Det är
fantastiskt att kunna skapa en aha-upplevelse hos eleverna och påvisa att bank är
så mycket mer.
För att kicka igång alla lärare som till
hösten kommer att undervisa i årskurs 3
samlar Varbergs Sparbank samtliga till

Just nu pågår planering för hur Varbergs
Sparbanks upplägg ska se ut i de övriga
årskurserna och näst på tur är årskurs 6.
För att bidra till en röd skola- arbetslivstråd genom hela skolans utbildningssystem, samarbetar Varbergs Sparbank även
med gymnasiet, och förstärker på så sätt
Varbergsmodellens syfte och riktning även
till gymnasieelevers lärande.
För gymnasiet är tanken att lämna den
klassiska undervisningen i klassrummet
och istället samla elever till en inspirationsdag under vårterminen.
– Vi vet inte än hur allt kommer att se
ut när vi är klara och med alla delar i projektet sjösatta. Så här långt känns det bra
och responsen från lärare och elever är
positiv. Jag är övertygad att vårt samarbete kommer leda till en slutprodukt som
är hur bra som helst, säger Sarah med ett
leende på läpparna.

Tanken är att genom olika teoretiska och
praktiska övningar skapa kännedom och
kunskap kring privatekonomin. Projektet
består av fyra hållpunkter som följer eleven
genom skolgången. Den första utbildningsinsatsen sker i årskurs 3, nästa i årskurs 6,
den tredje i årskurs 9 och sista momentet är
en inspirationsdag för gymnasiet.
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Vikten av

lokal forskning
Vad är egentligen forskning? Att upptäcka kunskap. Det är lätt att tänka att det är
något som sker bakom stängda dörrar på ett universitetssjukhus någonstans i Sverige.
Att det tar många år innan nöten är knäckt och resultaten kan göra nytta i verksamheten. För många forskningsprojekt är det så, men forskning är betydligt bredare.

I

Region Halland pågår cirka 80 forskningsprojekt i olika omfattning. Vissa
är mer komplexa och sträcker sig
över flera år och en del pågår kortare tid.
Det är både lokala projekt och projekt
som är sträcker sig över regioner. Alla
har samma övergripande mål, att förbättra hälso- och sjukvården.
– Inom Region Halland har vi många
projekt som ligger verksamhetsnära, säger
Stefan Lönn, avdelningschef på FoUU inom
Region Halland. Det är inte ovanligt att
forskaren uppmärksammar ett problem i
sin vardag och bestämmer sig för att gå
vidare med det genom forskning. Flertalet forskare kombinerar sin forskningstjänst med sin ordinarie profession och
arbetar därmed kvar i verksamheten under forskningsperioden, fortsätter Stefan.

Gynnar patienten
Region Halland uppmuntrar personalen till
att forska och menar att det skapar motivation och delaktighet. Att majoriteten av
forskarna arbetar kvar i verksamheten
under tiden är något som gynnar patienten.
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– För sjukvården i Halland är forskningen otroligt viktig, säger Stefan. Genom
att ha en attraktiv forskningsregion lockar
vi till oss kompetent personal som vill forska
och utveckla verksamheten. Forskningen
i sig driver utvecklingen av sjukvården och
kunskapsnivån hos personalen, vilket ger
patienten en bättre vård, fortsätter han.
Arbetar forskaren med ett verksamhetsnära forskningsprojekt går det dessutom
ofta fort att få ut resultaten i det praktiska
arbetet i verksamheten.

Föreställer man sig ett sjukhus som inte
bedriver forskning skulle det på kort sikt
antagligen inte ha någon påverkan alls.
Men i det långa loppet tappar verksamheten kompetens och utvecklingen av vården stannar av, något som definitivt inte
gynnar patienten. Även om forskning kostar pengar så är det är viktigt att se det
som en investering i kunskap för att utvecklingen ska gå framåt, avslutar han.

En kostsam men viktig fråga
Forskning kostar pengar. Region Halland
står för ungefär hälften av den totala kostnaden för forskningen och resten av finansieringen får forskarna själva lösa genom
att ansöka om forskningsanslag hos olika
anslagsgivare, stiftelser eller patientföreningar. Under 2015 och 2016 gav Varbergs
Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen, ett
bidrag till Region Halland på 1 miljon kronor per år att använda till forskningsanslag.
– Pengar till forskning är viktigt och
alla bidrag är välkomna, säger Stefan.

FoUU står för Forskning, utveckling och
utbildning och är en verksamhet vars syfte är
att stödja, simulera och utveckla hälso- och
sjukvården. Forskningsavdelningen inom
Region Halland består av 11 personer och
arbetar med att stödja forskningsprojekten
som pågår. I Region Halland finns ca 80 aktiva
forskare som forskar inom allt från kirurgi till
primärvård. Varje år publiceras det ca 80–90
vetenskapliga artiklar från forskarna i Region
Halland.

Högt tryck

hos tandläkaren

Ungefär 90 procent av oss går till tandläkaren på regelbunden basis. Varför inte
passa på att kolla blodtrycket på samma gång och fånga upp personer med högt
blodtryck i ett tidigt skede? Det är tanken bakom den forskningsstudie som Helen
Andersson på Region Halland leder.

R

edan för tre år sedan startades
forskningsprojektet på uppdrag av
hälso- och sjukvårdsdirektören i
Region Halland. På fyra halländska tandvårdskliniker (varav två i Varbergs kommun) genomfördes blodtryckskontroller i
samband med den årliga tandvårdskontrollen på personer mellan 40–75 år. Under
ett och ett halvt år samlade man in data
från 2 000 personer. De personer som hade
blodtryck över 140/90 mmHg i mätningen
fick med sig en blodtrycksmätare hem för
att under en vecka mäta trycket varje morgon och kväll. Personer som även efter
mätningen hemma hade ett högt blodtryck remitterades till sin vårdcentral för
vidare utredning.
– Anledningen till att man mäter hemma är för att minimera risken för ”vitrockshypoterni”, det vill säga att blodtrycket går upp på grund av att personen
känner sig stressad i sjukvårdssituationen, säger Helen Andersson, verksamhetscontroller i Region Halland och projektledare för forskningsprojektet.

len i hjärtat. Genom blodtryckskontrollerna
kan man fånga upp personer utan symptom
och under ett tidigt skede åtgärda trycket.
– Majoriteten av alla med högt blodtryck kan själva sänka det genom livsstilsändringar, berättar Helen. En bra kost,
motion och mindre stress kan påverka mer
än man tror. Att upptäcka och åtgärda ett
högt blodtryck tidigt minskar risken för
hjärt- och kärlsjukdomar och stroke, fortsätter Helen.

”Tidig upptäckt av högt blodtryck via
tandvården” är ett av forskningsprojekten
inom Region Halland som har fått anslag av
Varbergs Sparbank, via Sparbanksstiftel-

sen. Till hösten beräknas en hälsoekonomisk analys av studien vara klar. I den
kommer forskningsprojektet utvärderas.
– Jag tycker att tandvården är ett jättebra sätt att träffa och upptäcka patienter
tidigt, men det finns mycket att ta hänsyn
till, säger Helen. Det är kostsamt att införa
regelbundna blodtryckskontroller. Förutom uppstartskostnad i form av inköp av
blodtrycksapparater krävs utbildningsinsatser av personalen, och mätningarna tar
tid från tandvårdspersonalens ordinarie
arbetsuppgifter. Å andra sidan görs mätningarna med syfte att upptäcka och förebygga följdsjukdomar vilket i förlängningen kan betyda minskade vårdkostnader
och friskare invånare, avslutar hon.

Helen Andersson, verksamhetscontroller i Region
Halland.

Majoriteten av alla med
högt blodtryck kan själva
sänka det genom livsstilsändringar. En bra
kost, motion och mindre
stress kan påverka mer
än man tror.

Projektet framöver

Tidig åtgärd
Helen, som innan sin nuvarande roll har
arbetat som tandsköterska och dessutom är
utbildad sjuksköterska, brinner för preventiva åtgärder och att hitta lösningar.
– Varför vänta på att drabbas av sjukdom
när man kan förhindra den? säger Helen.
Högt blodtryck ger i de flesta fall inga
symptom, men belastar och påverkar kär-
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HORRED

VEDDIGE

HÅSTEN
CENTRUM

Ny
kontorsstruktur
TVÅÅKER

men med samma mål

I februari gick Varbergs Sparbank ut med att det under året kommer att ske förändringar
i kontorsstrukturen. Verksamheterna på kontoren i Bua, Träslövsläge och Skällinge
kommer att flytta och kontoren stängs ner. Beslutet har mötts av förståelse, men
också av besvikelse.
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B

akgrunden till beslutet om förändringen är att antalet besökare
på bankkontoren har minskat
drastiskt under de senaste åren. De kunder som numera besöker banken vill i allmänhet ha rådgivning.
– Vardagsaffärerna sköter majoriteten
av kunderna själva genom digitala kanaler. Men det är klart att det ändå kan uppfattas som tråkigt när en service i närområdet försvinner, säger Per Richardsson,
vd på Varbergs Sparbank.

Med fokus på rådgivning
Kontoren stänger inte på grund av kostnadsskäl, utan det är starkt kopplat till
den digitala förändringen i samhället. Att
slå ihop kontoren är ett sätt att utveckla
rådgivningen. Genom större kontor skapas ett naturligare klimat för erfarenhetsutbyte kollegor emellan, vilket i förlängningen gynnar kundmötet. I en tid där nya
lagkrav ständigt införs är det viktigt att
vara uppdaterad.
– Som rådgivare är det otroligt viktigt
att kunna bolla olika frågor sinsemellan.
Särskilt när det kommer till komplexa saker så som lagkrav, menar Per.
– Vi vill vara professionella i vår rådgivning och vårt mål är att kunden ska
känna sig nöjd och trygg när hen lämnar
mötet. Kundnöjdhet är något som är otroligt viktigt för oss.
I och med att verksamheterna kommer
att slås ihop blir lokalerna i Veddige och
Tvååker för små. De kommer att byggas om
med start i höst.
– Lokalerna behövde renoveras, så vi
passar på att bygga om kontoren samtidigt
och gör miljöerna bättre anpassade för
rådgivning, säger Per.
Själva ombyggnaderna beräknas vara
klara under 2017. Verksamheten kommer
att vara igång under hela byggprocessen
och bedrivas i tillfälliga lokaler.

och flera landsbygdsprojekt och idrottsföreningar har fått finansiering från stiftelsen, fortsätter han. Det geografiska området för stiftelsens verksamhet är inget
som kommer att påverkas av kontorsstrukturen, utan vi kommer fortsätta att
göra nytta runt om i hela Varbergs kommun och Horred.

är sättet man möter banken på och hur
man sköter sina bankaffärer, säger Per.
Framöver kommer det digitala att ta stor
plats men vi är måna om att fortsätta träffa våra kunder genom rådgivningen. I 180
år har vi varit en lokal bank med starkt
samhällsengagemang som har arbetat enligt Sparbanksidén. Det vill vi fortsätta
med, avslutar han.

Varbergs Sparbank framöver
Varbergs Sparbank startade år 1836, det vill
säga för 180 år sedan. I de tidiga åren var
det insättningar på fredagar och uttag på
lördagar, öppettider som kan verka något
snäva idag.
– I grund och botten så handlar bank om
samma saker nu som då. Det handlar om
inlåning och utlåning, samt om individens ekonomi. Den största förändringen

Den 1 juli flyttar verksamheten i Skällinge
till Håsten. 3 oktober flyttar verksamheten i
Bua till Veddige och verksamheten i
Träslövsläge till Tvååker. Majoriteten av
personalen på kontoren som stängs kommer
att flytta med. Mer info om förändringarna
på www.varbergssparbank.se

Kontoren stänger inte på grund av
kostnadsskäl, utan det är starkt
kopplat till den digitala förändringen
i samhället. Att slå ihop kontoren är
ett sätt att utveckla rådgivningen.

Att värna om bygden
Efter förändringarna i kontorsstrukturen
kommer Varbergs Sparbank att ha fem
kontor kvar, samt egen telefonbank.
– Vi har fått höra att vi i och med förändringarna försämrar för landsbygden.
Det är ju ett sätt att se det på, men man
kan också se vad vi faktiskt gör för landsbygden. Dels att vi fortfarande har flera
kontor kvar runt om i kommunen, men
framförallt vad vi bidrar till genom vår
ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen, säger
Per. Exempelvis har över 1900 hushåll på
landsbygden fått bidrag till att dra in fiber

Per Richardsson, vd på Varbergs Sparbank.

VARBERGS SPARBANK

15

Varberg behöver fler företag, som skapar tillväxt, arbetstillfällen och stärker stadens
varumärke. Med företagsinkubatorn Potential.vbg vill Varbergs Sparbank genom
Sparbanksstiftelsen stötta nytänkande entreprenörer och spännande, innovativa idéer.

F

örsommarsolen och fågelkvittret
letar sig in genom öppna fönster i
Kreativa kontoret, och skapar en
behaglig kuliss till stämningen bland personerna som arbetar på företagshotellet.
Här sjuder det av engagemang och framtidstro – precis som Potential.vbg:s operativa chef Jannike Åhlgren hoppades på.
– I den här miljön frodas den typ av utvecklingsinriktade personer och innovativa företag som en företagsinkubator
vänder sig till.
Potential.vbg är en fristående stiftelse,
som har bildats med hjälp av medel från
Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Tanken är att kunna stötta näringslivsutvecklingen utan att banken dras in i
en diskussion om snedvriden konkurrens.
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– Det är jättekul och en fantastisk förmån
att få vara med och sjösätta Potential.vbg,
säger Per Richardsson, vd på Varbergs
Sparbank.
Förhoppningen är att ett antal nya,
bärkraftiga verksamheter ska komma ut
ur inkubatorn.
– Det behöver inte vara företag med stor
omsättning utan det kan lika gärna handla
om annan värdetillväxt. Huvudsaken är att
det är en tjänst eller produkt som är nyskapande och har en utvecklingspotential.
Tänk till exempel på vad Surfers, som blev
årets företagare, har inneburit för Varbergs varumärke, säger Per Richardsson.
Varberg förknippas oftast med sommarsemester, fästningen och Bockstensmannen.
Jannike Åhlgren hoppas att Potential.vbg

ska bidra till att lyfta fram stadens entreprenörsanda.
– Vi vill sätta Varberg på kartan som
ett fantastiskt ställe för företag att verka
och utvecklas på, som en del i att förverkliga visionen att bli Västkustens kreativa
mittpunkt, säger hon.

Tre viktiga delar
En företagsinkubator som Potential.vbg är
inte en arbetsmarknadsåtgärd och skiljer
sig från andra typer av nyföretagarstöd
på flera punkter.
För det första erbjuds långsiktig rådgivning och assistans vad gäller ekonomi,
affärsutveckling och så vidare.
För det andra får entreprenören tillgång till ett brett kontaktnät.

Vi vill sätta Varberg på kartan som ett fantastiskt ställe för företag
att verka och utvecklas på, som en del i att förverkliga visionen att
bli Västkustens kreativa mittpunkt.

terats till inkubatorsprogrammet har Potential.vbg möjlighet att satsa mer omfattande och över längre tid. Entreprenören
följs i upp till ett par år.
– Om man vill öppna en frisersalong eller
en pizzeria så kan det vara en jättebra idé,
men det är inte en satsning som behöver
stöd från Potential.vbg. Vi letar efter idéer
med skalbarhet och högt nytänkande, säger
Jannike Åhlgren.

Passion, tur och tajming
Jannike Åhlgren, operativ chef på Potential.vbg.

För det tredje kan Potential.vbg erbjuda
riskkapital.
– Den sista delen, riskkapitalet, saknas
ofta i inkubatorer, men vi tycker att alla tre
delarna är lika viktiga, säger Per Richardsson.
Kandidaterna sållas fram genom en
urvalsprocess. När ett företag har accep-

Jon Lindén, som är styrelseordförande i
Potential.vbg, berättar att personerna bakom projektet är viktiga.
– Det finns tre huvudfaktorer som avgör om ett företag ska lyckas eller inte. Först
och främst är alla framgångsrika entreprenörer extremt passionerade och brinner för sina idéer. De två andra faktorerna, tur och tajming, är svåra att påverka.
Få lyckas på första försöket och det är
okej att misslyckas. Det gäller att inte ge
upp utan att prova, prova och prova igen,

enligt Jon Lindén, som kallar sig själv
återfallsentreprenör.
– Jag är inte idémaskinen, men jag är
bra på att realisera idéer, att strukturera
och göra dem begripliga. Det bör alltid
vara minst två personer bakom en ny
satsning, eftersom det är svårt att hitta
alla egenskaper i en och samma person,
säger han.

Fler lokala aktörer
Varbergs Sparbank bidrar genom Sparbanksstiftelsen med 20 miljoner kronor,
vilket är tillräckligt för att säkra verksamheten över en femårsperiod. På lite
längre sikt önskar Jannike Åhlgren att
fler lokala aktörer vill vara med och satsa
och att Potential.vbg blir en livskraftig
plattform som står på egna ben.
– Och att det innovativa klimatet ska
stärkas i stan. Min förhoppning är att företagarna ska känna att de kan ge för att
få, och stötta varandra till gagn för hela
Varberg.

VARBERGS SPARBANK
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Äntligen
hemma

HANDBOLLSKLUBBEN VARBERG PÅ PLATS I IDROTTSHALLEN

Handboll
Trycket är enormt. Varberg sätter ytterligare ett skott i motståndarnas nät, ett mål
närmare den högsta divisionen. Publikens jubel får nästan taket att lyfta. Handbollsklubben Varberg är hemma igen.

I

nnermåtten blev yttermått. Så säger
skrönan att det gick till när Idrottshallens plan blev för liten. Om det
var så det gick till – och vem som i så fall
var skyldig till det förargliga misstaget –
är knappast lönt att utreda så här drygt 50
år senare. Men klart är att Svenska Handbollsförbundet inte har velat se mellan
fingrarna på de försvunna decimetrarna.
Hallen har inte kunnat användas för seriespel och Handbollsklubben Varberg, HKV,
har fått sprida ut träningar och matcher
till andra hallar i stan.

En bänkrad på var sida
Längtan efter en egen hemmaarena har
inte minskat med åren. Handbollsklubben
har gång på gång uppvaktat kommunen
för att få till stånd en breddning av A-hallens plan, men till slut ryckte Sparbanksstiftelsen Varberg in och sköt till hela
summan.
– En bänkrad har offrats på var sida om
planen och nu är den tillräckligt bred för
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seriespel i handboll. Vårt bidrag har också
räckt till nytt golv och en ny ventilationsanläggning, säger Anders Olsson på Sparbanksstiftelsen.
Peter Ideböhn, HKV:s ordförande, är mer
än nöjd med klubbens nygamla hemmaarena.
– Sparbankshallen och Brearedshallen,
som vi har använt för seriespel de senaste
åren, är jättefina. Men de passar inte vårt
format. I Idrottshallen får vi in 800–900
åskådare. Det är perfekt.
– Att få tillbaka Idrottshallen har betytt
oerhört mycket för handbollen på kort tid.
Både vad gäller publik och antalet aktiva
spelare, från barnverksamheten och hela
vägen till elitsatsningen. Nu siktar vi på att
snart ha ett framgångsrikt damlag också,
säger Peter Ideböhn.

Fler positiva effekter
Från och med i höst kan Varbergs gymnasieelever välja handbollsinriktning – och
risken att tappa talanger från Handbolls-

klubben Varberg till Kungsbacka och Halmstad minskar.
Anders Olsson framhåller att träningstider har frigjorts för andra idrotter i övriga
hallar, i och med att all handboll nu är
samlad på ett ställe. En annan positiv effekt
är att städningen förenklats. Till handboll
används ett sorts klister som förbättrar
greppförmågan. Nu behöver kommunen
bara rengöra en hall från klister.
Även Peter Ideböhn talar om Varbergs
Sparbanks investering i Idrottshallen i ett
vidare perspektiv.
– Vi blir starka i en tid när andra städer
är svaga. Det ger oss en bra chans att sätta
Varberg på kartan som idrottsstad. HKV
diskuterar samarbete med Bois och vi har
även kontakter med innebandyn och hockeyklubben. Det ska bli spännande att se
vad vi kan åstadkomma tillsammans.
– Det känns fantastiskt bra att kunna
använda överskottet från Varbergs Sparbank till insatser som är positiva för hela
kommunen, säger Anders Olsson.

Smart tänkt

av Systeminstallation

Systeminstallation tog ett helhetsgrepp om Schenkers värmereglering och belysningskoncept och skapade underverk. Under tio år hittade Varbergsföretaget smarta
lösningar som sänkte logistikjättens energikostnader med 100 miljoner kronor.
Metoden prisades nyligen under Skandinaviens största fastighetsmässa Nordbygg
som årets energilösning i den globala tävlingen Regin Energy Saver Awards.

T

idigare var Schenkers terminalbyggnader upplysta, även när det
inte var någon produktion. Nu är
det ett minne blott. Inga lampor lyser
längre i onödan, inga fläktar snurrar när
det inte behövs och terminalportarna står
bara öppna när de används. Temperaturen i lokalerna regleras och byggnaderna
är energioptimerade. Systeminstallations
medarbetare är noggranna i sitt arbete,
det mäts, kontrolleras och justeras.
– Vi har utvecklat en genomgående
strategi för energieffektivisering som är
applicerbar på flera fastigheter. Det har gett
en otrolig effekt, säger Bobo Ekelundh,
delägare på Systeminstallation.

tag och större lokaler, så erbjuder de även
ett koncept för privatkunder och villalösningar. Med konceptet har du koll på hemmets energiåtgång i realtid direkt via din
mobil och när du lämnar huset går det ner
i sparläge.
– Man ska inte låta huset dra en massa
energi när det inte behövs. Att sänka inomhustemperaturen fem grader när man reser
bort på vintertid kan ge ett rejält bidrag till
reskassan, säger Bjarne Johansson, delägare och hjärnan bakom villakonceptet.

Systeminstallations medarbetare är noggranna i
sitt arbete, det mäts,
kontrolleras och justeras.

Viktig vinst
Tävlingen Regin Energy Saver Awards riktar sig till aktörer världen över som med
sina installationslösningar bidrar till att
en fastighet kräver mindre energi.
– Vinsten betyder oerhört mycket. Tillsammans med våra medarbetare och med
uppdragsgivaren har vi nått ett fantastiskt resultat både i miljöbesparing och i
sänkta kostnader. Att vinna är ett kvitto
på att vårt arbete fungerar och vi ser att
fler vill göra samma resa som Schenker.
Flera förfrågningar från större fastighetsbolag och hotell har kommit efter vinsten,
säger Bobo Ekelundh.

Smarta lösningar för villa och hem
Även om Systeminstallation i störst utsträckning arbetar med lösningar för före-

Systeminstallations delägare Bjarne Johansson, Patric Rydell, Niklas Wallenbeck och Bobo Ekelundh är mer
än nöjda över utmärkelsen Årets energilösning.
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Hej!
Jag heter Klirre och är en glad kille som gillar pengar,
roliga saker, ekonomi och så klart Varbergs Sparbank!
I mitt gäng lär vi oss hur banken fungerar och så hittar
vi på roliga och spännande saker.
Är du mellan 6 och 12 år, gå med i Klirregänget gratis!
Läs mer på varbergssparbank.se/klirre
Hoppas vi ses!

Spring Klirrevarvet
lördag 9 juli!
Anmäl dig på varbergsloppet.se.
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