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Zobra uppskattar 
Vimmerby Sparbank

Lär dig tekniken  
i APP-hjälpen

Ny kontorschef
– Gunnel Olsson Örbäck

Frammis för ungdomar 
med stiftelsens hjälp

M239-63 Vimmerby Sparbank 1-14.indd   1 2014-04-10   11:47



Våra kunder ger oss gott resultat i SKI-
mätningen, svenskt kvalitetsindex, för 
2013. SKI genomför regelbundna mät-
ningar av bland annat kundnöjdhet i 
näringslivet och offentlig sektor. 
Trenden var att finansmarknaden backa-
de något, men Vimmerby Sparbank lig-
ger på en fortsatt bra nivå. Framförallt får 
vi många och positiva kommentarer 
bland kundernas svar till oss och det är 
mycket glädjande.

Vi lägger stor vikt vid det personliga 
mötet med kvalificerad rådgivning till våra 
kunder, såväl inom företags- som privat-
marknaden. När ett framgångsrikt företag 
som Zobra uppskattar vårt samarbete, som 
du kan läsa om i den här tidningen, blir vi 
därför extra stolta och glada. 

Nytt på Vimmerby Sparbank är att vi 
har anställt Gunnel Olsson Örbäck som 
kontorschef. Gunnels uppgift blir att 
leda, utveckla och ansvara för den dagliga 
verksamheten och vi hälsar henne hjärt-
ligt välkommen till vår lokala bank. Det 
ger mig själv möjlighet att bland annat 
fokusera mer på frågor som säkerställer 
att banken lever upp till alla regelverk 
och lagkrav som just nu genomsyras av 
betydande förändringar.

I maj uppmärksammar vi vår allra 
yngsta kundgrupp då vi arrangerar kvar-
tersfotbollen för 6- och 7-åriga kunder. 
Kom gärna och heja på och se deras härli-
ga rörelseglädje den 13 maj kl. 17.30 på 
Vimarskolan. Och föräldraklackarna bru-
kar vara nog så underbara i sin livade 
entusiasm.

Jag önskar dig en skön och  
trevlig sommar!

Uppmärksammar 
de yngsta

Carina Rydholm
VD Vimmerby Sparbank

”Att månadsspara är att ge  
dina drömmar en chans.”
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Från och med den 24 mars möter du ett 
nytt glatt ansikte på Vimmerby 
Sparbank. Det är Gunnel Olsson Örbäck 
som tillträder den nya tjänsten som 
kontorschef. Hennes speciella ansvar 
blir att leda och utveckla den dagliga 
verksamheten både inom företags- och 
privatmarknaden. 

Hennes trevliga dialekt avslöjar genast att 
hon växte upp i Skåne, närmare bestämt 
på ett litet lantbruk om 40 ha i vackra 
Brante vik på Österlen. På gården fanns 
gott om smågrisar, men inga träd. På åkrar-
na växte de fyra sädesslagen och foderär-
tor. För att göra en lång historia kort så 
träffade hon en ”virserumspöjk” i början 
av 1990-talet när hon flyttat till Småland 
för att jobba och sedan dess har hem sta-
vats Virserum, även om arbetslivet period-
vis har inneburit mycket veckopendlande. 
Gunnel är civilekonom och har en gedigen 
bankerfarenhet från olika positioner inom 
bankverksamheten. Hon har arbetat både 
på små lokalkontor och större centrala 
en heter samt på huvudkontoren i Stock-
holm. Under hennes yrkeskarriär har bank-
världen varit i ständig förändring med 
sammanslagningar av både banker och 
enheter, vilket har bidragit till att hon haft 
flera olika tjänster och arbetsplatser i kar-
riären. Vi kan t.ex. nämna utbildningsan-
svarig, företagschef, kreditchef och bank-
chef. Hon har även arbetat på en central 
specialavdelning för företag som behöver 
extra stöd för att komma på fötter. Och nu 
börjar hon på Vimmerby Sparbank.

– Jag ser fram emot att få jobba på en 
fristående bank där styrelsen och ägarna 
fattar sina egna beslut nära verksamheten, 
givetvis inom de regelverk och direktiv 
som finns. Inom de stora bankkoncerner-
na kommer besluten uppifrån och ibland 
förstår man dem, ibland inte, men det är 

bara att gilla läget. Här har man en annan 
helhetsinsikt som anställd som ger ökad 
förståelse för marknaden och bankens roll 
och möjligheter.

Otroligt starkt
– Att banken majoritetsägs av Spar-
banksstiftelsen Vimmerby, som utövar ett 
tydligt ägarskap, ger en verklig lokal för-
ankring. Alla företag måste tjäna pengar, 
även banker, men här går delar av vinsten 
tillbaka till bygden genom stiftelsen. Det 
är otroligt starkt. Jag hoppas att både pri-
vatpersoner och företag lägger det i våg-
skålen när de väljer bank. 

Förväntningar?
Vilka förväntningar har då Gunnel på sitt 
nya arbete?

– Det finns redan en gedigen kunskap 
inom banken och jag ser fram emot att vi 
gemensamt ska utveckla oss ytterligare. 
Kunderna ska uppleva det positivt och 
betydelsefullt att komma in till oss och få 
hjälp med att skapa en enkel, bra och 
stark ekonomi utifrån sina förutsättningar. 
Vi ska vara det självklara bankalternativet 
i vårt verksamhetsområde.

Snabba frågor
Ålder: 49
På fritiden: Gillar praktiskt, avkopplande arbete i trädgården eller huset, kryper gärna upp i 
soffhörnet med en god bok, gympar och motionerar, helst ute.
Om Vimmerby: En riktig handelsstad som man gärna åker till.
Om Österlen: Otroligt vackert och levande på sommaren, men ödsligt och tomt på vintern.
Om att veckopendla: Det tar energi och kan inte vara meningen med livet. Nu vill jag 
komma hem varje kväll.
Blir glad av: Människor, solen, fågelkvitter – ja nästan allting!
Blir irriterad av: När man tar ut bekymmer i förskott. Det kan visa sig helt onödigt om 
”det” aldrig inträffar!
Stort hjärta för: Mitt jobb och Erikshjälpen, är med i styrelsen för Insamlingsstiftelsen.

Nyhet!

Banken anställer  
en kontorschef
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I den nya APP-hjälpen får du personlig hjälp av 
personalen så att du kommer igång med de 
mobila banktjänsterna. Lär dig göra överföring-
ar, handla med aktier, betala med mobilen, 
använda e-legitimation och allt det andra du 
har nytta av och som hör ihop med den nya 
tekniken.

I APP-hjälpen har vi riggat med en läsplatta i 
storformat (en iPad) och en vanlig dator som båda 
har access till internet. Det bästa är om du tar med 
din egen smartphone/smartmobil, det vill säga en 
mobil med tillgång till internet. Då kan vi visa dig 
hur de mobila banktjänsterna fungerar och hjälpa 
dig att komma igång. Det finns många smidiga 
tjänster som är anpassade både för privatpersoner 
och för företag. 

– Utvecklingen går snabbt och det är inte lätt att 
orka ta in allt det nya som kommer. Därför vill vi 

erbjuda personlig hjälp och visa rent handgripligt 
hur det fungerar, förklarar Jutta Bieberbach som är 
en av dem som kommer att visa dig i APP-hjälpen.

Idag är möjligheterna nästan oändliga. Du kan 
göra allt från att ansöka om lån, handla med 
aktier, överföra pengar, betala direkt till dina 
vänner, spara till att kolla ditt saldo och dina 
transaktioner med din mobil. Via Internetbanken 
sköter du din ekonomi, sparar, betalar, handlar 
med värdepapper med mera. Du får tydliga över-
sikter över hela din ekonomi.

Med E-legitimation eller bankID kan du på 
ett säkert sätt ta del av personlig information och 
skriva under avtal eller andra överenskommelser 
via internet. BankID gäller t.ex. hos Skatteverket, 
Försäkringskassan, inom vårdens e-tjänster samt 
andra myndigheter och företag.

Kom in till kundtjänst om du vill ha hjälp.  
Det är drop in som gäller.

Jutta Bieberbach, Anita Böris, Gunilla Karlsson och Carolina Davidsson visar dig hur de mobila banktjänsterna fungerar. Foto: Örjan Karlsson

”hands on”

APP-hjälpen för 
mobila banktjänster

Mobilbanken  
– banken i 
fickan och 
surfplattan
Samma som Internetbanken och 
 dessutom:
· Spontanspara
· Skaka fram saldot
· Betala räkningar med OCR-skanner
·  Skicka och ta emot pengar via mobil-

numret, Swish

Internetbanken privat,  
ung och firma:
· Betala räkningar
· Överföra pengar mellan dina konton
· Teckna försäkringar
· Se saldo och kontohistorik
· Se spar- och pensionsöversikt
· Se över lån
· Öppna sparkonton
· Handla med värdepapper
·  Ladda din eller andras kontantkort till 

mobiler eller bredband
· Skaffa bankID/e-legitimation
· Direktbetala när du handlar på nätet
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Zobra startades 2005, men grunden 
blev lagd året innan i och med förvärvet 
av Esping Herbst i Gullringen. 2007 
köpte Zobra Tallholmens industriom-
råde i Vimmerby och bytte i samband 
med det till Vimmerby Sparbank. ”De 
såg potentialen i vår verksamhet och vi 
fick ett otroligt bra och professionellt 
bemötande”, sa vd Michael Engstrand 
till Värdefull den gången och han är 
fortfarande lika nöjd med Vimmerby 
Sparbank:

– Vimmerby Sparbank har varit fan-
tastiska att ha att göra med. Jag upp-
skattar speciellt vår raka och ärliga 
dialog och att man kan lita på att man 
pratar i förtroende.

Snyggt kontor
Zobra utvecklar, tillverkar och mark-
nadsför energieffektiv belysning för 
företrädesvis offentlig miljö. Det gör 
man framgångsrikt och Zobra expan-
derar kontinuerligt. Idag huserar de på 
cirka 8 000 m2, har 65 anställda och ett 
tiotal inhyrda. Huvudkontor och till-
verkning finns i Vimmerby, dessutom 
finns försäljningskontor i åtta orter från 
Luleå till Malmö. I början av året invig-
de de ett kanonsnyggt ”showroom” där 
de visar ett urval av sina armaturer både 
för inom- och utomhusbruk. Hela kon-
torsdelen om cirka 500 m2 är för övrigt 
mycket medvetet inredd med ”zober”, 

Zobras framgångsrika ljusår
Belysningsföretaget Zobra har haft 
en enastående utveckling och de har 
ambitionen att fortsätta växa. Det 
är ett företag som vi kan vara glada 
och stolta över att ha i Vimmerby.

Zobra
Ägare: Michael Engstrand, Jimmy 
Johansson, Joakim Wikström och Tomas 
Larsson
Systerbolag: Noral AB
Agenturer: italienska Luxit och öster-
rikiska Planlicht

formverktyg och komponenter i 43 
 fullastade långtradare till Vimmerby 
för att fortsätta produktionen här.

– Noral tillverkar utomhusarmaturer 
i klassisk och modern design för parker 
och gator, hus och trädgård. Företaget 
har funnits i drygt 30 år och varumärket 
är väl etablerat på den internationella 
arenan, så det var givetvis ett bra kom-
plement för oss. Genom Noral har vi 
även ett dotterbolag i Frankrike, berät-
tar Michael Engstrand.

Norals produkter finns till exempel i 
Gamla Stan i Stockholm, Lunds dom-
kyrka, Stora Torg i Uppsala och på 
många fler kända platser i Sverige. 
Utomlands ståtar exempelvis regerings-
byggnaden i Luanda, Angolas huvud-
stad, Oman, Dubai och många fler 
platser med armaturer från Noral.

Modern fabrik
Moderna, automatiserade maskinlinjer är 
en förutsättning för att kunna producera 

ljus och stilren design. Det är troligtvis 
Vimmerbys snyggaste kontor.

Norska Noral
En viktig hållpunkt i Zobras fram-
gångshistoria är 2010 då de köpte 
norska Noral AB och lät frakta ned alla 

Chapmans Torg/Kusttorget, Göteborg. Foto: Björn Celén

Vimmerby Gymnasium. Foto: Örjan Karlsson

Nationalförsamlingen/Parlamentet i Angola. Foto: Zobra
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Mer ljus till med åren
Ditt behov av ljusstyrka ökar med 
åren. En 40-åring behöver dubbelt så 
mycket ljus som en 20-åring för att 
se lika bra. I 60-årsåldern behöver vi 
hela sex gånger så mycket ljus.

Bollhall eller aktivitetshall? Vad man 
väljer att kalla den nya tälthallen 
beror på vilka möjligheter man ser. 
Stefan Bragsjö, kassör i Vimmerby 
IF, säger definitivt aktivitetshall. 
Han har visioner om att hallen, för-
utom till fotboll, också ska kunna 
nyttjas för dans-, gymnastik-, tea-
ter- och musikuppträdanden m.m. 
och på sikt kunna bidra till hela kom-
munens föreningsliv.

VIF satsar 4.6 miljoner kronor i en tält-
hall med konstgräs som blir 60 x 40 m 
med 10 m i takhöjd. En del av kostna-
den täcks av bidrag från Svenska fot-
bollförbundet, Riks idrotts för bundet 
och Sparbanks stiftel sen Vimmerby, 
som bidrar med 150 000 kr, m.fl. VIF 
lägger en egen insats på 500 000 kro-

nor. Resten 2 380 000 kronor, har för-
eningen lånat av Vimmerby Sparbank.

– Det är första gången VIF lånar 
pengar till verksamheten och vi fick 
värdefull rådgivning av banken om 
hur detta formellt skulle förankras 
på rätt sätt i föreningen. Vi hade ett 
extra årsmöte där medlemmarna fick 
godkänna beslutet. Det känns väl-
digt viktigt och tryggt för styrelsen 
att detta har skett på rätt sätt, berät-
tar Stefan.

Långt samarbete
VIF och Vimmerby Sparbank har haft 
ett långt samarbete och Stefan beröm-
mer banken för deras tillmötesgående 
och förståelse för arbetet som fören-
ingen gör för barn och unga. Banken 
sponsrar exempelvis den årliga bredd-
turneringen mot Hultsfreds FK.

Bra sam arbete för aktivitetshall

effektivt och Zobra har inte sparat på kru-
tet i det avseendet. Det är toppmoderna, 
datoriserade laserskärare, och linjer för 
stansning, bockning och bearbetning.

– Vi är stolta över att vi har både 
design och produktion här i Vimmerby. 
Det ger oss flexibilitet och möjligheter 
att snabbt tillgodose våra kunders 
behov och det är en viktig konkur-
rensfördel gent emot de många tra-
dingfirmor som har börjat poppa upp, 
menar Michael.

Gasell
Ett tecken på Zobras framgång är att 
man blev utsedd till Gasell, d.v.s. till-
växtföretag, i Dagens Industri 2007, 

– Värdegrundsmässigt står vi nära 
varandra i det att vi tycker att alla har 
ett lika värde. Hallen är särskilt viktig 
för att Fotboll för alla och integrations-
arbetet ska kunna vara igång året runt. 
Dessa ungdomar har i regel inga andra 
aktiviteter på vinterhalvåret. Det är jag 
övertygad om att banken också värde-
rar positivt. Sedan är hallen självklart 
viktig för hela vår verksamhet så att vi 
kan träna året om oavsett väder.

2008 och 2009, då man även vann täv-
lingen i Kalmar län. 2007 blev Zobra 
Årets Företagare i Vimmerby. 2013 
fick man ett så kallat trippel-A, som 
visar att företaget har den högsta 
kredit värderingen, med andra ord en 
mycket stabil och god ekonomi.

I mitten Ulf Karlsson. företagsrådgivare på Vimmerby Sparbank, tillsammans med Jimmy Johansson, t.v.  
och  Michael Engstrand från Zobra i det nya showroomet. Foto: Carola Karlsson

Konferensrum i Örebro. Foto: Zobra

Västra Hamnen Malmö. Foto: Carola Karlsson

Fotboll för alla ser 
fram emot den nya 
hallen. Foto: Vimmerby IF
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StiftelsenStiftelsen

Tidigare i år hölls Frammis, en 
arbets marknadsmässa för Vimmer-
bys ungdomar, på initiativ av Daniel 
Nestor. Som en del i projektet fanns 
ett bidrag från Sparbanksstiftelsen 
på 15 000 kronor som användes för 
att finansiera föreläsare.

– Jag hoppas att besökarna fick 
upp ögonen för arbetsgivare som de 
inte hade koll på innan, säger Daniel.
Text: Robin Bronow, praktikant

Man kan nog med säkerhet säga att snart 
18-åriga Daniel Nestor har fler bollar i 
luften än många andra jämnåriga ung-
domar. Han är engagerad i gymnasiets 
elevråd, ungdomsrådet i Vimmerby och 
ett utbytesprojekt i Uganda. Vid sidan av 
skolan jobbar han dessutom som fotograf 
och driver det egna företaget Nestor-
media. Men det som framför allt har 
syssel satt Daniel den senaste tiden är 
projektet Frammis, en arbetsmarknads-
mässa för Vimmer bys ungdomar som 
gick av stapeln den 7:e februari i år.

– Grundtanken med Frammis är att 
minska arbetslösheten bland ungdo-
mar i Vimmerby, men också att bryta 
den negativa trenden med att ungdo-
mar väljer att flytta från staden efter 
gymnasiet. 

– Jag tycker att Vimmerby har varit 
för dåligt på att visa de möjligheter 
som finns i staden, säger Daniel.

Samarbete med Fryshuset
Resan mot Frammis inleddes på Camp 
Connect, ett läger i Stockholm för unga 
entreprenörer. Efter att ha varit på ett 
seminarium med Fryshusets Daniel 
Kings som handlade om strategier för 
jobbsökning blev Daniel imponerad av 
de tankar Kings hade.

– Vi behövde föreläsare till inled-
ningsveckan på det nya läsåret och jag 
frågade om han inte kunde tänka sig att 
komma till Vimmerby. Han blev intres-
serad av idén och kom till gymnasiet och 
höll en föreläsning som blev mycket 
uppskattad.

I samband med besöket utveckla-
des tankar om att anordna en arbets-
marknadsmässa. Frammis hade då 
redan arrangerats i två år och Daniel 
kände att två mässor i samma stuk 
skulle bli lite för mycket.

– Vi frågade om det inte gick att slå 
ihop våra planer med den mässa som 
redan fanns och på så sätt utveckla 
konceptet, men fortfarande behålla 
namnet Frammis.

Tillsammans med Vimmerby Ung-
doms råd, Fryshuset, Företagarna i 

”Frammis” 
– av ungdomar, för ungdomar

Vimmerby, Fabriken och Vimmerby 
kommun har sedan Daniel planerat 
mässan och arbetat för att locka dit 
företag från kommunen. Själv har han 
axlat rollen som projektledare och 
menar att det gett honom värdefulla 
erfarenheter.

– Jag har lärt mig mycket om hur 
man leder ett projekt, arbetar inom 
tidsramar, ritar upp en budget och 
sköter marknadsföring.

– Det har också blivit många telefon-
samtal till olika sponsorer, tillägger han.

Stipendiet har hjälpt
Men utställarkostnader, seminariebil-
jetter och sponsorer har inte utgjort de 
enda intäkterna. Som hjälp i finansie-
ringen av Frammis sökte Daniel Spar-
banksstiftelsens stipendium och bevil-
jades ett bidrag på 15 000 kronor.

– Jag berättade om projektet och de 
nappade direkt. Pengarna användes 
bland annat för att få det norrköpings-
baserade produktionsbolaget Crazy 
Pictures till mässan. Det var en lyckad 
satsning som blev mycket populär 
bland ungdomarna. 

Responsen från både besökare och 
medverkande företag har varit mycket 
positiv.

– Företagarna tyckte att det var ett 
bra sammanhang att synas i, och besö-
karna fick nog upp ögonen för en del 
arbetsgivare som de inte hade koll på 
tidigare, hoppas Daniel.

Som ytterligare ett kvitto på ett 
lyckat arbete är att organisationen 
SKL, Sveriges kommuner och lands-
ting, skriver om Frammis på sin hem-
sida under fliken ”Lärande exempel”.

Daniel tycker att det på ett sätt är 
skönt att projektet är över, men fram-
håller att han redan nu har tankar inför 
nästa års mässa.

– Jag var rätt utmattad i slutet och 
det var skönt att avsluta arbetet. Till 
nästa år vill vi kunna involvera mer 
ungdomar i själva planerandet av 
mässan. Det vore också kul att få hit 
utställare inom olika branscher som 
har en direkt koppling till program-
men på gymnasiet.

– Med bra kontakter kan man skapa 
stora möjligheter inför framtiden, 
avslutar han.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby har två viktiga uppdrag. Det är dels att vara en aktiv ägare till Vimmerby Sparbank, dels att fördela medel till idéer och projekt 
som skapar möjligheter för Vimmerbybygden och dess invånare. Som huvudägare till Vimmerby Sparbank får vi utdelning på våra aktier. Det som är unikt för 
oss är att den utdelningen stannar kvar i bygden. Vi delar varje år ut medel till lokala projekt som ska bidra till ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer 
forskning och fler upplevelser inom kultur och idrott.

Daniel Kings, 
Fryshuset och 
Daniel Nestor.
Foto: Roelof Stroetinga

4 DÄrFÖr Fick De BiDrAG: Stiftelsen 
ser positivt på ungdomars engage-
mang i framtidsfrågor.
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Storebro

Pelarne

Rumskulla Vimmerby

Frödinge

Brantestad

Södra Vi

Djursdala

Gullringen Locknevi

Tuna

96 275:-

100 749:-

95 000:-

10 000:-

50 000:-

202 500:-

231 500:-

Sparbanksstiftelsen Vimmerby bildades 
2001 och sedan dess har man delat ut 
bidrag till olika verksamheter i bygden. 
Totalt rör det sig om närmare fem miljoner 
till och med 2013, eller exakt 4 694 640 
kronor. 

Även föreningar i de mindre orterna i bankens 
verksamhetsområde har varit duktiga på att 
söka stöd för sin verksamhet. Södra Vi/
Djursdala har tagit emot 231 500 kronor, 
Frödinge/Brantestad/Locknevi 202 500 kro-
nor, Storebro 100 749, Gullringen 96 275, 
Rumskulla har fått 95 000 kronor, Tuna 50 000 
kronor och Pelarne har fått 10 000 kronor.

Det är tillskott 
som betyder enormt 
mycket för förening-
arna som i regel 
kämpar med sin eko-
nomi. Ofta innebär 
det att man kan 
genomföra trevliga 
aktiviteter som man 
annars hade fått avstå ifrån.

På www.sparbanksstiftelsen-
vimmerby.se kan du se vilka som 
beviljats bidrag. Där finns också informa-
tion och blanketter för dig som vill söka 
bidrag för något projekt.

Vimmerby handel jobbar för att Vimmerby 
ska vara en levande handelsstad som det 
är trevligt att besöka, både för Vimmerby-
borna själva och för ”utsocknes”. För enin g-
en har ett sextiotal medlemmar, mestadels 
butiker.

– Vi vill att det ska förknippas med en positiv 
känsla att besöka Vimmerby och därför anord-
nar vi en rad aktiviteter, som till exempel bar-
nens skattjakt under våren som lockar en hel 
del folk från kringorterna. Vi är med och arrang-
erar bilens dag i maj och så bjuder vi på en 
mängd artistuppträden inte minst i samband 
med julhandeln. Det är främst unga artister 
med lokal anknytning som på det här sättet får 

en möjlighet att visa upp sig för en större publik 
och det är mycket uppskattat, berättar Michael 
Karlsson, aktivitetsanordnare.

Avgör vart
Mikael menar att aktiviteterna kan vara det 
som väger över till Vimmerbys fördel när invå-
narna väljer om man ska stanna kvar och hand-
la här eller åka till en annan ort. Särskilt viktigt 
är det för att locka de som bor kringorterna. Bor 
man exempelvis i Ankarsrum så står valet kan-
ske mellan Västervik och Vimmerby. Kost-
naderna täcks till delar av medlemsavgifterna, 
men det behövs ytterligare stöd för att kunna 
erbjuda ett intressant program. För 2014 års 
aktiviteter har Spar banksstiftelsen Vimmerby 
beviljat ett bidrag på 40 000 kronor. 

”Frammis” 
– av ungdomar, för ungdomar
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Sixten Lindström tillsammans med många andra barn och ungdomar gav sig ut på skattjakt 
i Vimmerbys farvatten.

94 000 kronor till 
hjärtstartare i 
Vimmerby från stiftelsen
Stiftelsen har lämnat bidrag till fem föreningar 
för att köpa hjärtstartare. Den här gången var 
det Tobo Golfklubb, Vimmerby Skytteförening, 
Gullringen GOIF, Vimmerby Tennisklubb och 
Storebro Sportklubb som passade på att köpa 
var sin hjärtstartare med bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby. Föreningarna 
betalade endast 5 000 kronor och stiftelsen 
täckte de resterande 11 750 kronorna per 
hjärtstartare. 2012 tackade tre föreningar ja 
till samma erbjudande. Det innebär att stiftel-
sen bidragit med 94 000 kronor till 8 hjärtstar-
tare för ett tryggare liv i Vimmerbyområdet. 

10 000 i stipendium 
Nominera en ungdom! 
Framgångsrika ungdomar inom idrott eller kul-
tur med anknytning till Vimmerbyområdet kan 
få 10.000 kronor i stipendium. Inom idrott ska 
man tillhöra Sverigeeliten i sin klass. Även 
moderklubben belönas (i de fall det finns 
någon). Senast den 30/9 vill vi ha din nomine-
ring. Läs mer på www.sparbanksstiftelsen-
vimmerby.se

Nästan 5 miljoner till bygden

Ett antal föreningar tog chansen att köpa 
hjärtstartare till sin verksamhet.

4 DÄrFÖr Fick De BiDrAG: Stiftelsen ser positivt på aktiviteter 
som främjar ett livaktigt centrum.
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Klipp ur och spara!!
Våra direktnummer

VD

Carina Rydholm 795 02

Kontorschef

Gunnel Olsson Örbäck 795 03

Tf Marknadsansvarig

Britt-Marie Josefsson 795 07

Privatrådgivare hjälper dig med 

mer komplexa frågor kring din 

ekonomi.

Ann-Chatrine Blidfors 795 16

Pär Gustafsson 795 21

Helena Ingström 795 15

Marita Johansson 795 20

Rådgivare hjälper dig med alla 

frågor gällande vardagsekonomi 

och banktjänster.

Carolina Davidsson 795 11

Jutta Bieberbach 795 10

Anita Böris 795 13

Rådgivare bolån

Annika Åstrandh 795 14

Marie Hjelte 795 18

Företagsrådgivare bistår före-

tag med finansiell rådgivning.

Ulf Karlsson 795 19

Marianne Gunnarsson 795 08

Anders Leufvén 795 22

Susanne Emilsson 795 12

Kundstöd Företag bistår före-

tagsrådgivaren.

Gunilla Karlsson 795 06

Pension och placering 

Mikael Gunnarsson 795 17

Carin Nilsson 795 41

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: 0492-795 49 

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

Lokalekonomidagarna har arrangerats årligen 
sedan 2003. Målet är att utbyta kunskap och 
erfarenhet om hur man får fart på landsbyg-
dens ekonomi. Här möts snart sagt alla – gräs-
rötter och höjdare, myndigheter och forskare, 
företagare och föreningar och många fler som 
har viljan att stödja, utveckla, stärka och stude-
ra lokal ekonomi.

I år är Storebro en av fyra orter i hela landet som får 
arrangera Lokalekonomidagarna. Det skedde den 
18 mars. Det var föreläsningar, workshops och 
lokalekonomisk mässa där Vimmerby Sparbank var 
med som utställare. 

– Lokalekonomidagarna handlar om hur vi ska 
få folk att handla och investera i vår egen bygd så 
att pengarna stannar kvar här lite längre. Då skapar 
vi arbetstillfällen och inkomster åt oss som bor här 
och det är viktigt för servicen, ja hela livet på 
landsbygden, förklarar Britt-Marie Josefsson från 
Vimmerby Sparbank.

– För Vimmerby Sparbank är det självklart att vi 
ska delta i detta arbete. Sparbanksrörelsen har all-
tid drivits av en stark ambition av vilja skapa sam-
hällsnytta. 

Goda exempel
Britt-Marie tyckte att behållningen framför allt var 
de många goda exempel som visades, bland annat 
Barnfilmbyn i Mariannelund.

– Det var intressant få veta mer om deras verksam-
het och hur ägandet ser ut. Barnfilmbyn drivs av Emil-
kraften som är en ekonomisk förening och ett antal 
finansiärer och samarbetspartners ger också stöd.

– Vidare blev jag glad att höra om Blankaholms 
lanthandel som lever kvar tack vare att invånarna 
bildat ekonomisk förening och att många ställer 
upp och arbetar ideellt i butiken. Den lokala spar-
banken har varit ett viktigt stöd för dem.

Läs gärna mer på www.lokalekonomidagarna.se, 
www.barnfilmbyn.se och www.blankaholmslant-
handel.se

Levande lokala ekonomier  
– hur skapar vi det?

Vimmeldiskussioner om landsbygdsutveckling. Foto: Örjan Karlsson

Till sist…
Vi gratulerar vår kund Vimmerby Prefab Betong AB till utmärkelsen Årets Företagare 2013 i 
Vimmerby kommun samt Vimmerby IF som fick utmärkelsen Årets Idrottspris för Bullerby 
Cup. Vi gratulerar också Zobra som tog emot ingen mindre än statsminister Fredrik Reinfeldt 
på besök den 14:e april.
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