VARBERGS

Hela denna tidning är en annonsbilaga från Varbergs Sparbank

PENGAR
FÖRSÄKRA DIG OM
EN BRA PENSION
KAPPRUMSBIBLIOTEK
LOCKAR TILL LÄSNING

Traineetjänster kombinerar teori och praktik

Morgondagens
privatrådgivare

LEDARE

Vi står starka
inför framtiden
Varberg växer och utvecklas. Idag är vi drygt 62 000 invånare och
år 2030 beräknas vi vara cirka 80 000 invånare. Det är en fantastisk resa, men det betyder också att vi kommer att ställas inför
många utmaningar. Tillsammans kommer vi att lösa dessa. Varbergs
Sparbank bygger vidare för att klara resan. Vi måste vara lönsamma och starka inför framtiden.
Vi vill bygga vidare på vår starka närvaro och våra värderingar;
engagemang, enkelhet och tillgänglighet. Dessutom går cirka 20
procent av vår vinst tillbaka till vår bygd. Det gör oss unika.
Vi har lagt mycket kraft på att ställa om inför framtiden och vi
bygger om våra mötesplatser. Det tog över tre år att bygga om vårt
hus vid torget. Nu är vi äntligen färdiga. Näst på tur står Tvååker
och Veddige. Vi vill att våra fysiska mötesplatser ska ha de bästa
förutsättningarna för våra kundmöten. Varbergs Sparbank är den
enda lokala banken och vi står väl rustade inför framtiden. Med
korta beslutsvägar och rådgivare som är nära våra kunder på flera
kontor, vill vi vara din bank på hemmaplan som skapar möjligheter.
Trevlig läsning.
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EKONOMI PÅ SCHEMAT
Unik skolsatsning ger Varbergs elever
KOLL på privatekonomin

ALLA VÄGAR BÄR TILL VARE
Verksamheterna lyfter varandra
på Johnssons Gård

LÅT DIG INTE LURAS
Bedragarna hittar nya sätt att
försöka komma åt ditt bankkonto

FULL FART PÅ STADSUTVECKLINGEN
Kort väntetid för den som vill
bygga hus utanför centrum

NYTT LIV I LIFBÅTSHUSET
Sjöräddningssällskapet i Bua
har flyttat hem igen

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

KONTAKTA OSS
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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Ett

kretslopp
för positiv
utveckling
V

inster från Varbergs Sparbank
återinvesteras i Varbergs kommun och Horred, det vill säga i
bankens verksamhetsområde. Där andra
banker ger utdelning till sina aktieägare
delar Varbergs Sparbank istället ut pengar till Sparbanksstiftelsen Varberg, som i
sin tur stödjer bygdens utveckling inom
föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv,
forskning och utbildning. Över tid har
cirka 20 procent av Varbergs Sparbanks
vinst delats ut till Sparbanksstiftelsen
och under 2016 var det totala bidraget 24
miljoner kronor, fördelade på 111 projekt.
Vårt bidrag till bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en

ännu bättre plats att leva och verka i. När
det går bra för bygden går det också bra
för banken och då blir det ännu mer pengar över att investera i lokal utveckling.
Och så fortsätter bankens, stiftelsens och

bygdens kretslopp att bidra till en positiv
utveckling. Med ett ord kallas detta Sparbanksidén, en idé som är lika bra idag
som när den kom till Varberg 1836, när
Varbergs Sparbank grundades.

MER INFORMATION
För mer information om hur man ansöker om
bidrag från Sparbanksstiftelsen, besök
www.sparbanksstiftelsenvarberg.se eller
kontakta Jan-Inge Lyckberg, verkställande
tjänsteman, på telefon 0703-99 08 50 eller via
mail kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se
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Varbergs
ungdomar
får KOLL
på ekonomin
– Nu fattar jag varför pappa är så snål, utbrister en elev när Amanda Ljungberg från Varbergs
Sparbank förklarar hur mycket ett vanligt huslån faktiskt kostar varje månad.
Aha-upplevelserna är många när Ankarskolans sjätteklassare provar jobbet som privatrådgivare.

U

ngdomar behöver ha ett sunt förhållande till ekonomi den dag de
blir myndiga, och grunden bör
läggas tidigt. Det är utgångspunkten för
skolprojektet KOLL, som har tagits fram
av Varbergs Sparbank i samarbete med
kommunens lärare.
– I Sverige får de flesta barn en fast
inkomst i form av veckopeng, månadspeng
eller studiebidrag. Men tillsammans med
Storbritannien är vi sämst i Europa på
att prata om privatekonomi med våra
barn, berättar Amanda Ljungberg, barnungdom och studentansvarig på Varbergs
Sparbank.
Många händer viftar i luften när Amanda kastar ut frågor om hushållsbudgetar,
försäkringar och räntor, och hon får nästan lika många frågor tillbaka. Vad är
skillnaden mellan att bo i hus och hyreslägenhet? Vad betyder amortering? Vad

Amanda Ljungberg, barn- ungdom och
student-ansvarig på Varbergs Sparbank,
berättar vad det innebär att hamna i
Kronofogdens register.
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händer om en förälder blir sjuk och inte
kan jobba? Vad kan en vecka på Mallorca
kosta för en familj, 3 000 eller 30 000 kronor? Och vad händer om man inte betalar
en räkning i tid?
Exemplen är många och tydliga.
– Jag visste inte att föräldrarna måste
betala till så mycket olika saker, säger
Jacob Redenfors bekymrat.
Amanda Ljungberg understryker att
alla har olika ekonomiska förutsättningar.
För många ungdomar är det inte självklart med månadspeng och mobiltelefon.
Privatekonomi ingår i läroplanen som
en del i samhällskunskapen i årskurs sex,
men kan lyftas in i fler ämnen, som till
exempel matematik och hemkunskap.
Materialet som ingår i KOLL lyfter dessutom att familjekonstellationer kan se olika
ut, berättar Terese Andersen, som är lärare
för eleverna på Ankarskolan.

– Varbergs Sparbank gör det här jättebra. Samarbetet fungerar utmärkt, de har
lyssnat in vad vi behöver och kopplat det
till våra mål. Dessutom blir undervisningen mer verklighetsanknuten när vi har
besök utifrån, säger Terese.

Får göra hushållsbudget
Efter det att Amanda har berättat om yrkesroller och banken som arbetsplats läggs
fokus på ämnet privatekonomi. Eleverna
får lära sig om olika inkomster, utgifter,
spara och låna. Därefter delas de in i mindre grupper, som får varsin påhittad familj
att göra en hushållsbudget för. Med hjälp
av en kostnadstabell får eleverna ta reda
på olika kostnader som förekommer i hushållet och sätta dem i relation till inkomsterna. I det här skedet får de gissa hur
mycket pengar som läggs på mat, hygien,
rengöring samt kläder och skor.

Nathalie Langenbach, Hugo Westin och Nadja Båth får hjälp av Amanda Ljungberg när de resonerar om budgeten i en familj med två vuxna och två små barn.

TIPS TILL FÖRÄLDRAR
Nathalie Langenbach, Nadja Båth och
Hugo Westin tar sig an en familj med två
små pojkar. Hur mycket kostar mat och
hygienartiklar för ett sådant hushåll varje
månad?
Diskussionen böljar fram och tillbaka
över bordet.
– Jag tror ungefär 2 000 kronor, säger
Nadja.
– Jag tror det är mer. 2 500, säger Hugo.
– Med vi måste tänka på rengöringen
också. Åh, så svårt, säger Nathalie.
– 3 500 då, föreslår Nadja.
– För mycket. De har bara en toalett
att städa.
– Jag tror inte det är för mycket. De
måste ha tvål och sånt också.
Till slut enas gruppen om att mat och
hygienartiklar i deras familj får kosta
3 585 kronor i månaden, och går över till att
diskutera hur stort klädkontot ska vara.

Hur ofta behöver små barn nya kläder och
skor, och vad kostar det?

Stort intresse från skolorna
Eleverna har ett par veckor på sig att slutföra uppgiften. Sedan kommer Amanda
Ljungberg tillbaka för att vara med när
grupperna redovisar sitt arbete i klassen.
Därefter kommer en spännande twist: Ett
händelsekort delas ut, så att budgeten sätts
på prov. En förälder kan bli arbetslös, sjukskriven eller kanske går värmepumpen
sönder. Då blir det tydligt för eleverna varför man ska spara: ekonomiska förutsättningar kan ändras över en natt.
– Under våren 2017 kommer vi att träffa
alla elever i årskurs sex, även friskolorna.
Det är väldigt glädjande att det finns ett
så stort intresse och att alla elever i vårt
verksamhetsområde får samma utbildning i privatekonomi, säger Amanda.

w Ge ditt barn en regelbunden
inkomst (veckopeng, månadspeng
eller hela studiebidraget, beroende
på ålder).
w Var tydlig med vad pengarna ska
räcka till.
w Lär barnen spara en del regelbundet, om så bara några kronor.
w Låt barnet ta konsekvenserna om
pengarna tar slut för tidigt.
w Skilj på gåva och ersättning: Om
barnet vill ha mer pengar måste det
utföra en arbetsuppgift.
w Förklara för barnet vad saker kostar.
Låt det följa med till affären, hjälpa
till med självscanningen, se hur det
går till att betala räkningar.
Läs mer om hur du lär ditt barn
hantera sin ekonomi och se tabeller
över genomsnittlig månadspeng i
olika åldrar på varbergssparbank.se

SKOLPROJEKTET KOLL (KUL OCH LÄRORIKT LÄRANDE)
Sedan höstterminen 2016 är bankens barnoch ungdomsambassadörer i skolorna och pratar om banken som arbetsplats och ämnet
privatekonomi. Projektet kallar vi för KOLL
(Kul och lärorikt lärande).
Utbildningsmaterialet, som knyter an till
läroplanen, har tagits fram av banken i samarbete med förstelärarna Helle Lagerborg,
Niklas Andersson och Carolina Ockell i Var-

berg. Projektets syfte är att alla elever inom
bankens verksamhetsområde skall få kunskap
om banken som arbetsplats och bli inspirerade
att ta ett växande ansvar för sin egen privatekonomi.
KOLL är ett helhetspaket som sträcker sig
över elevens år i grundskolan, samt årskurs 2
på gymnasiet. Projektet utvecklas och genomförs i ett långsiktigt samarbete mellan Var-

bergs Sparbank och Varbergs kommun och är
en del av SKAL, samverkan mellan skola och
arbetsliv.
Varbergs Sparbank avsätter en heltid till
skolsatsningen. I övrigt finansieras skolprojektet med medel från Sparbanksstiftelsen.
Läs mer om skolprojektet KOLL på
www.varbergssparbank.se/skola
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En ny

generation

privatrådgivare

Att arbeta på en bank har under senare år blivit mer komplext. På grund av mer
omfattande lagkrav krävs längre upplärningsperiod än tidigare. Under 2017
startar fyra traineer sin utbildning i Varbergs Sparbank. När de är klara är de
redo att möta kunderna.
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SOFIA HAGMAN

PER LAIHONEN

SARA ANDERSSON

ANDREAS SANDBERG

Utbildning:
Logistikprogrammet på
Handelshögskolan i Göteborg.
Började arbeta hos oss:
Januari 2017.
Tidigare bankerfarenhet:
Swedbanks telefonbank med
både företagskunder och
privatkunder.

Utbildning:
Ekonomprogrammet
på Högskolan i Halmstad,
färdig i juni.
Började arbeta hos oss:
Sommaren 2015, kassa/
kundtjänst/telefonbanken.
Tidigare bankerfarenhet:
Ingen.

Utbildning:
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i
Halmstad, färdig sommaren
2016, samt kurser inom
revision och bank.
Började arbeta hos oss:
Januari 2017.
Tidigare bankerfarenhet:
SEB, kundtjänst.

Utbildning:
Energiekonomprogrammet på
Campus Varberg, färdig i juni.
Började arbeta hos oss:
Sommaren 2016, kassa/
kundtjänst Tvååker.
Tidigare bankerfarenhet:
Ingen.

S

ofia, Sara, Per och Andreas är
fyra pigga, engagerade och positiva personer med olika utbildning och bakgrund. Sofia och Sara är redan
igång med sin traineeutbildning medan
Pär och Andreas håller på att slutföra sina
högskolestudier och påbörjar utbildningen till sommaren.

Att få en helhetsbild
Parallellt med teoretisk utbildning inom
de stora blocken (låna, spara, försäkring)
är en del av utbildningen att praktisera
på bankens olika avdelningar.
– Det känns jättebra att få en helhetsbild över hur verksamheten fungerar. Och
möjligheten att bygga ett nätverk bland
kollegorna, så att man vet vart man ska
vända sig med olika frågor, säger Sara.
Sofia instämmer och fortsätter:
– Precis. Genom att vara runt och träffa
de olika kollegorna i banken får man en
förståelse och respekt för deras yrkesroller
och arbete.
När utbildningen är färdig är de redo
att gå in i privatrådgivarrollen, och det är
något de ser fram emot.

– Särskilt ser jag fram emot den personliga relationen och kundkontakten,
säger Sara.
– Att få följa och hjälpa kunderna genom livet ska bli jättekul, fortsätter Sofia.
Varbergs Sparbank har haft många
pensionsavgångar de senaste åren och
har en del ytterligare framöver. Traineetjänsterna är ett bra sätt att utbilda och
förekomma lediga tjänster, så att det finns
kompetent personal redo när en tjänst
blir ledig.
– Med traineetjänsterna ger vi möjlighet att kombinera teori och praktik i ett
relativt högt tempo, med målet att nå en
privatrådgivartjänst lite snabbare än vad
som är vanligt, säger Christina Jannesson, personalchef på Varbergs Sparbank.

Eftersom det finns möjlighet att prova
på olika arbetsuppgifter inom företaget
är det många som stannar kvar länge på
arbetsplatsen.
– I snitt så ligger anställningstiden på
knappt 17 år. Men många har arbetat här
hos oss betydligt längre, berättar Christina Jannesson.

Många yrkesroller

VILL DU BLI EN AV OSS?

Totalt arbetar 100 personer med det som rör
kunderna på Varbergs Sparbank. Dessutom är det många personer som arbetar
på interna avdelningar. 28 personer arbetar på ekonomi-, personal-, marknadsavdelning och back-office. I Varbergs Sparbank finns över trettio olika yrkesroller.

Är du intresserad av att jobba hos
oss? Håll utkik efter lediga tjänster
på www.varbergssparbank.se/jobb.
Har vi inga tjänster ute så kan du
skicka in ditt CV för framtida
tjänster.

VARBERGS SPARBANK
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Modern
landsbygd
På Johnssons Gård i Vare, strax söder om Varberg, samsas lantligt lugn med
energifylld entreprenörsanda. Ägarna Håkan och Eva-Lena Johnsson är glada
och lite överraskade över gårdens snabba utveckling till populärt besöksmål.
– Ibland vill jag nypa mig i armen, erkänner Eva-Lena.

D

et spikas och sågas både i och
utanför de gamla stallarna på
Johnssons Gård. De olika verksamheterna är alla under utveckling
och Håkan har inga problem att fylla
dagarna med arbetsuppgifter. Efter att
nyligen ha byggt klart Golden Wellness
naturhinderbana och utegym i den intilliggande skogsdungen har han tagit
itu med att utvidga Rub & Smoke BBQ:s
uteservering.
När de sista djuren lämnade gården
för fem år sedan insåg Håkan och EvaLena att de skulle behöva fylla gården
med något nytt om den inte skulle förfalla.

Ryktet om gården spreds
Håkan började med att hyra ut garageplatser och Eva-Lena inredde en fotostudio och utställningslokal. Någonstans i den vevan spreds ryktet i olika
nätverk och snart flyttade de första
hyresgästerna in.
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– Vi har inte varit aktivt sökande,
men vi har varit aktivt öppna. Vi upptäckte ju ganska snabbt att det fanns
ett behov av lantligt belägna lokaler,
förklarar Eva-Lena.
– Det har blivit inne att vara på landet. Jag tror inte detta hade funkat för
tio år sedan, säger Håkan.

Varierande verksamheter
Johnssons Gård har en lång och varierande historia bakom sig. Här har det
drivits både lantbruk och kvarn och
en gång fanns här till och med ett så
kallat fattighus.
Numera drejas, målas och bryggs
det öl i de gamla stallarna. Utomhus
blandas doften från barbecuen med
friska, salta vindar som sveper in från
havet ett par kilometer bort. Med Golden Wellness verksamhet har ytterligare en kundgrupp hittat till Johnssons Gård.
Eva-Lena berättar att hon i början

tänkte att verksamheterna på gården
var för olika, men att det har visat sig
vara en fördel i stället.
– Vi har nytta av varandras nätverk
och det är roligt att kunna erbjuda
gästerna som kommer hit en intressant mix av verksamheter. Om vi får
önska, så är det förstås roligt om eventuella nya hyresgäster kommer från
andra branscher än de som redan är
etablerade här.

Spännade framtid
Det finns fortfarande möjlighet att
skapa fler lediga lokaler på gården och
utan att avslöja för mycket lovar EvaLena och Håkan att det kommer att
hända spännande saker framöver.
Sommaren kommer att bjuda på
många olika evenemang, utöver lördagarna med mat och hantverk.
– Alla är välkomna hit. Hos oss är
det lätt att trivas på landet, säger EvaLena.

Hos Rub & Smoke tillagas köttet enligt
amerikansk barbecuetradition.
Fotograf: Eva-Lena Johnsson.
Håkan och Eva-Lena Johnsson
äger Johnssons Gård.

Amerikansk
barbecue med
halländsk touch
Varbergsborna måste ha
längtat efter Rub & Smoke
BBQ, för sittplatserna fylls
snabbt varje gång Bengt
Ingesson och Peder
Bengtsson slår upp
portarna till sin servering.

Nu börjar andra säsongen med eget ställe
på Johnssons Gård. Bengt och Peder återgår till fyradagarsvecka på sina ordinarie
jobb för att tillbringa fredagarna vid sina
smokers. Det går åt en hel dag av förberedelser för att Rub & Smoke ska kunna ha
öppet en dag på helgen.
– Visst lägger vi en massa tid här men
det är också väldigt roligt. Vi får en enorm
energi av alla glada gäster, säger Peder.
Rub & Smoke tillagar köttet med låg,
indirekt värme och rök så att det ska bli
riktigt mört. Kryddningen är deras egen,
blandad med inspiration från Kansas där
Peder bodde under en period.
På sikt finns det planer på att bygga en
mer väderskyddad avdelning, men när

området utökas i år är det fler sittplatser
utomhus som gäller. Än så länge har Rub
& Smoke haft solen på sin sida nästan
varje öppetdag.
– Det regnade ordentligt en gång förra
året, men alla gäster var lika positiva ändå.
Det blev en väldigt speciell stämning när
alla försökte tränga ihop sig under taket,
berättar Bengt innan han rusar tillbaka
till smokern för att kontrollera temperaturen.
För även om Rub & Smoke är en hobbybetonad sidoverksamhet för Bengt och
Peder så är barbecue blodigt allvar.

Läs mer om Johnssons Gård på nästa sida.
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9

Det händer också på

Ulrika Weijmer, Hembränt Keramik, flyttade till Johnssons Gård från lokaler i
centrala Varberg. Viktigast för henne var
att få större lokaler, för att bland annat
kunna arrangera kurser.
– Den etablerade tanken är ju att det
är bäst att vara i centrum, men jag har
faktiskt fler kunder nu, mycket tack vare
de andra verksamheternas kundkretsar.
Det blev som jag ville och mer därtill, det
är otroligt roligt.

Eva Otterström är konstnär och har sin
ateljé i det gamla stallet. Här målar hon
tavlor som kan ses på utställningar både i
Sverige och runt om i världen.
– Det går bra att komma in och titta,
även om jag inte bedriver vanlig affärsverksamhet här. Ibland behöver jag vara
ifred när jag målar, men oftast är det
bara roligt med besökare, säger hon.

Året runt, i ur och skur, tränar fler och
fler Varbergsbor med Golden Wellness.
– Vi vill träna i naturliga miljöer, men
vi har saknat ett hem. Så en natt vaknade
jag med idén klar – vi ska bygga en hinderbana ute vid Johnssons Gård, säger Petra
Alm, som driver Golden Wellness tillsammans med maken Håkan Johansson.
Nu är hinderbanan samt ett utegym
och en grillplats färdigställt i en skogsdunge mellan gården och åkrarna.
– Drömmen fortsätter växa, säger Petra
och avslöjar att Golden Wellness sneglar
på den gamla ladan.

Det senaste tillskottet på Johnssons Gård
är Sandt bryggeri, som tagit över det tidigare ysteriets lokaler.
– Vi är väldigt nöjda, lokalerna är superbra, säger Andreas Sandö som driver bryggeriet tillsammans med Tommy Brandt.
På gården ger de ölprovningar och
testar fram nya smaker. Större volymer
bryggs hos Halmstad brygghus.
– Även om detta mest är en hobby för
oss har vi mer på gång för att utveckla
konceptet, säger Andreas.
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Vem kan man lita på?

T

yvärr är det ständigt aktuellt att
prata om bedrägerier. Något som
moderna bedragare ofta gör är att
utge sig för att vara någon annan för att
komma över pengar. De kan till exempel
kapa ett e-postkonto eller skapa en falsk
facebookprofil för att sedan kontakta den
drabbades vänner och be om hjälp med
en överföring eller liknande. Tyvärr går
många på den typen av bedrägerier, för
vem vill inte hjälpa en vän i knipa?
Andra vanligt förekommande bedräge-

rier är så kallade phisingmail. I dessa kommunicerar ofta bedragaren genom att
låtsas vara ett känt varumärke* för att
antingen lura av mottagaren uppgifter (ex
kortuppgifter eller inloggningsuppgifter
till bankdosa/mobilt bankID) eller lura
dig att klicka på länk eller bifogad fil som
innehåller virus eller trojaner, vilka skadar din dator.
Här kommer några tips på hur du kan
skydda dig mot bedrägerier och vad du ska
tänka på.

SÄKERHETSDOSA
OCH BANKID ÄR PERSONLIGA
w Lämna aldrig ut koder till någon
annan.
w Säkerhetsdosa och BankID kan bara
användas för ditt personnummer
och ska enbart användas av dig själv.
w Förvara säkerhetsdosa och kod på
olika ställen och på ett sätt så att
obehöriga inte kommer åt dem.

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

TELEFONSAMTAL
w Var kritisk till telefonsamtal som
uppmanar dig till handlingar över
telefon och som rör din dator,
bankkort, konton, koder med mera.
w Lämna aldrig ut personlig information över telefon när du blir 		
uppringd.
w Är du osäker, avsluta samtalet och
ring den officiella vägen för att
kontrollera med företaget.

#@
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*Telia, Skatteverket, Swedbank, Apple och Post Nord är några som
har fått sina varumärken kapade av bedragare.

Nya kontor för
bättre kundmöten
Under året kommer bankkontoren i Veddige och Tvååker genomgå stora förändringar. De båda kontoren har vuxit rejält
under senaste året och cirka tio anställda
kommer att arbeta på respektive enhet.
På kontoren finns ett generöst utbud av
tjänster med rådgivning för både privatpersoner och företag, kontanthantering,
servicebox och bankens olika specialister
på plats med jämna mellanrum.
För att kunna tillgodose de nya behoven krävs en anpassning av lokalerna.
Planeringen för Veddigekontoret pågår i

skrivande stund, medan man har kommit lite längre i projekteringen för kontoret i Tvååker. Här ska lokalen renoveras
och byggas ut med start under sommaren, vilket gör att verksamheten under
byggtiden flyttar ut till intilliggande paviljonger. Det kommer att innebära vissa
tillfälliga begränsningar för kunden,
bland annat tillgången till bankfack och
kontanter.
– Syftet med att vi förnyar och utökar
kontoren är att vi vill skapa förutsättningar för bättre kundmöten, förklarar
Siv Larsson, privatmarknadschef och vice
VD i Varbergs Sparbank.

Varför ställer
banken frågor?
Penningtvättslagen, som infördes 2009
och gäller i alla EU-länder, 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 utföra. Därför måste
banken ställa frågor till dig när du ska
bli ny kund i banken eller utföra dina
bankärenden. All information banken får
om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Dags att
göra sig
av med
gamla
mynt och
sedlar
Efter den 30 juni kan du inte längre använda de gamla 100- och 500-kronorssedlarna. Du kan inte heller använda de gamla
1-, 2- och 5-kronorna. Tiokronan blir kvar
som tidigare.
Använd de utgående kontanterna redan nu i handeln. Om du har ett konto i
Varbergs Sparbank går det också bra att
sätta in pengarna hos oss. Tänk på att vi
har begränsningar för kontanter, max insättning är 10 000 kr per vecka och max
uttag är 15 000 kr per vecka.
Mer information om sedelbytet finns på
riksbank.se

VARBERGS SPARBANK
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Uppdaterade

tjänster

i ny kostym

Internetbanken och mobilbanken har kommit att bli mycket populära tjänster. Under
2017 släpps de i nya förbättrade versioner med nytt utseende.

D

et har gått många år sedan vår
första internetbank släpptes och
mycket har förändrats sedan
dess. Det är främst användarnas beteende som ser annorlunda ut samt att man
idag använder fler sorters enheter att
logga in på.

Förr och nu
När internetbanken släpptes var den gjord
för den tidens användning, det vill säga
anpassat till en dator. Ingen kunde väl
tro att så mycket av internetanvändning-

en skulle flytta in i mobilen så snabbt!
Den nya internetbanken är byggd för att
anpassa sig oavsett om du loggar in på din
dator, i din mobil eller på en surfplatta.
Det gör att användarupplevelsen blir betydligt bättre.
Den tidigare mobilbanksappen släpptes
för fem år sedan. Man kan tycka att det
inte är så längesedan, men ny teknik driver
utvecklingen snabbt framåt och för att
kunna utveckla nya funktioner behövde
även appen uppdateras. Under en övergångperiod kommer delar av funktionaliteten inte att finnas på plats utan vara
under utveckling. De tjänster som saknas
från start är:
Spara och placera, administration av
ditt barns banktjänster och administration av Swish (t ex ändra beloppsbegränsningar).
Du kommer dock att kunna nyttja
tjänsterna via en separat app: ”Sparbanken Spara och placera” som du laddar ner
en gång och sedan förflyttar du dig enkelt
mellan apparna utan att behöva logga in
flera gånger.

En enklare användning
Förutom ett förbättrat utseende finns det
nya funktioner i både internet- och mobilbanken. Bland annat att du kan ansöka om
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konsumtionslån och få utbetalt direkt till
ditt konto. Det är också enklare att skicka
meddelanden och kontakta oss. I appen
kan man dessutom ställa in så att meddelandet ”poppar upp” i telefonen när du
får det.

VAD ÄR NYTT?
w Ansöka om och få privatlån utbetalt
direkt via appen/internetbanken.
w Kommunicera säkert och direkt med
oss i appen/internetbanken.
w Signera avtal och dokument i appen/
internetbanken.
w Nytt utseende och enklare
navigering.
HUR FUNKAR DET?
Det mesta sker per automatik och du
behöver inte göra någonting. De
personer som inte har automatisk
uppdatering av sin app behöver gå in
och göra uppdateringen manuellt.

Expansion

ation

h rot
c
o

Under flera år har Varberg
varit en stark tillväxtkommun och trenden verkar
hålla i sig.

V

arbergs stadsprofil präglas just
nu av byggkranar och ställningar,
och så kommer det att fortsätta
under flera år.
– Det pågår detaljplanering för bostäder
i centrum, men även för centrumnära områden som Trönningenäs, Trönninge, Bläshammar och Träslöv, säger Leif Andersson, markförvaltare på Samhällsutvecklingskontoret på Varbergs kommun.
Dessutom byggs det hyresrätter i Kungsäter och en fördjupad översiktsplan för
Norra kusten är antagen, vilket innebär
mer byggnation i bland annat Bua och
Väröbacka.

är det längre väntetid, eftersom där sällan
finns tomter att fördela, säger Leif.
Köp- och säljmarknaden för befintliga
bostäder första delen av 2017 liknar mycket
hur det såg ut samma period förra året.
En positiv förändring är dock att försäljningstiderna har blivit något längre.
– Vi har under en period haft alldeles
för snabba affärer, där objekt säljs innan
visning. En bostadsaffär är en stor affär
och vi som mäklare tycker att alla spekulanter ska ges tid att fundera och ta ett sunt
beslut, säger Martin Birgerson, fastighetsmäklare och kontorschef på Fastighetsbyrån i Varberg.

En god start på året

Dags att sälja?

Både kommunen och olika privata byggföretag har tomter till försäljning.
– Sätter man upp sig i tomtkön för en
tomt i norr, öster eller söder är väntetiden
cirka en till två månader. I centralorten

Aktuell statistik visar på en mycket hög
prisutveckling för bostadsmarknaden, upp
till 15 procent. Men statistiken berättar inte
hela sanningen.
– Den påverkas av att vi har haft många

försäljningar av exklusivare hus med bra
läge. De drar upp snittet för hela försäljningen, säger Martin.
Många väljer att sälja på våren, eftersom grönskan och värmen kan göra det
enklare för potentiella köpare att föreställa
sig sommarkvällarna på verandan eller
balkongen. Samtidigt finns risken att priserna går ned när det finns många objekt
ute till försäljning. Bostäder som säljs med
få eller inga konkurrenter brukar säljas
för en högre prislapp.
– Träffa en mäklare i ett tidigt skede
och gör upp en tidsplan som känns bra. Det
är alltid bra att undvika stressade försäljningar, säger Martin Birgersson.

TIPS!
BYGGA BOSTAD
På varberg.se kan du läsa om
kommunens aktuella byggprojekt
och se tomter till försäljning. För
tomter som bebyggs av husproducenter finns information hos
respektive företag.
SÄLJA BOSTAD
Kontakta en mäklare i god tid och gör
upp en tidsplan för försäljningen.

Trycket är hårt på Varbergs bostadsmarknad, både vad gäller nybyggnation och på köp- och säljmarknaden, berättar Martin Birgerson, fastighetsmäklare, och Leif Andersson, markförvaltare.

KÖPA BOSTAD
Träffa din bank i god tid och skaffa
ett lånelöfte, så du vet dina möjligheter när rätt bostad dyker upp.

VARBERGS SPARBANK
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Havets
hjältar ser
om sitt hus
Sjöräddarna i Bua har hittat hem. De har köpt tillbaka sitt Lifbåtshus och är i full
färd med att renovera det till modern standard. Med det nygamla stationshuset
öppnas helt nya möjligheter för Sjöräddningssällskapets verksamhet framöver.

Rescuerunners är specialdesignade av Sjöräddningssällskapet för räddningsinsatser i grunda
vatten, vid brytande sjö och för snabb upptagning
av nödställda. Fotograf: Henrik Trygg.
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Lifbåtshuset i Bua byggdes i början av förra seklet.
Tack vare ett bidrag från Varbergs Sparbank genom
Sparbanksstiftelsen är huset nyrenoverat lagom till
midsommar.

När båtar står på grund är det ofta svårt för
räddningsbåten att komma nära. Förr sköt sjöräddarna över en lina med hjälp av en raket. Sedan
drogs de nödställda i säkerhet i den här korgen.

N

idingen är Sveriges mest olycksdrabbade fyrplats. Genom århundradena har mängder av
skepp gått på reven, och runt 700 vrak
ligger kvar i det förrädiska farvattnet.
Eftersom grundstötningarna fortsatte
runt Nidingen, trots fyrar och mistsignaler, startades en sjöräddningsstation i Bua
1909. Stationen var den fjärde i Sverige
och är den äldsta som fortfarande är i
drift. Lifbåtshuset fick sitt namn eftersom
stationens första båt förvarades i huset.
Det var en roddbåt som drogs i sjön med
hjälp av hästar när larmet gick.

Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen.

Kunskap och kamratskap

Huset har ett stort
historiskt värde, så vi är
väldigt glada över att det
åter är i vår ägo.
Christer Berntsson

Var förråd i 50 år
Så småningom fick stationen modernare
båtar, som inte behövde tas upp mellan
utryckningarna. Lifbåtshuset spelade ut
sin roll och såldes till en lokal fiskare i
mitten av 1900-talet. Nu har sjöräddarna
köpt tillbaka det.
– Huset har ett stort historiskt värde,
så vi är väldigt glada över att det åter är i
vår ägo, säger Christer Berntsson, stationsansvarig på sjöräddningsstationen i Bua.
Efter att ha fungerat som förråd i över
ett halvt sekel var Lifbåtshuset i behov
av totalrenovering. Trots generösa donationer och mängder av frivilligt arbete
räckte inte pengarna för att färdigställa
projektet. Ett ekonomiskt bidrag från
Varbergs Sparbank genom Sparbanks-

Christer Berntsson hoppas på många fler aktiva
frivilliga sjöräddare när upptagningsområdet blir
större framöver.

stiftelsen blev lösningen.
– Det första vi gjorde var att återskapa
huset exteriört. Under våren fortsätter vi
arbetet invändigt. Tack vare bidraget blir
Lifbåtshuset klart redan till midsommar,
berättar Christer.
Invändigt får Lifbåtshuset utrymmen
för reparationer samt tvätt och förvaring
av kläder och utrustning. På övervåningen blir det mötesrum plus soffhörna och
arbetsplats med wifi. Där finns också både
toalett och ett litet kök.
– Vi är mycket positiva till Sjöräddningssällskapets viktiga arbete, så det
känns väldigt bra att kunna bidra, säger

Christer Berntsson hoppas att antalet
aktiva frivilliga sjöräddare ska öka framöver. Upptagningsområdet blir betydligt
större i och med att dagjouren kan sitta
och jobba i det nygamla stationshuset i
väntan på larm. Fram tills nu har bara
de som bor eller arbetar inom en kvarts
bilresa kunnat engagera sig, berättar
Christer Berntsson, som själv har varit
sjöräddare sedan 1993.
– De brukar kalla mig för eldsjäl och
det stämmer bra. Sjöräddningen är en
livsstil som ger kunskap, erfarenhet och
ett gott kamratskap. Alla är välkomna.
Det krävs inga särskilda förkunskaper
och man behöver inte ens vara ute på
sjön om man inte vill, säger han.

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
Sjöräddningssällskapet är inblandat i runt
70 procent av all sjöräddning i Sverige och
arbetar helt utan statliga bidrag. Dygnet runt,
365 dagar om året, är sjöräddarna redo att ge
sig ut på havet. På sin fritid, utan ersättning.
Verksamheten går runt tack vare medlemskap,
donationer, gåvor och frivilliga insatser.
Vill du bidra? Läs mer på sjoraddning.se.
Märk din gåva ”Bua”.

VARBERGS SPARBANK
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Nu kan

barnen

låna böcker – på förskolan

Under en treårsperiod installerar Barn- och utbildningsförvaltningen kapprumsbibliotek på alla kommunala förskolor i hela Varbergs kommun. Samtidigt utbildas
förskolepersonalen i hur man pratar med barn om läsning. Initiativet kallas Levande
läsning och ska bidra till ökad läsning för förskolebarn.

T

anken med Kapprumsbiblioteken
är att föräldrar och barn enkelt
ska kunna låna hem böcker. Böckerna exponeras på ett tilltalande sätt och
lånehanteringen är enkel. Kapprumsbiblioteket, som innehåller 40-talet titlar för
respektive förskoleavdelning, finansieras
av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.
– Läsning har en avgörande betydelse
i hela skolgången. Att man redan i förskolan kan bygga upp ett intresse för läsning som man tar med sig i sitt fortsatta
lärande är helt fantastiskt, menar Margaretha Bengtsson, språk-, läs- och skrivutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen på Varbergs kommun och en
av dem som tagit initiativet till Levande
läsning.
Grunden till Levande läsning var ett
lyckat pilotprojekt under 2014, där en efterfrågan uppstod hos samtliga förskolor
i kommunen att på sikt få ta del av projektet. Levande läsning har utformats i samarbete med biblioteket i Varberg och forskare vid Göteborgs universitet.

Två delar i projektet
Utvecklingsarbetet syftar till att främja
läsning och samtal kring läsning med
förskolebarn. Levande läsning består av
två delar: fortbildning för förskolans per-
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Hedvig tycker om kapprumsbiblioteket.

sonal och kapprumsbibliotek på varje
förskoleavdelning.
Fortbildningen handlar om högläsningens betydelse för kunskapsutvecklingen,
men också om hur man läser och samtalar med barn på ett sätt som utvecklar
barns språk, läsförståelse och lust för berättande och för skriftspråket. Förskolepedagogerna Jennie Persson och Josephine Tärnbrant på Ugglans I Ur och Skurförskola deltar i projektet.
– Vårt kapprumsbibliotek har blivit
en riktig succé, där barnen engagerar sig
och med stolthet redogör för sina föräldrar vilken bok de vill låna hem, säger
Jennie.

Ett annat syfte med att böckerna finns
just i kapprummen är att de barn som är
färdiga först med att ta på sig ytterkläderna när de ska ut och leka, kan vänta
in kompisarna genom att sätta sig och
bläddra i en bok.
– Ja, vi har märkt att det blir ett helt
annat lugn i kapprummet sedan böckerna kom hit, säger Josephine.
Boktitlarna är inte desamma för något bibliotek eller avdelning, så efter en
tid kan man skifta uppsättning för att få
variation. Titlarna är noggrant utvalda
och man hittar böcker för olika åldrar
och intressen. Flera är skrivna av kända
svenska författare, men det finns också
böcker av i Sverige mindre kända internationella och prisbelönta författare, som
på ett pedagogiskt sätt speglar dagens
samhälle i sina skildringar.
– Det allra bästa med projektet, som vi
kan konstatera efter att det rullat några
månader, är att barnen själva tar initiativet
till att låna hem böcker, säger Margaretha.

Fler lockas till läsning
I förskolans verksamhet försöker man
genom projektet hitta nya vägar att få
barn intresserade av läsning. Bland annat kan man läsa för ett barn i taget, vilket har visat sig ge oväntat bra resultat.
– Ja, barn som annars inte har kunnat
koncentrera sig vid högläsning i grupp
blir intresserade och vill ha mer läsning,
både på förskolan och med sig hem, berättar Margaretha.
Det är lätt att tänka att det inte finns
tid för läsning med ett barn i taget, men
en kreativ pedagog kan lösa denna utmaning på olika sätt.

Barnen tar själva initiativ till att låna hem böcker, berättar Margaretha
Bengtsson på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Edith tittar i en bok en stund innan hon återgår till
att leka med kompisarna.

– Vi brukar kunna ta kortare stunder
för läsning med ett barn, lite spontant och
både inne och ute funkar bra då, säger
Jennie.
Men även traditionell läsning i grupp
går att utveckla. Bland annat genom att
man diskuterar boken med barnen, samtalar om bild och text, frågar om det var något de inte förstod, eller något som var
konstigt med boken. Barnen får också
möjlighet att ge böckerna betyg, vilket
brukar engagera lite extra.
Barn stöter dagligen på texter i olika
sammanhang, inte minst på dator eller
läsplatta, vilket i sig är positivt. Men Margaretha Bengtsson hävdar att den fysiska
boken fortfarande har en särställning
när det gäller kvalitativ inlärning genom
läsning.
– Det är ju faktiskt ingen självklarhet
att barn får böcker lästa för sig, men i
kapprumsbiblioteket blir det väldigt nära
till böckerna och man ger alla samma
chans, säger Margaretha.

William är ett av många barn som tycker
om att låna hem böcker då och då.

Sedan böckerna kom på plats är det
mycket lugnare i kapprummet, berättar
Jennie Persson och Josephine
Tärnbrant på Ugglans I Ur och
Skur-förskola.

VARBERGS SPARBANK
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Hur ska din fram
Madeleine och Peter är Varbergs Sparbanks specialister inom pension och försäkring. Med deras kunskap och känsla för service blir ett ämne som många upplever
avlägset och krångligt plötsligt angeläget och intressant.

M

adeleine Björnerhag och Peter
Isberg arbetar båda med något
som ligger dem varmt om hjärtat. De lotsar Varbergs Sparbanks kunder
tillrätta inom pension och försäkringar.
Peter träffar privatpersoner och Madeleine i huvudsak företagare. I mötet med
de olika kundgrupperna uppstår många
gemensamma nämnare.

Ansvaret vilar på oss alla
Pensionsfrågan väcker känslor och när
det orangea kuvertet dimper ner i brevlådan ställs detta på sin spets. Många
väljer att inte ens öppna kuvertet. Detta
trots att vi idag har större eget ansvar än
någonsin över vår pension. Den allmänna
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pensionen beräknas nämligen bara räcka
till ungefär 50 procent av den tidigare inkomsten.
– Framtida pensionärer kan ha mycket
att vinna på att engagera sig mer i sitt
pensionssparande, menar Peter.
Frågor om pension och försäkring upplevs av många som krångliga och svåra
att påverka. Men det behöver faktiskt inte
vara så svårt.

Överblick – en bra början
Det viktiga är att skapa en överblick. Det
underlättar om man samlar det som har
med pensioner och försäkringar på ett
ställe, exempelvis hos Varbergs Sparbank. Ju oftare man besöker banken, de-

sto lättare blir det att följa utvecklingen
och att hålla sig på rätt risknivå. Och
banken kan man ju nu för tiden besöka
på många olika sätt,
bland annat är internetbanken ett
riktigt bra verktyg för uppföljning.

mtid se ut?
– Det blir enklare den dag då pensionen närmar sig och man ska göra sin
pensionsplanering, om man genom åren
haft löpande kontakt med banken, menar Madeleine.

Vilken nivå är rätt för dig?
Det finns inget samlat svar på vilken nivå
man ska lägga sitt pensionssparande.
– När vi ger råd utgår vi från individen och ställer frågan – vad är en bra
nivå för just dig? Utifrån din lön du har
idag och hur mycket du vill få ut som
pensionär, säger Peter.
När det handlar om pensionssparande är det klokt att inte vänta för länge, då
denna typ av långsiktigt sparande kan
gynnas av hävstångseffekten med ränta
på ränta.
– Kom hit i god tid, så ger du dig
själv chansen till bra avkastning
över åren, tipsar Madeleine.
I dagens konsumtionssamhälle finns en viss utmaning i
att motivera till att lägga undan
till en pension som kan kännas avlägsen.
– Ibland vill man nästan

ruska tag i folk för att få dem att inse vikten av ett sparande, säger Peter.
Ett tips är att öronmärka sitt pensionssparande och inte låta dessa pengar gå
till annat.
– Döp kontot till ISK Pension eller Kapitalförsäkring Pension och var konsekvent, föreslår Peter.

Styrka med lokala specialister
Att erbjuda specialistkompetens lokalt är
en av Varbergs Sparbanks stora styrkor.
I kundundersökningar framgår dessutom
att specialisterna inom banken uppskattas
mycket av bankens kunder.
Grundprincipen för både privat- och
företagskunden är att man har kontakt
med sin rådgivare och att specialisterna
kopplas in vid behov. Det är med rådgivaren som den löpande uppföljningen av
pensionen och försäkringarna sker.
– Trots att en stor andel av kunderna
upplever pension och försäkringar som
svårt, så har medvetenheten glädjande nog
ökat markant under senare år och man
efterfrågar allt mer helhetslösningar med
löpande koll, avslutar Madeleine.

PETERS OCH MADELEINES TIPS
OM HUR DU HÖJER DIN PENSION:
w Jobba heltid så mycket som 		
möjligt. Häng i, varje år och lön
räknas! Jobba inte svart!
w Tjänstepension från arbetsgivaren
är viktig!
w Som egen företagare måste du
själv lösa dina pensions- och
försäkringsbehov. 		
Nivån bestämmer du själv – inom
vissa ramar.
w Har du hög inkomst, försök att
löneväxla!
w Se över ditt privata sparande.
w Ta hand om din partner om denne
inte jobbar heltid och öppna extra
sparande för denne.
VARBERGS SPARBANK
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Hej Klirre!
Du har ju en egen barnklubb på Varbergs
Sparbank. Vad tycker du är det roligaste
med Klirregänget?
– Att vi hittar på roliga saker! Jag älskar att
träffa alla barnen. Många av mina kompisar
brukar vara med på Klirrevarvet på sommaren
och i vintras kom det jättemånga till Barnens
Vasalopp i Åkulla där jag också var med.
Du bor ju på banken. Hur är det att vara där?
– Jag tycker det är jättebra och där är många
snälla människor, både som jobbar och hälsar
på. Vi håller på att byta ut massa pengar och

som tur är så ska tiokronan vara kvar så jag
får också stanna!
Varför ska man spara pengar? Ibland är det
ju roligare att köpa på en gång?
– Visst är det roligt att köpa saker på en gång,
men tänk så här: om man köper hälften så
mycket godis som man brukar och sparar
pengarna som blir över. Då kan man köpa
någon fin leksak eller kläder efter ett tag.
Hade man köpt godis för alla pengarna så
hade man ju inte haft råd.

Klirregänget
– för dig mellan 6 och 12 år
Vill du vara med i Klirregänget?
Gå in på något av våra kontor så
hjälper vi dig. Tänk på att ha en
förälder med dig.
När du ansluter dig till Klirregänget
får du ett eget konto, ett medlemskort och en fin gympapåse.
Mer info om Klirregänget, samt
fullmakt för anslutning, finns på
www.varbergssparbank.se/klirre
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