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Så sponsrar banken 
föreningarna

LÖS VÅRT KORSORD

Gåva till alla 
som  lämnar in kupongen!

Lisebergsresan stöds av 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby

De får tips och råd 
i husköparskolan



Det är glädjande att se vilken förankring 
Vimmerby Sparbank har i bygden och sam
tidigt vilken nytta vi på olika sätt gör för det 
lokala samhället. Föreningslivet är väldigt 
aktivt i trakten och de flesta föreningarna är 
kunder i banken. De får stöd av oss och 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby genom 
sponsring, stipendier och bidrag till projekt.  
Som Patrik Wärnehall från GoIF påpekar så 
är det lättare att få hjälp av de lokala företa
gen än från dem som tillhör de stora ked
jorna eller storbankerna.
 
Just nu genomgår Vimmerby Sparbank ett 
litet generationsskifte. Ulf Berg och Leif 
Schill har nyligen gått i pension och nu står 
Lars Östrand på tur. Inom administration 
har Margareta AlvinRydén och AnnBritt 
Ingström också nått pensionsåldern. Vi 
önskar dem all lycka i framtiden. Alla är 
mycket uppskattade medarbetare som 
under många år har arbetat hängivet för att 
ge våra kunder bästa möjliga service. 
Självklart kommer vi att sakna deras enga
gemang, men vi både omfördelar och fyller 
på med nya resurser, så att du som kund ska 
kunna känna dig trygg även i fortsättningen. 
 
Vi hälsar Björn Karlsson välkommen som ny 
ägare till Fastighetsbyrån och önskar honom 
och hans medarbetare lycka till i Vimmerby. 

Hej!

Carina Rydholm
VD Vimmerby Sparbank

P.S. Att månadsspara är att ge dina dröm-
mar en chans. DS

Vimmerby Sparbank har en lång tradition 
av att stödja föreningslivet i kommunen 
på olika sätt. De flesta av kommunens 
föreningar är kunder i banken och får ta 
del av speciellt rabatterade tjänster, som 
förenklar vardagen för dem. 

– Föreningarna har ett rabatterat pris för ebok
föring, som är ett väldigt bra redskap för dem, 
berättar Torben Svensson, marknadsansvarig. 

– Där kan man till exempel kontera sam
tidigt som man betalar räkningar och man 
har alltid kontroll över aktuellt saldo. Vidare 
så betalar föreningarna bara halva priset för 
tjänsten internetbetalning. Självklart ställer 
vi upp med rådgivning och andra tjänster 
som föreningarna har nytta av. Detta är ett 
sätt att stödja föreningarna i det tysta.

Lotteripriser
Säg den förening som inte anordnar lotterier 
för att dra in pengar till kassan. 

– Vi bidrar med priser till lotterier och 
tävlingar i föreningarna för stora summor 
totalt. Det kan vara mössor, paraplyer, väs
kor, tröjor eller andra prylar med bankens 
logotyp. Här kräver vi ingen direkt motpres
tation, annat än att föreningen ska vara 
kund i banken och att vi har en god relation.

Policy för sponsring
När det gäller avtalad sponsring har banken 
tydliga riktlinjer som man följer. Man stödjer 
såväl kultur, samhälle som sport, men spons
ringen ska nå breda grupper i samhället. 
Banken sponsrar i princip aldrig enskilda 

SPonSring 
– ska gynna breda grupper

Torben Svensson visar några av lotteripriserna.

Gullringens GoIF ser fördelar 
med det lokala engagemanget.
Birk Melkersson och William 
Lynbech i Gullringens svarta 
dressar.

Foto: Beatrice Borg



Södra vi if

Gullringens GoIF, som står för gymnastik 
och idrottsförening, är numera en renodlad 
fotbollsförening med cirka 300 medlemmar. 
Föreningen har sponsorsavtal med Vimmerby 
Sparbank sedan många år.  Gullringens GoIF 
har en sponsorgrupp som består av drygt tio 
ideellt arbetande personer. Vi har talat med 
Patrik Wärnehall.

”Bankens stöd betyder mycket för oss, för 
utan våra sponsorer skulle föreningen inte gå 
runt. Banken har reklam på våra tröjor, skylt 
på arenan, annons i programbladet och klick
bar länk på hemsidan. Vi märker en tydlig 
skillnad mellan lokalt förankrade företag och 
de rikstäckande kedjorna med huvudkontor 
på andra orter. Det är lättare att få stöd och 
hjälp av de lokala företagen, så det är viktigt 
att vi stöttar varandra lokalt och värnar om 
våra lokala företag, som till exempel 
Vimmerby Sparbank. När det gäller bank
tjänster får vi bra rådgivning om placeringar 
och värdefulla tips när det kommer nyheter.” Vimmerby IF är en fotbollsförening med 

cirka 1100 medlemmar och kommunens 
största förening. Föreningen vill vara ”en 
klubb för alla” och satsar bland annat på 
träning för personer med funktionshinder 
samt ett integrationsprojekt i samarbete 
med kommunen för ensamkommande 
flyktingungdomar.

”Vi är glada och stolta över att Vimmerby 
Sparbank, som är ett starkt varumärke i 
bygden, vill förknippas med oss. Vi har 
ett långt samarbete. Banken har bland 
annat sponsrat inomhusturneringen Spar

banks cupen under många år. Det är en 
breddturnering och föreningskamp mel
lan Vimmerby och Hultsfreds lag. Vidare 
har de en skylt på vår huvudarena, 
annonser i vårt föreningsblad samt ban
deroll i samband med Bullerby Cup. Vi 
diskuterar också ett samarbete kring SM 
i handikappfotboll. Banken ställer upp 
med bra och personlig hjälp när det gäller 
bankärenden och det är smidigt att kunna 
ringa för att få råd och tips.”

Carina Carlsson, föreningssamordnare 
Vimmerby IF.

Södra Vi IF är en flersektionsförening inom 
fotboll, pingis, skidor, friidrott och en vilande 
innebandysektion. Tillsammans har sektio
nerna cirka 800 medlemmar och är därmed 
den tredje största föreningen i kommunen och 
tvåa om man räknar ungdomarna mellan 7 och 
20 år. Föreningen har haft ett givande samarbete 
med Vimmerby Sparbank under många år.

”Banken har alltid varit välvilligt inställd till 
vår verksamhet och förstår vad den betyder för 
ungdomarna. Vi försöker ge tillbaka genom att 
ställa upp för banken vid evenemang och lik
nande. Sponsring handlar allt mer om att ge 
och ta. Det ekonomiska bidraget är mycket 
värdefullt för oss, även om det inte handlar om 
jättesummor. Det bidrar ändå till att förening

en går runt. Närmast på tur står en investering 
i allvädersbanor för friidrotten, som vi hoppas 
kunna förverkliga under nästa år. Då hoppas vi 
att såväl kommunen som näringslivet ställer 
upp och stöttar oss.” 

Inge Gustavsson, ordförande i pingissektionen 
och styrelseledamot i huvudstyrelsen.

guLLringenS goif

vimmerby if

ut övare. Sponsring är ett vinnavinnakon
cept där både banken och föreningen ska ha 
nytta av avtalet. 

– Nyttan för oss är att vi exponeras i ett 
positivt sammanhang och därför är det också 
viktigt för oss att föreningens värderingar, 
etik, moral och miljöprofil stämmer med 
våra egna. Att föreningen kan visa att man 
aktivt jobbar med dessa frågor blir givetvis 
ett plus i vår bedömning. 

– Vi strävar också efter en ungdomsprofil i 
våra avtal och vi har exempelvis stöttat gym
nasietidningen Frizon under många år.

Södra Vi IF är en flersektions-
förening med 800 medlemmar.
På bilden ses Lina Magnusson.

Foto: Beatrice Borg

Vimmerby IF satsar mål
medvetet på att vara en 
klubb för alla.
Thilda Kennmark, Rickard 
Thuresson, sittande i 
rullstol Niklas Johansson, 
Hanna Ericsson, stående 
på knä: Felix Habihirwe

”…därför är det också viktigt för oss att 
föreningens värderingar, etik, moral och 
miljöprofil stämmer med våra egna.”



Fastighetsbyrån får tillgång till mer kompetens

Björn Karlsson äger och driver Fastighetsbyrån 
i Västervik med åtta anställda och har nyligen 
även köpt Fastighetsbyrån i Vimmerby med 
två anställda. 

– Det känns naturligt att de båda kontoren 
ska samverka och faktum är att de har haft en 
gemensam ägare även en gång tidigare. 
Genom att samverka kan fler köpare och 

Det är mycket att tänka på när man ska 
köpa hus och många nya begrepp att lära 
sig. För att underlätta för förstagångskö-
pare av hus anordnar Vimmerby Sparbank 
i samarbete med Fastighetsbyrån en hus-
köparskola.

Under en sammankomst på cirka två timmar 
under kvällstid går man igenom viktiga saker 
att tänka på.  Det var premiär den 20 mars och 
tio personer deltog.

– Det är frågor som hur man upptäcker fel, 
vad man ska fråga om på en husvisning, hur det 
går till med budgivning, om man kan ångra sig 

och många fler aktuella frågor som köparna har, 
berättar Annika Åstrand, rådgivare bolån.

före visningen 
De flesta mäklare önskar eller kräver att man har 
ett lånelöfte för att få komma på husvisningen. 

– Det är för att vi vill att köparen i ett tidigt 
stadium ska ha klart med banken, för att inte 
riskera att affären går köparen ur händerna 
om det skulle bli budgivning och en snabb 
affär, berättar Björn Karlsson, ägare till 
Fastighetsbyrån i Vimmerby.

För att få ett lånelöfte bokar man en tid hos 
Annika Åstrand eller Marie Hjelte på Vimmerby 
Sparbank. Det tar ungefär en vecka att få en 

tid. Själva genomgången brukar ta en timma 
och kostar inget.

– Då räknar vi ut hur mycket du får låna 
och ändå ha kvar tillräckligt mycket pengar 
att leva för, berättar Marie. 

– Vi gör en rimlig kalkyl och för vad ett par 
behöver ha kvar att leva av när amortering (det 
du betalar på lånet), räntor och driftkostnader 
(till exempel värme, el, försäkring) är betalt. 
Har paret barn plussar vi på en summa per barn.

– Det är också jätteviktigt att man räknar 
in ett buffertsparande i kalkylen, så att man 
kan klara att betala för reparationer som upp
står när man har ett eget hus, fyller Annika i.

Fastighetsbyrån i Vimmerby har fått ny 
ägare och därmed tillgång till spetskompe-
tens inom affärer med jord- skogs- och 
kommersiella fastigheter. Det är mäklaren 
Björn Karlsson som nyligen köpt 
Vimmerbykontoret och införlivat det med 
verksamheten i Västervik. 

I husköpartankar?
Husköparskolan ger råd och hjälp

Husköparskolan är ett nytt grepp för att hjälpa kunderna rätt. Annika Åstrand och Marie Hjelte är bankens rådgivare för bolån.

Björn Karlsson är ny ägare till 
Fastighetsbyrån i Vimmerby.

Till hösten 

planeras en 

hussäljarskola. 

Kontakta Annika 

eller Marie om du är 

intresserad av att 

vara med.



Till sommaren går företagsrådgi
varen Lars Östrand i pension. 
Hans yrkesliv inom bank startade 
på Handelsbanken i Mönsterås 
1970.  Han har även tjänstgjort i 
Huskvarna och som kontorschef i 
Norrköping, innan han kom till 
Vimmerby Sparbank 1984. 

– Den tekniska utvecklingen 
under mitt yrkesliv har varit otrolig. Tänk att när jag började 
var arbetsredskapen Facits räknesnurra och karbonpapper. 
Men det är en utveckling som är till en väldig hjälp och det är 
bara att gilla läget och försöka att hänga med.

I familjen Östrand spelar alla. Bastuba, trumpet, trombon 
och trummor ljuder vackert när familjen samlas. Musiken har 
Lars haft med sig hela livet och han har spelat sedan han var 
nio, först flöjt sedan bastuba. Pappan startade musikkåren i 
Rosenfors och Lars förvaltar arvet som ordförande idag. 

– Det ska faktiskt bli skönt med pension nu. Jag ska ägna mer 
tid vid fritidshuset på Oknö och arkivarbete åt musikkåren.

Fastighetsbyrån får tillgång till mer kompetens
säljare få nytta av vår spetskompetens inom 
jord skogs och kommersiella fastigheter. 
Samtidigt frigör vi administrativ tid för Kristina 
på Vimmerbykontoret så att hon kan arbeta 
mer som mäklarassistent mot kunderna och 
serva köpare och säljare. Det ökar servicen i 
Vimmerby. Sören kommer att arbeta kvar 
som mäklare och jag kommer att vara på 
Vimmerbykontoret någon eller några dagar i 
veckan.

Björn tycker att marknaderna liknar varan
dra i de båda kommunerna, med ett nära 
samarbete med den lokala, fristående banken. 

– I Vimmerby är det många unga första
gångsköpare som letar efter hus och det är 
viktigt att vi kan tillgodose deras behov, så 
att de vill stanna kvar på orten. Samtidigt 

finns det många 55+ med utflugna barn som 
gärna skulle byta sina villor till ett bekvämare 
boende – om det fanns bra alternativ.

Vimmerby Sparbank och Fastighetsbyrån 
har ett nära samarbete och bankens personal 
deltar på de flesta visningarna för att kunna 
svara på frågor om ekonomi. 

– Det är en styrka att vi tillsammans kan 
hjälpa kunden hela vägen. Lånebilden är en 
viktig del av affären. Det är ett härligt ”go” i 
Vimmerby Spar bank och det är trevligt att 
sam arbeta med dem.

Fastighetsbyråerna i Väster vik och Vim mer by 
täcker tillsammans ett stort geografiskt område, 
från Mariannelund i öster, ner mot Oskarshamn 
i söder och upp mot Valdemarsvik och Kinda i 
norr.

Till köpare: 
Var bred i ditt letande och titta på många 
olika typer av hus, så lär du dig vad du ska 
titta efter. Man behöver ”vana ögon” för 
att bli en bra köpare. 

Till säljare: 
Förbered dig i god tid innan, så att du är 
beredd att göra affär när den perfekta 
lägenheten dyker upp. Låt oss värdera 
huset och eventuellt föreslå åtgärder som 
kan höja värdet. Fotografera gärna träd-
gården under den gröna årstiden. 

Björn tipsar

Vad tycker deltagarna?
1.  vad tycker ni om att banken ordnar husköparskola?
2.  vad hoppas ni lära er?
3.  vad är svårast med att köpa hus?

Värdefull ställde några frågor till Husköparskolans deltagare.

Joakim Gunnarsson
Kristina Pettersson

1.  Bra, eftersom man inte är så insatt 
och vet vad man behöver tänka på.

2.  Att värdera olika saker i ett hus/
fastighet och att få veta vad man 
ska fråga om.

3.  Hitta ett hus som är billigt och bra.

Jenn Hultberg
Johan Karlsson

1.  Bra initiativ. Vi visste inte att det 
fanns tidigare.

2.  Få lite tips och råd om vad man ska 
tänka på.

3. Det är mycket att ha koll på.

Elsa Karlsson
Andreas Johnsson

1.  Det är jättebra!

2.  Jag vet inte, men jag vet att man 
borde veta saker som jag ännu inte 
vet.

3.  Det är svårt att veta vilket typ av hus 
man vill ha och vilket läge. Vi är ute 
efter ett gammalt hus, men då gäller 
det att skaffa sig kunskap om saker 
som det kan vara ”vajsing” med och 
som kan vara dyrt att reparera.

Lasse tutar 
vidare

nyHeT!
Spara och bo
Vårt nya sparkonto Spara och bo är till för att betala hand
penningen till ett hus eller en bostadsrätt. Det ger dig:
• bra ränta,
•  möjlighet att låna tre gånger så mycket som du har sparat
•  möjlighet att användas för alla typer av bostadsköp, inte 

bara nyproduktion.

Spara till sådant som sker
Oh,  nej! Tvättmaskinen gick sönder, toastolen måste bytas, 
snön knäckte altantaket. När man har eget hus behöver 
man en buffert för sådant som händer fast man inte räknat 
med det. Ett vanligt kontosparande där pengarna är lätta 
att komma åt är bäst för den typen av utgifter.



Vilka har fått bidrag? 
det ser du på vår 
nya hemsida!
www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se 
På den adressen hittar du Sparbanks-
stiftelsen Vimmerbys nya hemsida. Där läg-
ger vi löpande ut vilka som beviljats bidrag.

Hemsidan är enkel och informativ med informa
tion om stiftelsens uppdrag och ändamål. Där 
finns information om hur man söker bidrag och 
stipendier och där kan du ladda ned en ansök
ningsblankett för att söka bidrag. Du kan också 
läsa artiklar ur Värdefull om hur några av våra 
bidragstagare har använt pengarna.  

Välkommen att kika in och se hur vi bidrar till 
utvecklingen av Vimmerby med omnejd.

StiftelsenStiftelsen mord, stöld och otrohet 

brott och straff från förr i ny bok 
från näktergalen
När Erik Carlsson var ung och cyklade 
med vännerna från Södra Vi till biogra-
fen i Vimmerby, så var det ett ställe där 
tramporna gick så det glödde. De var 
nämligen livrädda att få spökhunden 
efter sig, för det påstods ha skett ett 
mord på platsen för länge sedan.

Historien gjorde intryck på Erik och när 
han pensionerades från rektorstjänsten på 
gymnasiet i Vimmerby, beslutade han sig 
för att ta reda på om det låg någon sanning 
i vad som berättades. Cirka 20 år senare har 
han dokumenterat 400 rättsfall från 
Vimmerby med omgivande socknar från 
1600talet fram till en bit in på 1900talet. 
Till sommaren ges en del av dem ut i Näkter
galens årsbok.

– Det fanns en sanning i historien och det 
hade verkligen skett ett mord på den plats 
där vi cyklade allt vad vi kunde som små, 
men när jag bläddrade i domstolsprotokol
len så upptäckte jag hur många fler fascine
rande historier här fanns, och fastnade. 

I 20 års tid har Erik åkt cirka 20 till 25 
gånger per år (!) till landsarkivet i Vad
stena eller Göta Hovrätt i Jönköping för 
att utforska vår mörka historia i dom
böckerna. Han har både skrivit av för 
hand, läst in på band och kopierat en del, 
för att sedan skriva rent dem på sin dator 
i hemmet. 

– Språket i de äldsta protokollen kan vara 
svårtytt och klurigt, men i boken har jag 
skrivit om det till läsbar nutidssvenska. En 
del är även återgivet i ursprungsversionen.

fattigdom
Erik drivs av att lyfta fram hur människor 
hade det förr och vad som drev dem till att 
utföra de brott som de anklagades för.

Det måste finnas kul alternativ till att 
hänga på stan under Valborg. Därför 
anordnar Fabriken, Korskyrkan och 
Svenska kyrkan en resa till Liseberg 
varje år. Ungdomar som går i sjuan till 
och med första året på gymnasiet är 
välkomna att delta. 

I fjol åkte 250 ungdomar tillsammans med 
16 vuxna till Liseberg på Valborg och i år 
hoppas man ha råd att erbjuda 300 unga en 
plats på resan. 

– Det är viktigt att alla ska kunna följa 
med och även om man inte har råd att 
betala de 300 kronor som vi tar ut, så hjäl
per vi till att täcka kostnaden med bidrag 
som vi får, berättar Yvonne Carlsson som 
är föreståndare på Fabriken.

– Vill man åka med, men vet att man inte 
har råd, kan man kontakta kuratorn på sko
lan, socialen eller vända sig till oss direkt, så 
gör vi en bedömning. Förra året var det 12 
ungdomar som fick hela resan betald.

Valborg är en av de kritiska helgerna när 
många ungdomar samlas för att dra runt på 
stan och risken att frestas att testa alkohol 
är stor. Därför är det så viktigt att det finns 
roliga och trygga alternativ.  Resan kan ske 
genom ett bra samarbete mellan Fabriken, 
Korskyrkan och Svenska kyrkan, som alla 
ställer upp med personal. Även fritidsle
darutbildningens elever på Folkhögskolan 
är engagerade och deltar i planering och är 
med som ledare på resan. 

– Det gör att vi har två till tre vuxna i 
varje buss. Alla ungdomar får en lista med 
telefonnummer till all personal och vi har 

Trygg resa till Liseberg ger en kul valborg!
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Tingsförhandlingarna hölls i rådhuset.



mord, stöld och otrohet 

brott och straff från förr i ny bok 
från näktergalen

– Fattigdomen och svälten var hemsk. Det är 
lätt att känna sympati för torparen som stal säd 
ur magasinen i Djursdala, när frun och barnen 
svalt. Han fick fängelsestraff och man kan tänka 
sig hur mycket värre livet måste ha blivit för 
hans familj. Annat som berör mig är de stackars 
pigor som blev gravida med sina husbönder, 
påtvingat på ena eller andra sättet kan man 
föreställa sig, och inte såg någon annan råd än 
att döda sina nyfödda barn. De fick stränga 
straff, men bönderna gick fria från ansvar. Det 
visar hur olika kvinnor och män behandlades. 

Tidsdokument
Även Museet Näktergalen ser vikten av att vi 
får ta del av dessa spännande tidsdokument.

– Rättsfallen speglar en del av den tidens 
samhälle och det är intressant att jämföra hur 
vi ser på brott nu och då. Idag ser vi exempel
vis inte otrohet som ett brott, men förr kunde 
det ge stränga straff, berättar kultursekrete
rare Anna Olausson på Museet Näktergalen. 

– Vi är väldigt glada att vi kan ge ut den här 
boken tillsammans med Erik Carlsson, men 
utan ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen 
Vimmerby hade det inte varit möjligt. 

Boken kommer ut lägligt i samband med 
att museet ska ha en sommarutställning om 
brott och straff från förr. Christina och Torvald 
Gerger har hjälpt till med inventering, urval, 
redigering med mera. Stiftelsen har bidragit 
med 69.500 kronor som används till layout 
och tryck. 

4 därför fick de bidrag: Stiftelsen ser positivt på 
 initiativ som sprider kunskap om vår lokalhistoria.

4�därför fick de bidrag: Stiftelsen ser positivt på 
aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid.Trygg resa till Liseberg ger en kul valborg!

flera gemensamma träffar och avstämnings
möten under dagen. Självklart ska man vara 
helt nykter och drogfri på resan. Både ungdo
marna och föräldrarna ska kunna känna sig 
helt trygga med resan.

Intresset är stort och efterfrågan är större 
än tillgången.

– Målet är förstås att alla som vill följa med 
ska kunna göra det. Det finns cirka 600 ung
domar i målgruppen. Vi är jättetacksamma 
för alla bidrag som ger oss möjlighet att 
genomföra resan och vi hoppas att fler företag 
och organisationer kan och vill hjälpa till med 
bidrag kommande år. Det är viktigt för hela 
Vimmerby att våra ungdomar mår bra.

För de 300 kronor som de flesta betalar in 
går bussresa, entré, åkband och matkuponger. 
Utan subventionerna skulle det kosta 900 
kronor. Man åker klockan åtta på morgonen 

och är kvar i Göteborg tills Lise berg stänger. 
Vanligtvis är man hemma runt tvåhalvtreti
den på natten. 

Kostnaderna subventioneras bland annat 
av Sparbanksstiftelsen Vimmerby, som bidra
git med 20.000 kronor i år. 

Planerar för en kul Valborg för ungdomarna. Yvonne Carlsson från Fabriken, Kristina Wahlström från 
Korskyrkan och  Ulrika Robertsson från Svenska Kyrkan.

erik Carlsson i den gamla 
arrestlokalen i vimmerby.



Korsordet bildar följande meningar: ............................................................................................................
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Adress:....................................................................................................................................................................................

Postadress: ...........................................................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................................................
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Klipp ur och spara!!
våra direktnummer

VD
Carina Rydholm 795 02

Chef Privatmarknad
BrittMarie Josefsson 795 07 
(SwedSec-licensierad)

Privatrådgivare hjälper dig med 
mer komplexa frågor kring din 
ekonomi.
AnnChatrine Blidfors 795 16
(SwedSec-licensierad)

Pär Gustafsson 795 21
(SwedSec-licensierad)

Helena Ingström 795 15
(SwedSec-licensierad)

Marita Johansson 795 20

Rådgivare hjälper dig med alla 
frågor gällande vardagsekonomi 
och banktjänster.
Carolina Davidsson 795 11
Carin Nilsson 795 41
Annika Åstrandh 795 14
Marie Hjelte 795 18

Kassör/kundtjänst
Jutta Bieberbach 795 10
Anita Böris 795 13

Chef Företagsmarknad
Carina Rydholm 795 02

Företagsrådgivare bistår före
tag med finansiell rådgivning.
Marianne Gunnarsson 795 08
Anders Leufvén 795 22
(SwedSec-licensierad)

Lars Östrand 795 03
Susanne Emilsson 795 12
Ulf Karlsson 795 19

Kundstöd Företag bistår före
tagsrådgivaren.
Gunilla Karlsson 795 06

Pension och placering 
Mikael Gunnarsson 795 17
(SwedSec-licensierad)

Kreditchef Privat/Säkerhet
JanErik Svensson 795 23

Administration
Berith Rundberg 795 05

Marknadsansvarig
Torben Svensson 795 42

Måndagar och Torsdagar 
kl. 09.30–17.30. 

Tisdagar, Onsdagar och 
Fredagar 

kl. 09.30–15.00

våra öppettider

Vimmerby Sparbank 
Box 103, 598 22 VIMMERBY 

Besöksadress - Sevedegatan 37 
Tel: 0492-795 00 Fax: 0492-79549 

Internet & e-post
www.vimmerbysparbank.se
info@vimmerbysparbank.se
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Klipp ur! Kom och lämna in på banken så får du en gåva. !
Lös korsordet – vinn 500:-!
Alla som lämnar in kupongen på banken får en grillpincett. 

Lämnas in på banken senast den 27/5 2012. Banken meddelar vinnarna personligen samt publicerar på hemsidan. Evt. vinstskatt betalas av vinnaren.

1:a pris 500:-  2:a pris 300:-  3:a pris 200:- Lämna in lösningen 
på banken så får 

du en praktisk  
grillpincett!

Du kan också  
mejla lösningen till 

info@vimmerbysparbank.se
Skriv ”Korsord” i ämnes

raden.
Kom ihåg att skriva dina 

kontaktuppgifter så att vi 
kan meddela om du vinner.

På nya poster
Torben Svensson renodlar sin tjänst som marknadsansvarig och 
släpper  rollen som privatrådgivare. 
– Teknikutvecklingen har medfört att det är så många nya marknadsytor som ska 
hållas uppdaterade och vi satsar även allt mer tid på kundträffar med kvalitet. 
Likaså har vi utökat samarbetet med andra sparbanker i vår region, som jag 
också kommer att stödja. Det ska bli väldigt roligt att få ägna mig helhjärtat åt 
marknadsfrågorna, som jag brinner för. Mina kunder hänvisas till kollegor i ban
ken och jag har hjälpt till att fördela dem på bästa sätt så att alla ska bli nöjda och 
känna sig trygga.

gunilla Karlsson lämnar den administrativa avdelningen för att 
vara företagsrådgivarna behjälplig i deras arbete. 
– Det är roligt att få prova något nytt och att få lära sig nya saker. Även om jag 
har arbetat i många år i banken, så är de här uppgifterna nya. Vi arbetar i ett team 
och jag gör för och efterarbeten inför kundbesök, som att ta fram underlag, upp
följningar och bistå företagsrådgivarna, så att de får mer tid över för möten med 
kunderna. Jag har också en del kundkontakt och det är väldigt stimulerande.


