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ÖKA FÖRSÄLJNINGEN
– med e-handelspaket

Kalle i Grinderums liv 
och gärningar i bokform 
med bidrag från 
Sparbanksstiftelsen

Klättrar 
stadigt 
uppåt 
Vimmerby Prefab 
Betong växer för 
varje år



När detta skrivs är bankens årsstämma avkla
rad och 2012 års verksamhet genomgången, 
summerad och lagd till handlingarna.

Vi kan med glädje konstatera att det varit 
ett bra och framgångsrikt år för Vimmerby 
Sparbank, med fortsatt verk samhets 
utveckling och fokus på kundmöten, både 
på privat och företagssidan. 

Nu går vi vidare på den inslagna vägen, 
med ”nyvässade” klor och redo att möta 
alla våra kunders krav på rådgivning, till
gänglighet och service. Vi kan utlova ett 
spännande 2013 med nya aktiviteter inom 
skilda områden. 

Den snabba samhällsutvecklingen, som 
också kräver nya lösningar på den familje
ekonomiska sidan när det gäller sparande, 
försäkrings och pensionsfrågor och myck
et annat, möter vi med bland annat ny 
teknik och ökad kompetensutveckling hos 
våra medarbetare. 

Den som väljer Vimmerby Sparbank ska 
tryggt kunna lita på att få klara svar och 
korrekta lösningar på de frågor och behov 
som hon eller han har. Vår uttalade strävan 
är att vara en ”helkundsbank”, både idag 
och i framtiden.

Pensionsmarknaden, som för många 
kan verka både svår och snårig, är ett av 
flera områden där vi satsar ytterligare 
resurser. Just inom den sektorn har vi sett 
en tydligt ökad efterfrågan på kvalifice
rade tjänster. Vi har även ett nytt sam
arbete med företaget Indecap inom pre
miepensionsförvaltningen. 

Vår starka lokala förankring i bygden 
skapar trygghet i vår verksamhet. Men 
detta förtroende innebär självfallet också 
ett stort ansvar, som vi med alla tillgängliga 
krafter ska försöka uppfylla.

Nu väntar vi bara på den riktiga VÅREN.

Trevlig läsning!

Fortsätter framåt…

Carina Rydholm
VD Vimmerby Sparbank

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

Kontanthanteringen har blivit en het frå
ga på senare tid. Vimmerby Sparbanks 
styrelse har beslutat att så länge kontan
ter är ett godkänt betalningsmedel har vi 
kvar kontanthanteringen för våra kunder. 

Med kund menar vi dig som har dina 
samlade bankaffärer hos Vimmerby 
Sparbank. Väg in det i ditt beslut när du 
väljer bank, både som företagare och pri
vatperson.

Från och med 1 april får du beställa din 
resevaluta på Vimmerby Sparbanks 
hemsida.

Vi har ett samarbete med Unimon där 
du tryggt och enkelt beställer din valuta 
och leverans sker till ditt närmaste post
ombud inom 3 till 7 helgfria dagar.

Du betalar med kort eller direktbetal
ning via internetbanken.

Lägsta belopp du kan beställa är ett 
värde av 2 000 kr.

Har man köpt valutan via Unimon kan 
man skicka tillbaka pengar som blivit över 

inom 3 månader, då anger man bara sitt 
ordernummer från beställningen.

– Det är ingen nackdel för kunden 
eftersom tillgången till fler valutor ökar, 
men man måste förstås vänja sig vid syste
met och vara ute i god tid med sin beställ
ning, menar BrittMarie Josefsson, privat
marknadschef på Vimmerby Sparbank.

Vi erbjuder idag Euro i en av våra auto
mater dygnet runt.

Läs mer på www.vimmerbysparbank.se

Ändrade rutiner för valutabeställning

Kontanter till våra kunder
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Allt fler kunder väljer att handla på nätet. 
Tillgängligheten och utbudet lockar. Ta 
chansen du också och nå en större mark-
nad. Med vårt e-handelspaket får du till-
gång till allt du behöver – inklusive en 
webbutik.

För att göra affärer behöver man vara där 
kunderna finns – och de finns i allt högre 
grad på nätet. Nu kan du som är företagare 
enkelt komplettera din lokala verksamhet 
med en webbutik och nå en större kund
krets. Vimmerby Sparbank erbjuder i samar
bete med Swedbank, PayEx och Nordisk 
ehandel ett paket för ehandel. Du kan 

skapa en attraktiv webbutik som är anpassad 
till smartphones och du kan koppla butiken 
till sociala medier och utskick av nyhets
brev. Det är bara att sätta igång och fylla din 
egen ebutik med varor. 

Betalningssätten i webbutiken är kortbe
talning, direktbetalning eller faktura. Med 
ett enda avtal får du tillgång till webbutik 
och de tre vanligaste betalsätten.  Enklare 
kan det inte bli. Vill du bara ha betallös
ningarna och bygga din butik på egen hand 
går det också bra. 

Vill du veta mer? Kontakta din företags
rådgivare på Vimmerby Sparbank. 

Öka försäljningen med 
webbutik och smarta betalningslösningar



100 personer kom till Vimmerby 
Sparbanks träff om sparande och 
trygga placeringar i oroliga tider. De 
flesta av oss gör felet att låta käns-
lorna styra och vi köper och säljer 
våra aktier, fonder och andra värde-
papper i fel lägen. Träffen gav tips 
om smartare och tryggare strategier.

Inge Hellqvist från Investment Center 
på Swedbank berättade rappt och slag
färdigt om den globala ekonomin och 
hur den påverkar oss i Sverige, samt vad 
vi kan förvänta oss av 2013. Världens 
stora ekonomier har det mer eller min
dre tufft. Såväl banker som stater lånar 
extremt mycket pengar. Flera stater 
väljer att trycka mer pengar för att få 
igång ekonomin. Det har inneburit att 
det, trots de stora underskotten, finns 
mycket pengar i marknaden och bör
serna har börjat gå upp under 2013.

Växande skillnader
Inför 2013 spår Inge växande globala 
skillnader mellan ekonomierna, låg 
tillväxt, hög arbetslöshet, stora budget
underskott och, kanske värst av allt, 

stor politisk osämja. Tysklands eko
nomi har dock börjat komma igång och 
i USA ser man pyttesmå tecken på en 
positiv förändring. Sverige klarar sig 

100 fick tips om sparande och placeringar

Vad tyckte ni om träffen?

”När aktiernas 
värde stiger 
 gäller det att 
antingen sälja 
av aktier eller 
öka andelen 
ränte papper för 
att behålla 
värde balansen i 
portföljen”
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relativt bra, bland annat tack vare att vi 
till stor del handlar med starka ekono
mier, som Tyskland och Norge. Kronan 
är dock stark, vilket tyvärr påverkar 
exportföretagen negativt.

Fördela sparandet
När det gäller sparande och placeringar 
i dessa oroliga tider hade Inge Hellqvist 
en del idéer.

– Jag tycker man ska fördela sparan
det i andelar och exempelvis placera 
hälften av värdet i aktier/fonder och 
hälf ten i räntepapper. När aktiernas 
värde stiger gäller det att antingen 
sälja av aktier eller öka andelen ränte
papper för att behålla värdebalansen i 
portföljen. Det innebär att man köper 
och säljer i rätt lägen och inte på 
känsla eller i panik när börsen vänder 
nedåt. För delningen är mycket vikti
gare än vilken specifik aktie eller fond 
du väljer. 

Konkreta tips
Inge påpekar också att det är viktigt att 
du delar upp ditt sparande i löpande, buf
fert, kortsiktigt och långsiktigt. Slutligen 
gav han några konkreta förslag:

•  Absolut avkastning plus, en fond 
som placerar i räntebärande värde
papper. Låg riskklass och god 
utveckling.

•  FRN fond, följer räntan och är bra 
när räntorna går upp.

•  Aktiebevis Airbag, har en inbyggd 
trygghet vid värdefall. 

Boka gärna en kostnadsfri rådgivning 
med våra certifierade privatrådgivare 
för att diskutera ditt sparande och dina 
placeringar.

Birgitta och CarlEric Carlsson
”Det var intressant att höra om 
hur börsen går och att få tips om 
bra placeringar. Inge är duktig på 
att berätta och förklara.  Fast att 
det går bra för Sverige beror på 
vår duktiga finansminister”, slår 
Carl-Eric fast med ett brett leende.

Margaretha och Tommy 
Lindström
”Det är oroväckande att höra om 
utvecklingen ute i världen och hur 
länderna försöker lösa krisen 
genom att trycka mer pengar. Det 
verkar inte vara en bra metod. 
Även om det går relativt bra för 
Sverige så är vi beroende av att 
den globala ekonomin fungerar.”

Siv Strandberg
”Jag har hört Inge tidigare och han 
är mycket duktig och intressant 
att lyssna på. Helheten var mycket 
bra.”



Pensionsrådgivning är komplext. Vad 
som är bäst för varje kund avgörs av 
dess unika situation och ekonomi. 
Men pensionsfrågan är inte en enskild 
fråga utan måste ses i ljuset av kun
dens hela ekonomi, med exempelvis 
lån, olika typer av sparande, försäk
ringar med mera.

Allt fler bokar tid hos banken!
Fler och fler kunder vänder sig till 
banken för rådgivning i pensionsfrå
gor. Många byter anställning flera 
gånger i livet och känner inte att de 
har en överblick av vad den framtida 
pensionen blir.

– Behovet av rådgivning är stort och 
de flesta efterfrågar en genomgång 
och samlad bild av det egna läget. 
Utifrån det räknar vi sedan ut en per
sonlig prognos och ger individuella 
råd och tips inför framtiden, berättar 
Mikael Gunnarsson, placerings och 
pensionsrådgivare, certifierad av 
Swedsec och IFU.

Hur ser din unika situation ut? Det 
styr din ekonomi genom hela livet 
och även vid pensionen. Exempelvis 
kan amortering på huslånet vara ett 
komplement till andra sätt att spara 
på. Men kanske inte till kostnad av 
att minska på avsättningar till pensio
nen, eftersom vi alla förväntas leva 
längre och det vi får från den all
männa pensionen sjunker framöver. 
Däremot kan det vara förmånligt att 
passa på och amortera nu med det 
låga ränteläge som den ekonomiska 
krisen skapat. 

Det är också viktigt att tänka på ditt 
skydd om du blir sjuk och skyddet för 
dina närmaste ifall du skulle gå bort.

– Det som är rätt för dig kan vara 
helt fel för din granne. Därför gör du 
klokt i att boka in en kostnadsfri råd
givning och genomgång hos oss, 
avslutar Mikael.

Margareta Forsgren om sina år i styrelsen
Som rektor för Astrid Lindgrens skola och 
senare verksamhetschef för grundskolan 
på barn- och utbildningsförvaltningen blev 
Margareta Forsgren en välkänd och 
omtyckt profil i Vimmerby. 

Mindre känt är kanske att Margareta Forsgren 
även satt i bankens styrelse från 1999 till 
2012, då hon och maken SvenOlof flyttade 
närmare barn och barnbarn i Eskilstuna.

– Det var mycket intressant att på nära 
håll följa och vara delaktig i den utveckling 
som bankverksamheten har genomgått 
under de här åren. Teknikutvecklingen har 
varit enorm och det har medfört att bankens 
roll och relationen till kunderna har föränd
rats. Idag är rådgivning allt viktigare och 
kunderna är mer medvetna om ekonomi 
och benägna att ta emot råd och stöd under 
livets alla skeden. Även företagarna använ
der banken mer som ett bollplank i sina 
processer numera. Regel verken inom EU 

och från Finans inspektionen med allt högre 
krav på kompetens har också påverkat 
utvecklingen i bankvärlden.

Lokalt förankrad
Margareta tycker det är viktigt att värna om 
den lokala sparbanken eftersom den har möj
lighet att göra mycket gott för bygden.

– Vimmerby Sparbank återinvesterar en 
del av vinsten i bygden och vill man bygdens 
väl så tycker jag att man kan tänka på det när 
man väljer bank. Vidare är beslutsprocessen 
lokalt förankrad och i styrelsen sitter både 
personer med det lokala perspektivet och 
personer från Swedbank med en annan typ 
av kompetens. Tillsammans resonerar vi oss 
ödmjukt fram till väldigt bra beslut.

Margareta och SvenOlof har inte övergivit 
Vimmerby helt. Emellanåt besöker de torpet 
i Brantestad och då kan det också bli en tur 
till stan. 

– Vimmerby är en vacker liten stad – och 
tänk att slippa parkeringsautomaterna! 

Sparbankens pensions-
rådgivning växer!
Pensionsrådgivningen växer på Vimmerby Sparbank och får förstärkning i Carin Nilsson som 
därmed får nya arbetsuppgifter i banken.

– Jag brinner för pension och sparande och tar med glädje vara på möjligheten och utmaning-
en att få arbeta med frågorna tillsammans med Mikael. Med den gedigna erfarenheten han har 
blir han en perfekt mentor för mig, berättar hon entusiastiskt. 

En frisk fläkt på banken. 
Carin Nilsson förstärker pensionsråd-
givningen som sedan tidigare består av 
Mikael Gunnarsson. Foto: Daniel P. Sandin

Margareta Forsgren.



Vimmerby 
Prefab 
Betong
Grundat: 2006 
Ägare: Morgan 
Frejd
Anställda: 25
Tillverkning: 
betongväggar och 
andra betong-
element för villor, 
lantbruk och 
 industri.
Aktuellt:  
investerat cirka  
åtta miljoner i en ny 
blandarstation för 
att bli självförsör-
jande på betong.

”Det var inte 
meningen att vi 
skulle bli så stora”
Vimmerby Prefab Betong har växt kraftigt sedan starten för sju år sedan. 
De har byggt ut någon del varje år och 2012 gjorde de en större investe-
ring för cirka åtta miljoner kronor i en ny blandarstation för betong. Därmed 
får de egen kontroll över hela produktionskedjan. 

Morgan Frejd och Roine Blixt startade 
Prefab Betong 2006. Båda är kvar i före
taget, men Morgan är numera ensam 
ägare. Företaget tillverkar i huvudsak 
betongväggar till bostäder, lantbruks 
och industribyggnader samt plintar. 
Tillväxten har varit stark ända sedan 
starten och för att möta efterfrågan från 
kunderna har de fått bygga ut lokalerna 
årligen. Även antalet anställda har ökat 
och idag är 25 personer anställda, varav 
19 i produktionen, fyra på kontoret och 
två fältmontörer.

– Det var egentligen inte meningen 
från början att vi skulle bli så stora, 
men vi har tagit vara på möjligheterna 
och utvecklats i takt med att uppdra
gen har ökat, förklarar Morgan Frejd.

– Stor del i framgången har vår enga
gerade och kvalitetsmedvetna perso
nal som gör ett fantastiskt arbete. Jag 
vill gärna också lyfta fram det stöd vi 

har av mentorn Sölve Linderson, som 
varit med ända sedan starten.

Golvvärme till gruset
Förra sommaren byggde Prefab en 
egen betongblandarstation som är en 
av de modernaste i landet. 

– Det ger oss kontroll över hela pro
duktionskedjan. Vi blandar de betong
recept vi önskar och vi får tillgång till 
betong så att vi kan gjuta dygnet runt 
om vi vill, berättar Morgan Frejd. 

Gruset som ingår i betongen förva
ras i magasin med direktmatning till 
blandarstationen. För att det inte ska 
frysa under vintern värms det upp 
med golvvärme i magasinen.

– Grusmagasinen innebär att vi har 
ett gruslager som räcker för två veck
ors produktion och det är en trygghet. 
Leverantören har ansvar för att fylla 
på grus när det behövs och det auto

matiserade matarsystemet tar gruset 
in i blandaren, så vi har inte någon 
hantering av gruset själva. Det sparar 
vi mycket tid på.

Flera stora jobb
2102 har varit ett kanonår för Prefab 
Betong. 

– Vi hade fullt tryck hela vintern. 
Bland annat är det Åbros stora tillbygg
nad som uppförs av ByggKlason och 
MF Visions motocrossmuseum som 
hållit oss sysselsatta, men vi har även 
gjort ett stort jobb åt Skanskas pro jekt 
för fastighetsbolaget Lundbergs i 
Linköping och till brandstationen i 
Eksjö för JL Byggtjänst. Dessutom 
bygger vi årligen ett femtontal villor och 
så även 2012.

Bra dialog
Prefab Betong har varit kund hos 
Vimmerby Sparbank sedan starten. 

– Vimmerby Sparbank har verkligen 
ställt upp och trott på oss från första 
stund. Vi har en bra dialog och det är 
lätt att bolla idéer med dem. Det är 
smidigt med den personliga kontakten 
som man får med sin lokala bank.

Grusmagasinen framför den nya betongblandarstationen.

– Vi har en bra 
dialog med 
 banken, säger 
Morgan Frejd.

Att gjuta betongelement är ett tungt handarbete.



Det säger Tommy Hjalmarsson, VD i 
Sparbanksstiftelsen Alfa som ett par 
gånger gästat Vimmerby och hållit 
utbildning med sparbanksstiftelsens 
huvudmän. Senast var han här i slutet 
av februari. 

Energikälla
– De förtroendevalda huvudmännen 
kan vara en riktig energikälla, det gäl
ler bara att skapa rätt förutsättningar. 
Huvudmännen ska, som bekant, speg

la den bygd och de människor där 
sparbanken och stiftelsen finns och 
verkar. Och det tycker jag absolut de 
gör i Vimmerby!

Viktiga ambassadörer
– Vi har haft mycket givande träffar, 
där vi i princip diskuterat allt mellan 
himmel och jord; ingen fråga har 
varit för stor, ingen har varit för liten. 
Idéer, tankar och åsikter har flödat, 
brutits mot varandra och skapat 

spännande och utvecklande diskus
sioner. 

– Huvudmännen är viktiga ambas
sadörer för sparbanken men för att 
kunna utföra det uppdraget fullt ut 
måste de vara uppdaterade på vad 
som händer inom både banken och 
stiftelsen.

Kunskap ökar engagemanget
– Med andra ord krävs det löpande 
information, men även utbildning i 
frågor av såväl strategisk som ekono
misk natur. Först då kan de lyfta upp
draget ytterligare en nivå. 

– Fler stiftelser borde ta det här 
steget. Huvudmännen är valda för att 
arbeta för sparbankens och stiftelsens 
bästa och vi vet att kunskap och insikt 
ökar både intresset och engagemang
et, säger Tommy Hjalmarsson.

Ett par aktiviteter årligen
Stig Bäck, ordförande i Spar banks
stiftelsen, berättar att man årligen ord
nar ett par sammankomster för huvud
männen, samlingar som ofta knyter an 
till ämnen som berör bankens och stif
telsens verksamheter och annat som 
ligger i tiden.

– Intresset från huvudmännen är 
varit stort och jag tror det är viktigt att 
hålla en kontinuerlig kontakt mellan 
Sparbanken, stiftelsen och huvudmän
nen. Vi ska ju tillsammans arbeta för 
en fortsatt förstärkning och utveckling 
av bankens verksamhet. Och här spe
lar information en mycket viktig roll. 

Fotnot: Sparbanksstiftelsen har 24 för
troendevalda huvudmän.

StiftelsenStiftelsen

Stiftelsens huvudmän är
bankens bästa ambassadörer

1. Hur länge har Du varit huvudman? 2. Varför gick Du in som 
huvudman? 3. Vad kan Du tillföra i huvudmannaskaran?

Michael Karlsson
1. Har varit huvudman i tre år.

2. Gillar idén med en sparbank, där 
besluten fattas lokalt och där vi 
kan vara med och påverka. Genom 
stiftelsen kan vi stödja förenings-
liv och andra aktiviteter i bygden. 
Det känns mycket bra.

3. Har ett rikt och väl förgrenat 
kontaktnät på olika håll i samhället.

Anne Karlsson
1. Har varit huvudman sedan 
2002.

2. Har varit sparbankskund under 
många år och tycker det är vik-
tigt med en bank, med stark lokal 
förankring. Och tanken med stif-
telsen och hur den skulle arbeta 
upplevde jag som både spännan-
de och utvecklande.

3. Jag kan tänka mig att mina 
olika nätverk sågs som något 
positivt när jag blev tillfrågad.

Caroline Bring
1. Huvudman sedan 1999.
 
2. Bakgrund i Sparbanksvärlden 
under mer än tio år och tyckte 
detta uppdrag var både viktigt och 
intressant. Glad över att 
Vimmerby Sparbank fortfarande 
har en lokal huvudägare.
 
3. Alla huvudmän drar sitt strå till 
stacken. Min bankbakgrund och 
erfarenhet av företagande har jag 
alltid med mig.

– Engagerade huvudmän är en fan-
tastisk tillgång för både sparbanker 
och sparbanksstiftelser. Deras kun-
skap, kompetens och kontakter kan 
verkligen göra skillnad.

Sparbanksstiftelsens närvarande huvudmän med flera vid senaste träffen i februari. Foto: Roelof Stroetinga



Han har redan inlett researcharbetet 
och han har många källor att ösa ur, 
både muntliga och skriftliga. Biblioteket 
och kommunarkivet lär bli hans andra 
hem en tid framöver. Under hösten ska 
manus vara klart för slutgranskning och 
alla bilder framplockade ur album, 
lådor och andra gömmor. 

Naturligtvis kommer boken inte 
bara att handla om personen Kalle i 
Grinderum, den blir också ett tids
dokument som spänner över nästan 
ett sekel. En tid som i grunden för
ändrat vårt samhälle, på gott och ont.

Allt skulle vara rejält
Karl Carlsson i Grinderum avled den 8 
oktober 2012, 92 år gammal. Men när 
man tar del av allt han hunnit med 
under sin levnad skulle man nog vilja 
lägga till åtminstone ett kvartssekel! 
Allt han gjorde, gjorde han fullt ut. Här 
fanns aldrig utrymme för några halv
mesyrer, rejält och genomarbetat skul
le det vara. Inget hafs!

På kyrkbacken…
– Spännande, säger KG Andersson. 
Jag kände Kalle väl, men det ska bli 
mycket intressant att lyssna till och 
läsa om hur andra upplevde honom i 
olika sammanhang.

– Tanken på en bok tog faktiskt en 
fastare form på kyrkbacken efter Kalles 
begravning. Vi var några stycken som 
redan tidigare, och inom Frödinge hem

bygdsförening, talat om att på något sätt 
teckna ett porträtt och en levnads
beskrivning av en i många stycken unik 
människa. 

Inget vågspel
– Vi hade tidigare gjort boken ”Frödinge 
förr och nu” som kom ut 2007, ett pro
jekt som blev mycket uppskattat. Men 
innan vi nu fattade definitivt beslut var 
vi tvungna att se till så vi kunde klara 
det ekonomiskt, det handlar om ganska 
stora pengar. Mycket jobb sker natur
ligtvis ideellt, men tryck, bindning och 
annat som krävs för en tilltalande pro
dukt måste vi förstås betala.

– Tack vare Sparbanksstiftelsens 
stöd blir produktionen inte något eko
nomiskt vågspel, nu klarar föreningen 
utgivningen.

Såg alltid framåt
– Kalle var en samarbetsman i ordets 
bästa betydelse, han jobbade gärna för 
breda lösningar och var inte främman
de för att söka nya och okonventio
nella vägar till målet. 

– Han såg ständigt framåt och hans 
arbete var alltid oegennyttigt, oavsett 
om det handlade om politik, fören
ingsjobb, bankfrågor, kyrkliga ären
den, torvmossen, ishockeyn eller 
annat som hade betydelse för bygden 
och dess invånare.

Han gjorde skillnad
– Han var verksam i en tid då en män
niska kunde göra skillnad, en mans 
arbete kunde fortfarande sätta avtryck 
i tiden. Ta vägupprustningen mellan 
Långbrötsle och Vibo som exempel; 
hans kamp, hans entusiasm och hans 
många kontakter skapade förutsätt
ningar för ett vägbygge som sedan 
slutet på 1950talet tjänat bygden och 
dess människor och som fortsatt kom
mer att betyda mycket för kommuni
kation och tillgänglighet.

– Sån var han och så minns vi 
honom, avslutar KG Andersson som 
nu har ett grannlaga arbete framför 
sig. Mycket handlar om att sovra i ett 
rikt – och unikt – material!

Kalle i Grinderums liv och gärning 
blir bok till hösten
Till jul kommer boken om Kalle i Grinderum!

Bakom utgivningen står Frödinge Hembygdsförening 
med stöd av Sparbanksstiftelsen. Redaktör och samman-
hållande länk i projektet är Karl-Göran ”K-G” Andersson, 
journalist med förflutet som skribent inom både skog och 
lantbruk. De sista tio åren innan pensioneringen arbeta-
de han på tidningen Land. Nu bor han i Vimmerby.

4 DÄrFÖr FICK DE BIDrAG: Stiftelsen ser positivt på  
aktiviteter som visar och värnar vår lokala historia.

K-G Andersson 
berättar målande 
om hur arbetet 
kring insamlingen 
av material för 
bokproduktionen 
går till. 
Foto: Daniel P. Sandin

Karl Carlsson i Grinderum i arbete med att stapla torv som brutits fram från mossarna i 
Grinderum. Foto: Frödinge Hembygdsförening.
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Klipp ur och spara!!
Våra direktnummer

VD
Carina Rydholm 795 02

Chef Privatmarknad
Britt-Marie Josefsson 795 07 
(SwedSec-licensierad)

Privatrådgivare hjälper dig med 
mer komplexa frågor kring din 
ekonomi.
Ann-Chatrine 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

Rådgivare bolån
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)

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
Jan-Erik Svensson 795 23

Marknadsansvarig
Torben Svensson 795 42

Måndagar och Torsdagar 
kl. 10.00–17.30. 

Tisdagar, Onsdagar och 
Fredagar 

kl. 10.00–15.00

Våra öppettider

Vimmerby Sparbank 
Box 103, 598 22 VIMMERBY 

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

Internet & e-post
www.vimmerbysparbank.se
info@vimmerbysparbank.se

Med Swish kan du skicka och ta emot pengar via mobil-
numret. Enkelt och smidigt för privatpersoner. 
Pengarna finns på bankkontot direkt - oavsett bank. 

Det är lika säkert som internet och mobilbanken och du 
godkänner betalningar med Mobilt BankID. Mottagaren 
behöver också vara ansluten till Swish för att kunna ta emot 
betalningar. 

Passa på att prova Swish utan kostnad fram till den 30 
juni! Vårt ordinarie pris är 5 kr per månad och 1 kr per 
betalning. Nyckelkunder betalar endast för genomförd 
betalning och för omyndiga, 1317 år, är det kostnadsfritt.

Se informationsfilmen på www.vimmerbysparbank.se

SwISH 
– betala och ta betalt med mobilen

Ladda ned 
Swish här!

Ladda ned 
appen här! Nu är Mobilt BankID en komplett id-metod

Nu finns Mobilt Bank-ID med utökad användning, vilket gör Mobilt 
BankID till en komplett ID-metod. I och med detta får man  tillgång till 
samtliga tjänster i internetbanken och mobilbanken, bland annat möjlig-
heten att lägga till nya mottagare för betalningar och överföringar.

Nu finns även Mobilbanken ung
Nu finns också Mobilbanken ung. Efter att vårdnadshavarna godkänt att den underårige får nyttja tjänsten så 
ordnar banken så man får tillgång till den.

Kom igång med Mobilbanken ung genom att ladda ner appen till en Android-telefon 
eller en iPhone. För iPhone laddas appen Sparbanken ung ner via App Store. För Android-
telefoner laddas appen Sparbanken ung ner via Google Play. I Mobilbanken ung visas alla 
konton och fondkonton som är öppnade i kundens personnummer.

För att kunna använda Mobilbanken ung måste man vara ansluten till Internetbanken ung. 
Barn som redan har Internetbanken ung kan ladda ner appen direkt och logga in med samma 
inloggningskod som till Internetbanken ung.

Läs mer här!


