VARBERGS

Hela denna tidning är en annonsbilaga från Varbergs Sparbank

PENGAR
MÅNGA FÖRDELAR MED
PATIENTNÄRA FORSKNING
DET VÅRAS FÖR
WARBERG TOMAT
BÄTTRE BANKLOKALER
BLIR ETT LYFT FÖR ALLA
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Varberg
fortsätter växa!
Varberg är en av 14 kommuner i Sverige som har haft kontinuerlig
tillväxt de senaste 60 åren. Tillväxten beräknas vara fortsatt stark
framöver och utvecklingen i kommunen är spännande. Vi ser positivt på planerna som bland annat kommer innebära förbättringar av
infrastruktur och nya bostäder, både centralt och på landsbygden.
Det ska bli otroligt kul att följa.
För egen del har vi nyligen blivit klara med renoveringen av
vårt kontor i Tvååker och är i full gång med att renovera Veddigekontoret, mer om det i tidningen. Vi satsar på våra fysiska mötesplatser och att skapa de bästa förutsättningarna för våra kundmöten – vi tror på det personliga mötet. Trots digitalisering och
alla förenklingar det innebär för kunden så vet vi att våra kunder vill
träffa oss. Och vi vill träffa er! I det här numret presenterar vi två
av våra medarbetare, Johanna Aronsson och Anita Novakovic.
Vi är stolta över att kunna vara en lokal bank med korta beslutsvägar och rådgivare som är nära våra kunder. Vi vill vara din
bank på hemmaplan, som skapar möjligheter för dig som bor och
verkar här.
Trevlig läsning.
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Full fart i Varbergs nya anläggning
för friidrott och gymnastik.

VARBERGS SPARBANK
En arbetsplats med stora
utvecklingsmöjligheter.

WARBERG TOMAT
Gårdsbutikens goda rykte lockar
kunder från när och fjärran.

UNG FÖRETAGSAMHET
Med UF kan fler ungdomar använda
sin entreprenörsanda.

LOKAL FORSKNING
Forskning i närsjukvård kan snabbt
komma patienterna till godo.
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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

En god idé
som håller i

längden

V

arbergs Sparbank startade sin
verksamhet 1836. Grundtanken
med banken är samma idag som
vid starten för 182 år sedan – att som
Sparbank hjälpa de svaga i samhället och
stimulera till sparande, samtidigt som
pengarna ska komma till nytta för orten
och utveckla bygden. Många andra ger
utdelning till aktieägare. Varbergs Sparbank delar istället ut pengar till Sparbanksstiftelsen Varberg som i sin tur stödjer bygdens utveckling inom föreningsliv,
idrott, kultur, näringsliv, forskning och
utbildning.
Sedan 2001 har 312 miljoner kronor delats ut till över 1000 projekt. Bidragen till
bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en ännu bättre plats
att leva och verka i. Exempel på beviljade

bidrag är fiberutbyggnad på landsbygden, privatekonomiutbildning för skolan,
idrottshallen Tresteget och forskningsbidrag till Varbergs Sjukhus.

Vi ser det som ett kretslopp för positiv
utveckling. Tillsammans skapar vi – banken, stiftelsen och våra kunder – möjligheter för vår bygd. Idag och för framtiden.

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

Välkommen in till våra kontor
För öppettider, se www.varbergssparbank.se
Spärr av kort via telefon: 08-411 10 11
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sätter Varberg

ir

örels

Friidrottarna i Varberg har länge skissat på olika möjligheter
att få till en egen inomhushall. För tio år sedan gavs ett löfte om ett stöd på 10 miljoner
kronor från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Det blev fröet som växt till
Tresteget, som nyligen slog upp portarna vid Trönningeskolan i Varberg.

D

et finurliga namnet Tresteget
syftar på anläggningens tre
delar: en fullstor idrottshall,
där eleverna på Trönningeskolan har
sina idrottslektioner, en inomhushall
för friidrott med 200 meters rundbana
och möjlighet att träna alla olika grenar inomhus – inklusive spjut, stavhopp och annat som kräver utrymme
– samt en fullt utrustad gymnastikhall. Som bonus finns dessutom en
fjärde del – ett luftigt och ljust gym.
– Detta är verkligen en efterlängtad
anläggning, för såväl friidrotten som
gymnastiken. Framför allt friidrotten
har legat efter andra idrotter, eftersom
det har varit svårt att träna med kvalitet under vinterhalvåret, säger Håkan
Gustafsson, kommunens enhetschef
för samtliga idrottsanläggningar utom
simhallarna.
Det är inte utan stolthet som Håkan
Gustafsson visar runt i den imponerande anläggningen. Trots att flera
grupper av friidrottare och gymnaster
tränar samtidigt är det gott om utrymme i de olika hallarna. Ungdomarnas
djupa koncentration varvas med bus
och glada skratt, men tack vare takhöjden och den genomtänkta utformningen är ljudet behagligt dämpat.

att bidraget har gjort så stor nytta.
– Målet är alltid att våra investeringar ska vara av värde för lokalsamhället, och det är det verkligen här. Bidraget till Tresteget är en av våra största
satsningar någonsin, säger han.
Ramon Bengtsson, som är ordförande i Varbergs GIF Friidrott, är en
av dem som arbetat hårt för att friidrottshallen skulle bli verklighet. När
klubben nu äntligen har en av regionens
modernaste och bäst utrustade inomhushallar räcker nästan inte orden.
– Tresteget betyder allt för oss och
det har blivit oerhört bra. Nu kan alla
tävlingsgrenar tränas samtidigt och
tillsammans under vintermånaderna,
vilket kommer att göra oss tajtare som
klubb.
Ramon radar upp fördelarna med
att kunna träna längdhopp och tresteg
i hoppgrop, stavhopp i stavhoppsbädd,
kulstötning från en kulring, diskus-,

Jan-Inge Lyckberg, som är verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen, är mycket nöjd och glad över att
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En annan fördel är att Varbergs GIF Friidrott nu kommer att ha möjlighet att arrangera mästerskap inomhus. Friidrottshallen är godkänd för senior-SM och har
plats för 1 000 åskådare på läktarna.
Under året har det arrangerats klubbtävlingar, distriktsmästerskap (som tidigare hållits utanför länet), och inte minst
Götalandsmästerskapen, som lockade hundratals 13- och 14-åringar från hela södra
Sverige.
– Vi har också blivit mer attraktiva
som samarbetspartner i andra sammanhang, till exempel klubbar som vill ha
träningsutbyte och utbildningar för
bland annat UC Väst och SISU, säger
Ramon Bengtsson.
Tillströmningen av unga friidrottare
märktes direkt efter invigningen av Tresteget och under vintern har flera nya
träningsgrupper startat. Samma effekt
har Varbergs GIF Gymnastik märkt av.
– Vi har 200 ungdomar i kö. Den nya
hallen är redan i stort sett utnyttjad till
max, av oss och även Toftas och Rolfstorps gymnastik, säger Elisabeth Thelne,
som är föreningens ordförande och dessutom tränare åtta timmar varje vecka.

Ytterligare bidrag till utrustning
Bella Glendell, som kramas av Elin Envall, är elva år
gammal och har tränat gymnastik sedan hon var sju.
– Allt är roligt, säger hon, och berättar att det är
skönt att slippa plocka fram och bort alla redskap
vid varje träning.

Gymnasterna får nytändning
Elisabeth är väldigt positiv till gymnastikhallen i Tresteget. Hon berättar att föreningen var nära att mista några av sina mest
talangfulla gymnaster, som tröttnade eftersom de inte kunde fortsätta utvecklas
på grund av de tidigare begränsade träningsmöjligheterna.
– Nu har de fått en nytändning i stället,
det är fantastiskt roligt. Alla vågar göra
svårare övningar när underlaget är bättre

– Det är jättesmidigt att bara rulla in grejerna genom en öppning i väggen, en stor
skillnad mot innan när vi har fått transportera utrustningen på lastbil. Vi har redan haft ett par mästerskap och tävlingar,
och fått mycket beröm för arrangemangen
i Tresteget. De besökande klubbarna tappade hakan när de kom in här: Vilket fantastiskt ställe, sa de, berättar Elisabeth
Thelne.
Utöver de 10 miljonerna, som använts
till utrustning och inredning i Tresteget,
har gymnastiken sökt och fått ytterligare
ekonomiskt stöd för att främst komplettera och uppdatera utrustningen i PS och
Hagaskolans gymnastiksalar, där flera
yngre barngrupper fortfarande tränar.
– Det är alltid extra roligt att bidra till
satsningar som riktar sig till barn och
ungdomar, säger Jan-Inge Lyckberg.

Ovan: Tioåriga Stina Thelne är en av alla glada
barn i gymnastikhallen. Med mjukare mattor och
bättre trampoliner vågar hon och kompisarna

Håkan Gustafsson, enhetschef på kommunen,

prova svårare övningar numera.

Elisabeth Thelne, Varbergs GIF Gymnastik, och
Ramon Bengtsson, Varbergs GIF Friidrott.

Höger: Linnea Wallman och Tova Elvesson, båda
17 år, har tidigare varit aktiva friidrottare men
är numera ledare för de yngre barnen.
– Det har verkligen blivit jättebra här, alla är

Bidrag som gör samhällsnytta

och mjukare. Dessutom är det skonsammare för knän och fötter. En annan fördel
är att ledarna sparar mycket tid tack vare
att de slipper plocka fram och plocka bort
all utrustning varje dag, säger hon.
Gymnastiken och friidrotten ser också
stora möjligheter att dra nytta av varandra,
både vad gäller kunskap och utrymmen.
Inte minst kan Varbergs GIF Gymnastik
hyra hela friidrottshallen för tävlingar
och mästerskap – i gymnastikhallen finns
ingen läktare.

Hallen godkänd för senior-SM

e

Tresteget

spjut- och släggkastning i kastburar, och
sprint- och häcklöpning inomhus i en ändamålsenlig hall, jämfört med vinterträning
i en traditionell idrottshall.

helt lyriska, säger Linnea.
– Vi har väntat länge på den här hallen och

Systrarna Molly Johansson, 15 år, och Tilde Johansson,
17 år, är mångkampare från Falkenberg. I vanliga fall
åker de till Göteborg för att träna, just den här

den är jättefin. Och så stor – det är lika coolt

dagen fick de chansen att följa med sin tränare till

varje gång man kommer in, säger Tova.

Tresteget i Varberg
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Arbetsplats
med engagemang
C

hristina Jannesson, personalchef på Varbergs Sparbank, ler
när hon berättar att det har varit mycket rekrytering den senaste tiden. Det rör sig ständigt någonstans i
banken och med 130 anställda är det lätt
att förstå.
– När en medarbetare får en ny roll
uppstår en ledig tjänst och någon annan
får chansen att prova något nytt. Och så
håller det på, utvecklingsmöjligheterna

Anita Novakovic, nytillsatt kontorschef och
Johanna Aronsson, privatrådgivare.

dra kollegor utbilda personal i banken.
– Det är jätteroligt att kunna bidra till
kompetensutveckling vid de tillfällen man
själv känner att man har något att ge, säger Anita och syftar på sitt sätt att arbeta
kring rådgivningsdokumentation.

Nytta för hela
verksamhetsområdet
Christina Jannesson, personalchef.

blir på så vis stora. Vi jobbar mycket med
internrekrytering men rekryterar även
externt, vilket är spännande, berättar
Christina.

Samlad kompetens
På Varbergs Sparbank finns många yrkesroller och därmed också stor kompetens
samlad. Christina fortsätter att berätta
om att de på senare tid blivit duktiga på
att utnyttja den kunskap som finns bland
medarbetarna:
– Vi använder oss såklart av extern
expertis när det är nödvändigt, men ger
även våra kollegor chansen att vara delaktiga i kompetens- och erfarenhetsutbyten.
I slutet av förra året fick Anita Novakovic chansen att tillsammans med an-
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Anita har sin yrkesbakgrund på Swedbanks telefonbank i Halmstad, men senast
som privatrådgivare på kontoret i Veddige. Nu möter hon nya utmaningar, när
hon i juni tar över som kontorschef på
Varbergs Sparbanks kontor på Håsten.
För lite drygt två år sedan, när Anita
läste om att Varbergs Sparbank sökte
personal, satte hon sig in i vad det skulle
innebära att arbeta där och kände direkt
att hon skulle passa in.
– Jag kan stå för allt som Varbergs
Sparbank står för. En del i den känslan
är bankens samhällsengagemang. Jag
skulle alla dagar i veckan med stolthet kunna berätta om den nytta som Varbergs
Sparbank gör för hela verksamhetsområdet, säger Anita.
Just samhällsengagemanget är återkommande i samtalen med anställda i banken. Johanna Aronsson började arbeta på

Varbergs Sparbank i augusti förra året,
efter nästan tolv år på en annan bank i
Varberg.
– Jag kände att jag ville komma till en
större arbetsplats med fler kollegor och
få möjlighet att vara med i olika projekt
och där det på sikt finns karriärmöjligheter, säger Johanna.
Johanna är född och uppvuxen i Veddige och var sedan tidigare bekant med
bankens samhällsengagemang, men det
är först nu som hon verkligen förstår hur
betydelsefull Varbergs Sparbank är för
verksamhetsområdet. Johanna nämner
flera lyckade satsningar och stannar upp
när hon nämner skolprojektet KOLL.
– Det är ett underbart projekt. Våra
barn måste lära sig värdet av pengar på ett
annat sätt eftersom kontanter fysiskt
försvinner allt mer i samhället.

Varbergs Sparbank skiljer sig från
andra banker genom sitt stora lokala
engagemang. Med stolta och glada medarbetare skapas en trivsam arbetsplats
där det finns ett gemensamt driv, chans
till utveckling och karriärsmöjligheter.

Det sitter i väggarna
Både Johanna och Anita är positiva och
utåtriktade med ett stort engagemang i
sitt arbete.
– Här får vi verkligen chansen att se
kunden och hjälpa dem hela vägen vilket
jag verkligen tycker om, säger Johanna.
De är helt klart överens om att bytet
till Varbergs Sparbank har överträffat
deras högt ställda förväntningar.
– Det märks att det är glada medarbetare här, det sitter i väggarna, säger Anita.
Johanna nickar instämmande och
fyller i:
– Ja det finns ett driv, ett nytänkande
och en öppenhet jag gillar. En härlig
känsla.

ÄR DU INTRESSERAD
AV ATT JOBBA PÅ
VARBERGS SPARBANK?
På www.varbergssparbank.se/jobb
publiceras lediga tjänster.

VARBERGS SPARBANK
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Vilka fullmakter finns
och när gäller de?

Stolt sponsor
av Varbergs
föreningsliv

V

arbergs Sparbanks sponsring
till föreningslivet ska präglas av
hög kvalitet och vara föreningarna till stor nytta.
– Vi vill vara en aktiv och engagerad
partner som lägger ner tid och kraft för
att gemensamma projekt ska få ett så
positivt utfall som möjligt, säger VD Per
Richardsson.

Både breddverksamhet och elit
Varbergs Sparbanks ambition är att stötta
både breddverksamhet och elitsatsningar.
Engagemanget inom sponsring ska spegla
grundtankarna i vår bankverksamhet och
därför nå ut till alla i samhället. Bankens
värderingar ”engagemang, enkelhet och
tillgänglighet” är vägledande i de samarbeten som ingås.
– Barn och ungdomar finns alltid i
fokus för våra satsningar, berättar Per
Richardsson.

VARBERGS SPARBANKS
MÅL MED SPONSRING:
w Ekonomiskt stödja idrott, kultur,
utbildning, forskning och samhälle
med särskild tonvikt på barn och
ungdomars utveckling .
w Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och
samhälle samt mellan pojkar och
flickor.
w Bedriva en aktiv och synlig sponsorverksamhet genom att skapa goodwill,
mediebevakning och/ eller tydligt
exponera vårt varumärke.
w Nå ut till alla i samhället.
w Stärka bilden av vår lokala närvaro i
regionen och resultera i lokal och/eller
regional nytta.
w Erbjuda våra kunder upplevelser och
förmedla känslor.
w Att bankens intresse alltid ska gå före
det personliga. Sponsring ska i första
hand göras för det marknadsvärde den
kan antas ge.
w Samarbeta långsiktigt med seriösa
partners. Vi ska delta i projekt och
evenemang som är trovärdiga, inte
bara idag utan även i framtiden.

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter.
Den innebär en lagstadgad
rätt för privatpersoner att
upprätta en fullmakt som blir giltig när
han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre
kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida
behov.
Till skillnad från en framtidsfullmakt
är en generell fullmakt giltig från och
med dagen den upprättas till dagen den
återkallas eller fullmaktsgivaren bedöms
vara inkapabel att hantera sina angelägenheter.
Hos oss kan du få hjälp med att upprätta
framtidsfullmakter. Hör av dig om du är
intresserad av en juridisk rådgivning.

VARBERGS SPARBANK

amortering
som pensionssparande?

I

våras lagstadgades det om ännu ett
amorteringskrav. I praktiken innebär det tajtare kalkyler och att det
för vissa blir svårare att låna. De nya reglerna tar hänsyn till inkomsten på ett annat sätt än tidigare och kan sätta käppar
i hjulen. Ett exempel är för personer som
har amorterat mycket på sina lån och
planerar att låna upp på sin bostad i samband med pensionen.

Peter Isberg, försäkringsspecialist på
Varbergs Sparbank, menar att bostaden
kan representera ett stort värde men att
kapitalet ”sitter fast” i bostaden. För att
frigöra pengar är försäljning eller att belåna fastigheten ett måste.

Ska du ut och resa?

Då vill vi tipsa om följande!

VALUTA
w Beställ din valuta på www.varbergssparbank.se/valuta och hämta ut på
ditt valda postutlämningsställe inom
2–3 bankdagar.
w I de flesta länder går det utmärkt att
betala med kort, alternativt ta ut
kontanter i en bankomat på destinationen. För att se om det finns
bankomater dit du ska åka, sök
destinationen på MasterCards
hemsida https://www.mastercard.se/.
w Det finns flera Bankomater som
tillhandahåller euro. Vilka hittar du
på www.bankomat.se

– En del av pengarna som var tänkt att
användas till amortering kan istället används till en framtida inkomstförstärkning. Genom att sätta av pengar i en
kapitalförsäkring kan man, istället för
att behöva låna upp på sin bostad, lägga
regelbundna uttag från försäkringen för
att få ett extra tillskott, exempelvis till
pensionen.

Så hur är det nu med amortering?

Värdet i en fastighet

FÖRSÄKRING
w Betalar du din resa med något av
våra kort ingår en reseförsäkring.
Tänk på att kolla upp vad som gäller
innan du åker iväg.
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Är det rätt att tänka på

Peter Isberg,
försäkringsspecialist på

– Självklart ska man amortera också. Det
är det bästa sättet att minska räntekänsligheten vid upp- och nergångar på
marknaden och få ner månadskostnaden
på boendet. Det skyddar också mot värdeförändringar i fastigheten. Om man
säljer till ett lägre pris än man köpte för
så vill man inte gärna ha lån kvar efter
försäljningen. Men det är också viktigt
att se till hela den ekonomiska bilden och
fundera på vilken lösning som passar
bäst i ett långsiktigt perspektiv, avslutar
Peter.

Varbergs Sparbank.

– Om en kund har en låg pension kan
det bli svårt att belåna bostaden, eftersom inkomst i förhållande till skuld står
som grund för hur stor amorteringen
ska vara. Med en låg inkomst hamnar
man sannolikt på en hög amortering och
det kan vara svårt att få kalkylen att gå
ihop. Därför kan det vara bra att redan
tidigt fundera på hur pengarna fördelas
inför pensionen, när inkomsten i de flesta
fall sjunker, säger Peter.

Säkra inkomst under tid
För de flesta så blir det en stor ekonomisk omställning när man går i pension.
Peter berättar att ett sätt att säkra en löpande inkomst över tid är att ordna en
inkomstförstärkning via en försäkring:

AMORTERINGSKRAV
I juni 2016 infördes ett lagkrav på amortering
av bolån och i mars 2018 infördes ytterligare
en ändring. Om belåningsgraden överstiger
4,5 gånger av sammanlagd årsinkomst ökar
amorteringskraven på hela lånet.
Belåningsgrad Amortering Belånings
Fastighet		
grad över
		
4,5 gånger
		årsinkomst
50%
0%
1%
50–70%
1%
2%
70–85%
2%
3%
Vill du ha hjälp att planera inför din
framtid? Kontakta oss så hjälper vi dig.

VARBERGS SPARBANK
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Hantverksmässig

framgång

Bodil Andersson har utvecklat Warberg

produktion blev vägen till

Tomats butik- och kafédel under de
senaste åren. Emma Berglund bakar
bröd med mjöl från lokala producenter,
ett naturligt komplement till grönsakerna och delikatesserna.

Tomaterna är viktiga, men det är
helheten, med gårdsbutikens stora utbud av
grönsaker, hembakat bröd och lokalproducerade ekologiska
delikatesser, som har gjort Warberg Tomat till ett utflyktsmål.

Raimo Einosson har drivit Warberg Tomat sedan 1986. När kraven på
storskalighet ökade valde han att göra precis tvärtom: satsa på hantverk
och ett mer detaljerat sortiment. Det har kunderna uppskattat.

U

te kommer försommaren trevande i ljusgrön dräkt, men inne i
växthusen hos Warberg Tomat
har det varit behagligt varmt hela vintern. Här surrar humlor året om, det doftar gott av färska örter och den höga luftfuktigheten för tankarna till sydligare
breddgrader.
– Normalt har vi 18 grader på natten
och 20 på dagen, men solen hjälper upp
temperaturen en del även vintertid, berättar Raimo Einosson, som har drivit
Warberg Tomat sedan 1986.
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På den tiden såldes endast en mindre
del direkt till kunderna, från ett obemannat bord vid vägkanten där köparen helt
enkelt stoppade pengarna i en kassalåda.
Majoriteten av grönsakerna – i stort sett
bara vanlig gurka och tomat – såldes via
grossist.
Efter hand ökade kraven på storskalighet för att kunna möta prispressen,
och verksamheten hamnade vid ett vägskäl.
– Vi valde att bli hantverksmässiga
och satsa på ett mer detaljerat sortiment

i stället. Vi var bland annat en av de första i Sverige med att erbjuda olika sorters småtomater, berättar Raimo.

Kafé och försäljning
Kunderna var snabba med att visa sin
uppskattning och Raimo fortsatte utveckla verksamheten tillsammans med
sambon Bodil Andersson. Numera växer
hela 38 sorters tomater samt paprikor,
gurkor, chili, sallad, med mera i växthusen. Intill ligger butiken. Här finns allt
som gården erbjuder, inklusive bröd från

det egna bageriet, som sprider en härlig
doft i den kombinerade kafé- och försäljningsdelen.
– Det vi inte själva tillreder köper vi in
från andra lokala småskaliga producenter, säger Bodil, som är kvinnan bakom
de prisbelönta marmeladerna och inlagda
gurkorna.

Giftfria produkter
Ryktet om Warberg Tomats välsorterade
gårdsbutik har med åren spridit sig långt
utanför kommungränsen och det är inte

ovanligt att kunderna kommer från Halmstad, Borås eller Göteborg.
– För många är det viktigt att vi odlar
helt giftfritt. Vi köper in steklar och andra nyttiga kryp som håller undan skadedjur och svampangrepp, och vi har humlor som sköter pollineringen. Tidigare
var det ett himla sjå med att skaka växterna när blommorna var redo och luftfuktigheten lagom. Humlorna är experter. De vet exakt när det är dags, berättar
Raimo Einosson.
Från och med i år har Warberg Tomat

öppet året om. Vintermånaderna är lågsäsong, men sedan de första tomaterna
skördades i april är ruljangsen igång på
allvar igen.
På sommaren snittar butiken på 300
kunder per dag och kassalådan vid vägkanten är naturligtvis borta sedan länge.
– Nästan alla kunder betalar med kort
numera, det tycker vi är bra, säger Bodil.

VARBERGS SPARBANK
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Nygamla kontor i
Tvååker och Veddige

Tvååker och Veddige är två av fyra serviceorter som kommunen planerar att
utveckla vad gäller bland annat bostäder, service och infrastruktur. Även
Varbergs Sparbank har satsat på orterna.

K

ontoren i Veddige och Tvååker
har vuxit de senare åren och
lokalerna har varit i behov av
renovering och uppdatering. I dag kan
Tvååker glädjas åt sitt färdigrenoverade
kontor medan Veddigekontoret är mitt
uppe i renoveringen.

Kerstin Karlsson, kontors-

Sebastian Lind,

chef, hälsar välkommen till

kontorschef, ser fram

det nyrenoverade bankhuset

emot att lokalerna i

i Tvååker.

Veddige snart är

Uppdaterad mötesplats i Tvååker
Efter en tid i paviljonger är det renoverade bankhuset i Tvååker åter redo att
ta emot kunderna. När du kommer in på
kontoret möts du av en stor öppen yta
med högt i tak och välkomnande kundtjänstdiskar. Ljudet är behagligt och inte
alls lika hårt som i den tidigare lokalen.
– Vi är så nöjda med hur det har blivit! Ytorna är mycket bättre planerade
än tidigare och det är en härlig känsla
att komma in i lokalen, säger Kerstin
Karlsson, kontorschef i Tvååker.
Kontoret har byggts ut och av den tidigare byggnaden är det bara ytterväggarna som är sig lika. Planlösningen är
helt ny, med mycket bättre ytor för både
kunder och personal.
– Tidigare hade vi inga bra mötesrum
för större sällskap. Nu har vi jättebra förutsättningar för kundmöten, större grupper eller kundträffar. På invigningen fick
lokalerna visa vad de gick för, då hade vi
över 400 besökare. För de som inte har varit i de nya lokalerna så är det bara att titta in om man är nyfiken, hälsar Kerstin.

Dubbelt så stor yta i Veddige
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Ovan: Maria Gunnarsson,

Höger: Rådgivare Eva

företagsrådgivare och Dardane

Aronsson och privat-

Ismaili, privatrådgivare i

rådgivare Bengt Trygg

Tvååkerskontorets nya

trivs i de nya bank-

konferenslokal.

lokalerna i Tvååker.
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I början av året påbörjades ombyggnad
av Veddigekontoret.
– Vi har varit trångbodda ett tag, det
är otroligt kul att äntligen vara igång
med renoveringen. Vi kommer att få
kontor med bättre ljudisolering så vi
inte riskerar överhörning, mer anpassade mötesrum och smidigare flöden i
lokalen, säger Sebastian Lind, kontorschef på Veddigekontoret.

färdigrenoverade.

För de som inte har varit
i de nya lokalerna så är
det bara att titta in om
man är nyfiken
Kerstin Karlsson, kontorschef i Tvååker

Under våren har lokaler där restaurangen La Scala tidigare låg gjorts i ordning och banken kommer att ta över dessa
tillsammans med befintliga lokaler. I sommar flyttar bankverksamheten över till
den nyrenoverade sidan och bankens
gamla lokaler byggs då om.
– Vi är jätteglada att vår hyresvärd
HOLTIN AB satsar på lokalerna och att
vi får så bra förutsättningar för vår
verksamhet. Invändigt kommer det att
bli jättebra, men även utvändigt kommer det att snyggas till och bli ett lyft för
Veddige samhälle, säger Sebastian.

Under några månader i sommar och
höst kommer det att vara trångt och stökigt. Kontoret kommer till exempel inte
att kunna hantera några kontanter från
och med vecka 24 på grund av säkerhetsskäl. Serviceboxen och Bankomaten kommer att vara tillfälligt stängda under en
kortare period.
– Vi hoppas våra kunder har överseende med att det blir lite olägenheter under en övergångsperiod och kan se fram
emot slutresultatet, säger Sebastian.
Till hösten beräknas allt vara klart
och bankkontoret kommer att husera på
hela undervåningen i huset.

OM VARBERGS
SPARBANKS KONTOR
På samtliga Varbergs Sparbanks kontor
har du möjlighet att träffa privat- och
företagsrådgivare, jurister, premiumrådgivare eller pensionsspecialist.
I Veddige, Tvååker, Horred och på Torget
hanteras kontanter över disk och i
anslutning till alla kontor finns en
Bankomat.

VARBERGS SPARBANK
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Ge inte upp
hoppet om
tillit!

Vågor av bedrägerier

Lämna aldrig ut koder
eller inloggningsuppgifter
om du till exempel blir
kontaktad på telefon
eller e-post.
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Typen av bedrägerier varierar över
tid, likt många andra trender i samhället. En våg av brott under våren
2018 handlade om att kunder blev
lurade att tro att de redan blivit utsatta för bedrägeri. Någon som utgav sig för att ringa från Polisen eller
banken informerade om detta sade sig
vilja minimera skadan. Om detta
varnades extra i bankens olika informationsflöden.
Gemensamt för de flesta bedragarna är att de spelar på och utnyttjar vår känsla av att kunna lita på
varandra, vår glädje över att ha fått
ett oväntat ekonomiskt tillskott eller vår oro över att bli utsatta för ett
brott. En förtroendeskada tar som

regel längre tid att läka än den rent
ekonomiska skadan som uppstår
för den drabbade.
Men i allt detta svartmålade får
vi inte ge upp hoppet om att våga
lita på varandra. Med rätt förberedelser och med en sund vaksamhet
när någon tar kontakt och frågar
efter uppgifter om vår ekonomi, har
vi redan kommit en bra bit på vägen.
		

NÅGRA BRA OCH ENKLA RÅD:
w Blir du uppringd och ombeds
logga in eller ge ut koder: 		
avsluta genast samtalet.
w Använd uppdaterade säker		
hetslösningar, till exempel 		
virusskydd och senaste 		
versionen av en webbläsare.
Våga ta hjälp av någon 		
närstående, om ni känner att ni
själva inte behärskar dessa 		
åtgärder på er dator.
w Öppna inte mail, länkar i mail
eller bifogade filer som du inte
förväntat dig att få. Det kan
”smitta” datorn med virus och
trojaner, som i värsta fall kan
leda till att ditt konto töms av
bedragare.
w Lämna aldrig ut koder eller 		
inloggningsuppgifter till någon
via exempelvis mail, telefon
eller sociala medier. Vi på 		
banken ber dig aldrig att lämna
ut dessa.
w Kod till Säkerhetsdosa och 		
Mobilt BankID kan bara 		
användas för ditt personnummer och ska enbart användas
av dig själv.
w Du vet väl att tjänsten 		
ID-skydd (hjälper dig om du blir
utsatt för ID-stöld) ingår om du
är Nyckelkund i Varbergs 		
Sparbank.
Hoppas att dessa enkla tips kan
hjälpa dig att känna lite extra
trygghet.

Vi träffar Sarah Åkerlind, barn-, ungdom- och studentansvarig på Varbergs
Sparbank, som har turen att få komma ut till Varbergs skolor och undervisa
i privatekonomi samt prata om hur banken fungerar.

FRÅGOR

I

en perfekt värld hade alla kunnat lita på varandra och trygghet hade aldrig varit ifrågasatt. Vilket drömscenario det hade
varit. Verkligheten ser annorlunda
ut och dessvärre kan vi konstatera
att finansiella bedrägerier har ökat i
omfattning. När kontanterna minskar i samhället tar bedragarna till
andra åtgärder för att lura till sig
pengar. Och de drar sig inte för något gentemot någon. Tyvärr.
Nätfiske, sociala bedrägerier,
falska lotterivinster och ”fina” erbjudanden vid försäljning på nätet
– sätten att luras är många och man
hör ofta tråkiga berättelser från
drabbade. Kanske tänker du att det
händer ju inte mig, inte här i ”lilla”
Varberg. Men på Varbergs Sparbank har vi full insyn i verkligheten och kan intyga att den ser
precis likadan ut här som den
gör på övriga ställen i landet.
Kunderna i Varbergs Sparbank
drabbas i samma omfattning som
kunder till bankkollegor i exempelvis en större stad som Stockholm.

Sarah har
KOLL på
läget!

Hur ser upplägget ut för de olika
årskurserna?

Varbergs Sparbank gör väl även
en aktivitet för gymnasiet?

– I årskurs 3 pratar vi bland annat om vad
saker kostar i relation till andra saker,
exempelvis om en liter mjölk är billigare
än ett kilo köttfärs. Barnen besöker banken och får en inblick i hur banken fungerar och vad man kan jobba med. När vi
träffar eleverna i årskurs 6 arbetar vi i
stället med ett case: ”Var privatrådgivare
och hjälp en familj till hållbar ekonomi”.
Årskurs 9 kommer hit till oss på banken,
där de i större grupper får lyssna på olika
föreläsningar med tema ”Min ekonomi”.

– Ja, det är som jag nämnde tidigare
Open Your Mind. Alla andraårsstudenter,
även de som går i friskolorna, bjuds in till
en inspirationsdag i Sparbankshallen. Här
får de lyssna till olika förstklassiga föreläsningar som både berör och inspirerar.
I år hade vi bland andra Tobias Karlsson
från Let´s Dance bland talarna.

Vad kan du säga om nuläget
i Varbergs Sparbanks arbete
i skolan, även kallat KOLL?

Vad får du för respons när du
kommer ut till skolorna? Från
elever och lärare?

– Oj, det händer massor! Under våren har
jag träffat alla sjätteklassare. Vi har också genomfört andra upplagan av ”Open
Your Mind”, vår inspirationsdag för gymnasiet år 2. För stunden förbereder jag
hösten, då vi ska träffa både tredje- och
niondeklassare. I förberedelserna möter
jag också alla berörda lärare på en uppstartsträff, så de är med på vad som ska
hända efter sommaren.

– Eleverna säger att de tycker ämnet är
viktigt, att det är något de möter varje
dag i verkliga livet. De uppskattar tipsen de
får om förhandling av höjd vecko- eller
månadspeng. Lärarna är medvetna om
behovet och tycker att vi fyller en viktig
funktion med vår kunskap och erfarenhet. Att samtliga skolor i Varbergs kommun, inklusive friskolorna, är med i processen är ju helt fantastiskt!

Är din känsla att eleverna tar med
sig sin kunskap hem och att man
pratar om det inom familjen?
– Absolut! Föräldrar har berättat att barnen vill ta upp och diskutera ekonomi
hemma. Då känner jag att vi har lyckats.
Detta är ju en del i syftet, att man vågar
prata öppet och odramatiskt om ekonomi
hemma runt matbordet.

LÄS MER OM VARBERGS
SPARBANKS ARBETE I SKOLAN:
VARBERGSSPARBANK.SE/SKOLA
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UF

Ung Företagsamhet
öppnar dörrar till
arbetsmarknaden

Många av Sveriges företag drivs av entreprenörer som startade sin karriär som UF-elever på
gymnasiet. Erfarenheterna därifrån kan också leda till anställning. Vi har träffat företagare från
Varberg som ser UF som en viktig resurs för att öka anställningsbarheten hos dagens unga.

P

å Varbergsgalan 2017 blev Vertiseit Årets företag. Deras vd Johan Lind sitter i juryn för SM i
Ung Företagsamhet, där Sveriges unga
entreprenörer visar upp sina företagsidéer, säljer sina produkter eller tjänster
och gör sitt bästa för att imponera på
juryn.
– UF är något unikt, eleverna lär sig
att skapa något eget från grunden. Att
hitta personer med rätt entreprenörsanda har blivit allt viktigare, säger Johan.
En av de anställda på Vertiseit, Martin
Olsson, har en bakgrund i Ung Företagsamhet.
– UF ger dig en erfarenhet för resten
av livet. Du lär dig bland annat att lägga
allt som är prestige bakom dig, det finns
många personer där ute som har rätt
kompetens och är villiga att hjälpa dig om
du frågar på rätt sätt, säger Martin.

Trägen vinner
Det var en sådan kontakt som gjorde att
Martin ville arbeta på Vertiseit. Han besökte kontoret med sitt CV i näven, något
som imponerade på Johan.
– Det blev ett trevligt möte men det
ledde inte till jobb. Så tre veckor senare
knackade han på hos oss igen med kompletterande uppgifter till sitt CV. Och när
det hade gått ytterligare några veckor
var han uppe igen och hälsade på, berättar Johan.
Martins starka vilja gjorde intryck.
Johan och företagsledningen bestämde
sig för att inte bara ge Martin jobb, utan
att också genast ge honom en riktigt tuff
utmaning.
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– Vi hade precis förvärvat ett företag i
Göteborg inom samma bransch och Martin fick uppdraget att utveckla affärsplanen och vara drivande i utvecklingen.
Det är inget litet företag, de jobbar med
globala aktörer som Lamborghini och
Lindex, så han fick en tuff start som han
klarade av galant, berättar Johan.

Att våga misslyckas
Louise Lejestrand på Treativ Kommunikationsbyrå är engagerad i UF lokalt i
Varberg.
– Erfarenheten av att starta och driva
ett företag, som man får möjlighet till inom
ramen för UF-kursen, gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden, säger hon.
En av byråns anställda, Hugo Janson,
har också en bakgrund i UF.
– Att våga misslyckas är kanske en av
de viktigaste erfarenheterna jag tog med
mig från UF. I dag, i mitt jobb som säljare,
kan jag se tillbaka på hur vi löste problem
under kursen och vara säker på att det
går alltid att vända motgångar till något
bra för företaget, säger Hugo.
Louise ser gärna att fler ungdomar
söker.
– Produkten man utvecklar är i sig
inte det väsentliga. Under UF-kursen lär
du dig allt det praktiska som det innebär
att vara egenföretagare och det är kunskaper som du har nytta av även när du

söker jobb och när du blivit anställd. Jag
vill uppmuntra alla som har chansen att
söka till UF, säger Louise.

En stolt samarbetspartner
Varbergs Sparbank är en engagerad partner till UF Halland och erbjuder rådgivning samt fritt bankupplägg för UF-företagen. Dessutom arrangerar Varbergs
Sparbank en stor UF-gala där alla UF-företag i Varberg är bjudna, tillsammans med
lärare, UF-rådgivare och representanter
för näringslivet.
– Vi tycker att Ung Företagsamhet gör
ett oerhört viktigt jobb. Att få testa att driva företag redan på gymnasietiden stimulerar entreprenörskap och vi vet att det
finns ett stort intresse bland unga att just
starta företag. Det lägger en bra grund
för våra framtida entreprenörer, säger
Sarah Åkerlind, barn-, ungdoms- och
studentansvarig på Varbergs Sparbank.
– Att vi får äran att arrangera en årlig
UF-gala för UF-företagen i Varbergs Kommun ger samarbetet ett extra lyft.

UF – FAKTA

Martin Olsson och Johan Lind
arbetar tillsammans på
Vertiseit. Martin fick upp
ögonen för företaget under
sin tid i UF och sökte
anställning där efter

Louise Lejestrand och Hugo Janson
tycker att erfarenheterna från
kursen i Ung Företagsamhet ger

gymnasiet.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden,
ideell utbildningsorganisation och är en del
av den globala organisationen Junior
Achievement. Sedan 1980 har UF utbildat
gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010
arbetar UF även på grundskolan.
UF är ett handledarlett projekt på minst
100 timmar, där ungdomar får möjligheten
att starta ett företag, skapa en produkt
som de själva säljer och sedan avvecklar
företaget. UF är klassad som hobbyverksamhet, därför måste företaget avvecklas
av skattemässiga skäl, men många ungdomar
startar nytt och utvecklar sin produkt eller
tjänst vidare efter avslutad skola.

stora fördelar i arbetslivet.
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Lokal forskning ger effektivare vård
Sedan några år stöttar Varbergs Sparbank,
genom Sparbanksstiftelsen, forskningen
inom Region Halland med en miljon kronor
per år. Från och med 2017 skjuter stiftelsen
till ytterligare en miljon, som i år öronmärks
för patientnära klinisk forskning i Varberg.

D

et finns ett utbrett behov av mer forskning inom
sjukvården, både i Halland och i resten av Sverige.
Ett vanligt problem är att det saknas forskarkompetens. För att komma igång och bygga upp kunskapen är
det bra att börja med mindre, lokala projekt, berättar Ulrika
Bergsten, ansvarig för Forskning och utveckling, medel, på
Region Halland.
– Erfarenheten ökar efter hand och så småningom kan
personalen hantera större och mer avancerade projekt.

Många fördelar
Utveckling av patientnära klinisk forskning ingår i region
Hallands uppdrag och det finns många fördelar med praktisk forskning ute i den verkliga vården.
– Vi konkurrerar inte med universitetens grundforskning, vi kompletterar den. Sparbanksstiftelsens bidrag är
mycket välkommet, säger Ulrika Bergsten.
Den extra miljonen ingår i en större pott som fördelas
till lokala forskningsprojekt. Under 2018 har 39 ansökningar
kommit in. De mesta pengarna används till att bekosta
forskningstid, så att ordinarie personal kan ersättas när de
arbetar med sitt projekt.
– Sjukvård är dyrt och vi ska använda resurserna på
bästa sätt. Forskning som utgår från vårdens vardag ger
förbättringar och effektiviseringar som snabbt kan komma
patienterna till godo, säger Ulrika Bergsten.

Gynnar Varberg
Jan-Inge Lyckberg på Sparbanksstiftelsen håller med.
– Forskningen är ett av de områden som Varbergs Sparbank ska stötta, enligt stiftelsens stadgar. Den här typen av
lokal, medicinsk forskning gynnar verkligen kommuninvånarna i Varberg, säger han.
Här intill berättar vi om tre aktuella, lokala forskningsprojekt som delvis finansieras av Varbergs Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen.
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Lennart Hedström

Å

derbråck under tungan kan vara en varningssignal hos personer som löper en förhöjd
risk för stroke och hjärtinfarkt.
Nu ska cirka 1000 Varbergsbor
undersökas hos tandläkaren,
för att hitta samband med olika riskfaktorer.
Att åderbråck under tungan
har ett samband med högt blodtryck fastslogs i ett forskningsprojekt för några år sedan.
Resultatet i det förra forskningsprojektet tydde på att fler
riskfaktorer för stroke och
hjärtinfarkt, utöver högt blodtryck, kunde kopplas samman

Räck ut
tungan för
ett friskare liv

med åderbråck under tungan,
men den gången var materialet inte tillräckligt stort för att
dra några slutsatser.
– Nu tittar vi närmre på ytterligare tre riskfaktorer, bukfetma, diabetes och blodfetter,
berättar tandläkaren Lennart
Hedström, som är ansvarig för
både den förra och den aktuella studien.
Totalt ska cirka 1000 patienter i åldrarna 55 till 84 år erbjudas att få sina tungor fotograferade när de går till tandläkaren på folktandvården Västra Vall och på den privata kliniken Tre tandläkare i Varberg. I samband med besöket
tas även blodtryck och patienterna vägs och mäts. Blodprov
tas senare på vårdcentralen.
– Vi hoppas kunna hitta
fler personer i riskzonen och
hjälpa dem till ett friskare liv,
med minskad risk att drabbas
av stroke eller hjärtinfarkt.
De får en bibehållen livskvalitet samtidigt som vi kan spara
samhället stora pengar, säger
Lennart Hedström, som hälsar att det inte är lönt att själv
försöka analysera tungan hemma i badrumsspegeln.

Martin Svensson

P

anikattacker är oerhört skrämmande upplevelser av så kraftig
ångest, att de drabbade ofta
tror att de ska dö. Nu pågår ett
lokalt forskningsprojekt för att
förbättra vården för de utsatta.
Paniksyndrom är en psykiatrisk folksjukdom som drabbar

Självkännedom
kan hjälpa
drabbade från
paniksyndrom

2–3 procent av befolkningen.
Som en följd av panikattackerna
är det vanligt att de drabbade
blir deprimerade och begränsade i sin vardag, på grund av
oro för nya attacker.
– Det kan få stora konsekvenser, man kanske inte längre vågar handla mjölk, åka på
semester, gå till jobbet eller andra saker som förknippas med
panikattackerna. Fler än hälften blir aldrig helt återställda,
berättar Martin Svensson, psykolog och ansvarig för det aktuella forskningsprojektet.
I projektet utbildas personal på ett antal mottagningar i
två olika psykoterapimetoder.
De båda behandlingarna är helt
olika, men jämförbara vad gäller omfattning. Studien är jämförande – både avseende de två
metoderna sinsemellan, men
också genom att hälften av patienterna själva får välja den
behandling de tror passar dem
bäst, medan den andra hälften
slumpas till en av metoderna.
– Förhoppningen är att vi
ska kunna visa om den enskilda personens självkännedom
kan förbättra psykoterapins
effekter, säger Martin Svensson.
Behandlingarna i projektet
är avslutade. Nu återstår två
år av uppföljning och analys.
– Vi har haft ett gott samarbete med mottagningarna. Resultaten kommer att säga mycket om hur behandlingarna verkligen fungerar, så det är väldigt spännande, säger Martin
Svensson.

Marie Ewe

I

dag är ungefär varannan svensk överviktig
eller fet. Marie Ewe är
sjuksköterska och forskar sedan 2011 i hur de drabbade ska
kunna få bättre hjälp att ändra
sin livsstil.
Marie Ewe har arbetat med
hälsokontroller sedan år 2000
men säger att hon ändå inte
hade insett hur komplext problemet med övervikt kan vara.
– De flesta jag kommit i
kontakt med genom min studie har testat allt, men maten
är ofta som ett missbruk för
dem och det finns många bakomliggande faktorer till överkonsumtionen.
Forskningsprojektet bedrivs
på vårdcentralen på Håsten i
Varberg, samt i Kungsbacka
och Halmstad. Samtliga deltagare har vägts och mätts, svarat på enkäter, träffat en sjuksköterska, erbjudits en kostföreläsning av en dietist och
fått en kokbok med nordisk
medelhavskost.
Hälften av deltagarna i stu-

dien har dessutom erbjudits
motiverande samtal, peppning
via en webb-sida, en lektion i hur
man läser innehållsförteckningar, med mera. Efter två år har
deltagarna följts upp.
– Resultaten är inte färdiganalyserade än, men vi kan
redan se en skillnad mellan
grupperna. Motiverande samtal verkar vara en bra metod att
använda vid samtal om levnadsvanor. Många känner sig kränkta och stigmatiserande i vardagen på grund av sin övervikt och
har ett stort behov av stöttning.
Marie Ewe understryker att
alla är olika och det bästa vore

Motiverande
samtal kan
vägleda fler att
gå ned i vikt

om man kunde erbjuda flera
olika program, där vissa är individuella och andra är i grupper. Samtidigt kan sjukvården
bara ta en del av ansvaret för
fetmaepidemin, säger hon.
– Det är ett folkhälsoproblem
som bör lyftas som politisk
fråga.
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Klirrepyssel!

Läs ledtrådarna och fyll i svaren för att
få fram det hemliga ordet.

1. Vilket land har Astrid Lindgren på sin tjugolapp?
2. Vad betalar man med?
3. Om man har viktiga papper eller värdefulla saker kan man förvara dem
i ett … på banken
4. När man arbetar får man lön, detta kallas för …
5. Det är viktigt att lära sig att ta hand om sina pengar. Man brukar kalla det för att hålla koll på sin …
6. Många sätter in pengar på ett sparkonto i banken varje månad. Det kallas för att månads…
7. Varbergs Sparbank har en egen barnklubb vad heter den?
8. När man lånar pengar på banken får man betala …
9. Varje månad betalar vuxna … (för exempelvis el, värme, vatten)

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

20

VARBERGS SPARBANK

