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Barnspardagen
Ett kul sätt för barn  
att upptäcka banken



Carina Rydholm
Vd Vimmerby Sparbank
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Välkommen till ett 
nytt nummer av 
Värdefull!
Den här gången presenterar vi bankens 

nya betal- och kreditkort MasterCard Guld 

och MasterCard Platinum, där en mängd 

nya tjänster ingår. Vi har alla stor nytta av 

betal- och kreditkort i vår vardag, samtidigt 

efterfrågar våra kunder ännu fler tjänster i 

sitt kort.

Du kan också läsa om bankens 

Trygghetslösningar, försäkringar som ger 

dig och hela din familj ett fullgott försäk-

ringsskydd. På Vimmerby Sparbank hjälper 

vi dig även när du ska försäkra din bostad 

eller dina fordon.

I oktober återkom en gammal kär tradi-

tion när vi hade Barnspardag med många 

barn på besök. Det är trevligt att kunna 

erbjuda en särskild dag på banken med roliga 

inslag för barnen. Att komma och tömma sin 

sparbössa är också ett sätt att uppmuntra 

och synliggöra sparande för barn.

Som kund i Vimmerby Sparbank är du 

med och bidrar till utvecklingen av bygden. 

Sparbanksstiftelsen Vimmerby delar varje 

år ut medel till lokala projekt som ska bidra 

till ett starkare näringsliv, bättre utbild-

ning, mer forskning och fler upplevelser 

inom kultur och idrott. Läs om nya projekt 

på sidan 6.

Vi vill nu ha din hjälp för att få veta vad 

du tycker om Vimmerby Sparbank och vad vi 

kan bli ännu bättre på. Läs mer på sidan 8.

”Att månadsspara är 
att ge dina drömmar 
en chans.” Barnspardagen är en kär tradition som är tillbaka 

på Vimmerby Sparbank. En dag fylld med roliga 
aktiviteter för barnen. Samtidigt är bankens för
hoppning att det är framtida kunder som de 
möter genom detta initiativ. Alla barn som tömde 
sin sparbössa fick ballong och present.

– Vi vill skapa glädje och samtidigt intresse 
bland barn för att spara och hjälpa barn att 
förstå värdet av pengar. Hela personalen har 
fullt fokus på barnen den här dagen, säger 
Gunnel.

Utan tvekan var alla aktiviteter mycket upp
skattade. Bankens styrelserum förvandlades 
till ett enda stort kuddhav. Mr Goran roade 
med ballongtrolleri och mycket annat. I en rit
verkstad kunde barnen måla och rita vad de 
sparar till och önskar sig. Teckningarna kom
mer att visas i en utställning på banken.

En dag med både 
lek och allvar
Barnspardagen på Vimmerby 
Sparbank i oktober bjöd på ballong-
trolleri, kuddhav, ritverkstad och 
självklart sparbössetömning. 

– Vi vill skapa en lustfylld känsla 
för barn kopplad till sparande och 
bank, säger kontorschef Gunnel 
Olsson Örbäck.

– Vi har tömt våra spargrisar, säger Arwid och Edwin.

– Jag har lämnat in alla mina mynt, säger Ellie.
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Förutom att enkelt och bekvämt kunna betal a 
sina inköp får man genom MasterCard Guld 
och MasterCard Platinum tillgång till en 
mängd tjänster i sitt kort.

– Det är prisvärda kort som innehåller 
tjänster som kunden har nytta av i vardagen 
och som fungerar överallt i världen. Bland 
annat ingår försäkringar i samband med 
resor, vägassistans och drivmedelsrabatt, 
bonus på allt man handlar och spärrtjänst, 
säger Pär Gustafsson.

Andra tjänster är förlängd garanti utöver 
tillverkarens när man betalar vitvaror och 

viss hemelektronik med sitt kort, likaså ett 
evenemangsskydd som ger ersättning om 
man får förhinder att besöka en konsert eller 
ett idrottsevenemang när man bokat biljette r 
med MasterCard Guld. 

Ännu fler tjänster får du om du skaffar 
MasterCard Platinum.

– Med MasterCard Platinum får kunden 
personlig service genom concierge, fri till
gång till flygplatslounger över hela världen 
och reseförsäkringar. Det är tjänster som 
flera av våra kunder länge har efterfrågat, 
säger Pär Gustafsson.

Korten med ännu fler tjänster

När du ska försäkra hemmet, fritids-
huset, bilen eller andra fordon kon-
takta Vimmerby Sparbank.

– Våra sakförsäkringar omfattar 
fordon och boende med reseskydd, 
säger Carolina Davidsson, kundstöd 
på Vimmerby Sparbank.

Att försäkra sin bostad är så mycket 
mer än ett skydd för hemmet.

– Vi erbjuder ett omfattande försäk
ringsskydd utan en massa tillägg och 
med en enkel och smidig skadehante
ring. I hemförsäkringen ingår också en 
omfattande reseförsäkring, berättar 
Carolina Davidsson.

Du kan också försäkra din bil, hus
bil, husvagn, lätta lastbil med mera 
genom banken.

– Via oss kan kunderna få allt från 
ett gott grundskydd till ett mer omfatt
ande skydd för bilen, sig själv och sina 
medtrafikanter.

Vill du veta mer om våra försäkringar 
kontakta någon av våra rådgivare.

Hur påverkas din privatekonomi 
om du blir sjukskriven en längre 
tid? Klarar din ekonomi att du 
blir arbetslös? Hur är dina barn 
försäkrade? Hur klarar sig dina 
efterlevande ekonomiskt om du 
skulle avlida?

Carin Nilsson, försäkringsrådgivare 
på Vimmerby Sparbank, betonar 
vikte n av att ha ett fullgott försäk
ringsskydd och framhåller Vimmerby 
Sparbanks trygghetsförsäkringar som 

täcker hela familjens behov.
– Vi erbjuder ett trygghetspake t 

som skräddarsyr ditt försäkrings
behov utifrån anställningsvillkor 
och familjesituation. Det är vik
tigt att regelbundet se över sitt 
försäkringsskydd och särskilt i 
samband med köp av bostad, 
säger Carin Nilsson.

Vill du veta mer om våra försäk-
ringar kontakta någon av våra  
rådgivare.

MasterCard Guld och MasterCard Platinum är nya betal- och kreditkort med fler tjänster.
– Vi stärker nu ytterligare våra korterbjudanden, som är utformade utifrån vad kunder-

na önskar, säger Pär Gustafsson, privatrådgivare på Vimmerby Sparbank.

Försäkringar 
för boendet, 
bilen & resan

Öka tryggheten 
för dig och din familj

Carin NIlsson
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Josefine Ihreskog
Säljsupport, 
Fastighetsbyrån  
 
Josefine Ihreskog började i 
augusti som säljsupport på 
Fastighetsbyrån i Vimmerby. 

– Mitt arbete handlar 
mycket om kundkontakt samt 
den administrativa delen vid 
en bostadsaffär.

Under de senaste nio åren 
har Josefine jobbat på Länsförsäkringars 
Fastighetsförmedling i Linköping, men har varit bosatt i 
Vimmerby sedan 2010.

– Det är underbart att äntligen få jobba på hemma plan, 
säger Josefine.

Daniel kom till en brytpunkt där det 
inte längre gick att kombinera en hel
tidsanställning i reklambranschen, driva 
en verksamhet vid sidan av och samti
digt ha tid över till familjen. 

– Livet är för kort för att vela, säger 
han. Skulle jag någon gång prova 
något nytt så var det nu.

Något började hända
Daniel är pappa till varumärket Smäll 
som lanserades via sociala medier i 
mars 2015. Genom att testa olika sma
ker och dofter utvecklade han en 
foderförbättrande produkt, som lockar 
till sig vildsvin och annat vilt samt hål
ler djuren kvar vid åteln, utfodrings
platsen. Daniel lade ut bilder på 
Facebook från provplatser som visade 
hur vildsvinen hade bökat och grävt 
fram fodret. Det såg ut som efter ett 
bombnedslag.

– Detta var första gången idén 
mötte allmänheten. Responsen från 
jägare i hela Sverige var stor. Jag insåg 
nu att något verkligen började hända.

Det stora avstampet för honom blev 
Elmia Game Fair.

– Då fick jägarna för första gång
en möjligheten att köpa och testa 
produkten.

Succén lät inte vänta på sig. Efter ett 
hektiskt år tog Daniel beslutet att gå 
vidare till egen verksamhet där han 
kombinerar jaktprodukter med utbild
ningsverksamhet. 

Kräver kapital & rådgivning
Att bygga ett företag kräver kapital, råd
givning och en bank som verkligen tror 
på idén och ser bärkraft i den. Daniel är 
kund hos Vimmerby Sparbank.

– Jag ville ha smidiga lösningar till 
bokföring och annat och provade mig 
fram bland bankens tjänster och tek
niklösningar. Jag uppskattar den lokala 
närvaron, att enkelt kunna boka in ett 
personligt möte på banken, säger han.

Banken gav värdefulla råd även när 
han nyligen förvärvade ett annat bolag 
i branschen och ytterligare breddade 
sitt sortiment, vilket ledde en mark
nadsledande position. Idag har företa
get 20talet återförsäljare i Sverige. I 
september levererades de första pro
dukterna till Finland och i Danmark 
säljer en generalagent sortimentet.

– Nästa steg är lansering på kontinen
ten där Tyskland är en stor marknad.

Daniel ser satsningen som han nu gör 
som en naturlig förlängning till familje
företaget Solsbo.se Viltförmedling där 
han är delägare. Hans tidigare engage
mang inom LRF gör också att han mött 
lantbrukare som drabbats av vildsvinens 
framfart. 

– Det gäller att hålla vildsvinsstam
men på en rimlig nivå, säger Daniel, 
som inte ens i sin vildaste fantasi kunde 
drömma om den stora efterfrågan som 
hans produkter nu möter. 

Läs mer på: www.smell.nu

Daniel trivs i rollen 
som egenföretagare
Rekordsnabbt har Daniel P. Sandins 
produkter för viltutfodring mött en 
så stor efterfrågan bland jägare att 
hans företag nu är marknadsledande 
i Sverige.

– Att starta eget är ett stort steg 
att ta och där man behöver stöd i 
olika frågor, vilket jag fått från 
Vimmerby Sparbank, säger han.

”Jag 
uppskatt ar 
den lokala 
närvaron, att 
enkelt kunna 
boka in ett 
personligt 
möte på 
 banken”

Hemma i Solsbo har Daniel P. Sandin byggt upp en produk-
tionslinje till sin verksamhet, samtidigt har han underleveran-
törer. Han trivs verkligen i rollen som egenföretagare.

Smäll blandas i havre och vildsvinen gillar 
verkligen doften. 
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Att Ingemar valde att byta bank var 
för att han i hög grad värdesätter det 
personliga mötet samt tillgänglighe
ten genom att Vimmerby Sparbank 
har kontor på orten.

–  Särskilt när det gäller bankärenden 
så vill jag ha en personlig relation 
och att banken har kontor i 
Vimmerby gör det ju enkelt att titta 
in och få hjälp direkt, säger Ingemar. 

– Jag tycker att Vimmerby 
Sparbank har generösa öppettider 
och det är bra att banken har kvar 
kontanthanteringen.

Stödet till idrotten
Ingemar uppskattar också att 
Vimmerby Sparbank och 

Sparbankstiftelsen Vimmerby värnar 
om bygden genom att anslå medel till 
föreningslivet och olika projekt. 

– Stödet till idrotten och särskilt 
till ungdomar tycker jag är jättebra. 
Det kan vara en viktig kick för 
många för att fortsätta utvecklas i 
sin idrott, säger Ingemar, som 
genom åren själv mött många ung
domar när han var idrottslärare.

Hur vill du summera första året som 
kund hos Vimmerby Sparbank?

– Mina förväntningar är uppfyllda.

Värderar det personliga mötet
Ingemar Almén blev ny kund hos 
Vimmerby Sparbank förra hösten.

– För mig är den personliga 
kontakten värdefull, detta oav-
sett om det gäller banken, ett 
bilköp eller andra saker som är 
viktiga för mig, säger han.

Birger berättar att Långtarmen är en av 
södra Sveriges största våtmarker när han 
blickar ut över sjön och alla gräsänder 
som simmar i vattnet. Vi befinner oss på 
kommungränsen mellan Vimmerby och 
Västervik vid Dalsjö och Hultserum. 

Här var en gång sjö, men sjön utdik
ades för 100 år sedan för att ge mer 
jordbruksmark. Under årens lopp har 
sankmarken gjort åkrarna obrukbara. 

Birger Andersson fick idén till att 
skapa ett rekreationsområde för fåglar 
och människor när han såg ett tvpro
gram om ett liknande projekt i 
Östergötland. Länsstyrelsen Kalmar 
län visade intresse och ett första sam

rådsmöte hölls hösten 2006. Alla 
berörda fastighetsägare, 26 stycken, 
var positiva till projektet.

– Det hade inte varit möjligt att 
genomföra om inte alla varit överens .

Gick in som långivare
Birger Andersson är tacksam över att 
Länsstyrelsen Kalmar län beviljade 
finansiering och att Vimmerby 
Sparbank gick in som lån givare till 
Långtarmens ekonomiska förening.

– Genom att jag varit kund hos 
Vimmerby Sparbank i alla år var det 

Projektet blev en 
52 hektar stor fågelsjö

Ett 40-tal olika fågelarter har man sett 
vid Långtarmen, bland annat gräsänder, 
svanar, kanadagäss och även havsörn. 
Birgers förhoppning är att fågelskådare 
och ornitologiska föreningar ska upptäcka 
och engagera sig i området.

Birger Andersson visar det som nu blivit en stor fågelsjö på 52 hektar, ett av södra Sveriges största våtmarks-
områden, beläget på kommungränsen mellan Vimmerby och Västervik.

naturligt att först höra om deras intresse 
att medverka, säger Birger.

Ansvarig för projektet blev Magnus 
Strand som gjorde en förstudie för att se 
vilka möjligheter som fanns för projektet. 
Mest lämpligt var att återskapa sjön och 
ett våtmarksområde för att den biologi
ska mångfalden skulle öka. Det krävdes 
sedan ett beslut från Växjö tingsrätt om 
ny vattendom för att få genomföra plane
rade åtgärder. Material från utgrävningen 
av befintlig åfåra användes till att bygga 
upp konstgjorda öar för fåglarna och för 
att höja nivån på en väg.

Birger Andersson i Dalsjö är glad över 
att Långtarmen återskapats till en 
naturskön våtmark och en 52 hektar 
stor fågelsjö med 40-talet arter. 

– Att vi är färdiga och alla mark-
ägare är överens känns underbart. 
Min dröm är att även bygga fågeltorn 
här, säger han.

”Det hade 
inte varit 
möjligt att 
genomföra 
detta om inte 
alla varit 
överens”



Stiftelsen» Sparbanksstiftelsen Vimmerby har två viktiga uppdrag. Det är dels att vara en aktiv ägare till Vimmerby Sparbank, dels att för-
dela 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 kul-
tur och idrott. Tack till dig som väljer Vimmerby Sparbank och gör detta möjligt.
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Så här skriver föreningen i sin ansökan till 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby:

”Vi har sparat och gnetat och på olika sätt 
försökt hitta nya inkomstvägar. Men tyvärr 
har den idrottsliga verksamheten också blivit 
dyrare, det handlar om resor, domarkostna
der, försäkringar, licenser etc. Så nettoutfallet 
av våra insatser har inte blivit vad vi hoppats. 
Dessutom har kommunen infört stopp när 
det gäller verksamhetsbidrag, maskinbidrag 
och investeringsbidrag.”

Djursdala SK:s aktiviteter betyder mycket 
för folk i bygden. Förutom fotbollsmatcher 
och träningar så anordnar föreningen olika 
vandringsarrangemang som lockar många att 

motionera i naturen under trevliga former. 
2014 återupplivade föreningen sommarfesten 
som har samlat cirka 500 personer varje gång.

– Det märks att det finns ett behov av 
sociala mötesplatser där folk kan träffas och 
prata i det verkliga livet. Där har föreningarna 
en viktig roll att fylla. När man ser publiken 
umgås vid fotbollsmatcherna blir man glad i 
hjärtat, säger NilsErik Pettersson, sekrete
rare i föreningen.

Det gamla planket runt fotbollsplanen på 
Dalavallen var i så dåligt skick att det var 
nödvändigt att bytas ut. Enbart material
kostnaden beräknades till 80 000 kronor. 
Föreningen fick 50 000 kronor i bidrag av 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby och allt arbe
te utförs ideellt av föreningens medlemmar.

– Som mest arbetade cirka 15 personer i 
första etappen på södra sidan och en del av 
östra sidan som vi har färdigställt. Det blev en 
otrolig skillnad och vi är väldigt stolta över vårt 
nya plank, berättar NilsErik Pettersson.

»
50 000 kr 

till Djursdala SK

Starka drivkrafter i kringorterna
Det händer mycket i orterna utanför Vimmerbys tätort. Föreningar med stark drivkraft skapar 
gemenskap genom meningsfulla aktiviteter och arrangemang för alla åldrar. De bidrar till 
utveckling av samhällena och trivsel för invånarna. Sparbanksstiftelsen Vimmerby har gett 
stöd till flera sådana verksamheter och föreningar.

En synnerligen aktiv förening är Södra 
Vi Hembygdsförening med 608 med-
lemmar. I somras arrange rade de bland 
annat Sommarkväll i Brunnsparken för 
att fira Sveriges Hembygdsförbunds 
100-årsjubileum.

Föreningen hade lyckats boka det 
populära dansbandet Elisa’s, med Elisa 
Lindström och såg fram emot en publik 
på si så där en femtonhundra personer.

– Inte nog med att vi fick flytta eve
nemanget inomhus till Nöjespumpen 
efter en kraftig regnskur, det var väl 
sommarens enda, så blev Elisa sjuk och 
bandet kunde inte komma. Towe och 
Charlotta Widerberg ersatte, men 
publiksiffran blev bra mycket lägre än 
förväntat, berättar Ingmar Eklund.

Medverkade gjorde även Jard och 
Carina Samuelsson, Isaac Hubbard och 
Henrik Svensson samt Jahman Crew  
Pontus Wahlberg. Elisa gav istället en 
konsert för en fullsatt kyrka i Södra Vi 
den 22 oktober.

– Vi fick 25 000 kronor av 
Sparbanksstiftelsen Vimmerby och 
det bidrog till att vi kunde hålla ett så 
lågt biljettpris att alla som ville skulle 
ha råd att gå på Sommarkväll och 
sedan även på konserten, säger 
Ingmar Eklund.

Sommarkväll i 
Brunnsparken

Elisa Lindström.

Dalavallens fyrtio år gamla plank runt fot-
bollsplanen gick inte laga och lappa längre. 
Det var ruttet och behövde bytas ut. 
Enbart materialkostnaden beräknades gå 
på 80 000 kronor. En enorm kostnad för en 
förening med 350 medlemmar. 
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Nils-Erik Pettersson är glad över det nya planket vid Dalavallen.



Frödinge Bygdegårdsförening är en andelsförening som äger och driver samhällets stora, 
fina bygdegård. Förutom att hyra ut anläggningen arrangerar föreningen även en del egna 
evenemang. Nyligen gavs tre föreställningar av dramat ”Varje Våg”, som spelades av 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg.

Dramat bygger på texter av Vilhelm Mobergs 
Utvandrarna tillsammans med nya texter av 
personer som idag är på flykt.

– Det är ett aktuellt och spännande ämne 
och när vi blev erbjudna att arrangera föreställ
ningen ville vi göra något mera och tyckte att 
den kunde vara intressant även för våra ung
domar, berättar Curt Tyrberg från föreningen.

Framförde flera föreställningar
Med 30 000 kronor i bidrag från Sparbanks
stiftelsen Vimmerby kunde man erbjuda två 
kostnadsfria föreställningar för Vimmerby 
Gymnasium och Vimmerby Folkhögskola. En 

föreställning gavs för betalande allmänhet på 
kvällstid. Gymnasieföreställningen ställdes 
dock tyvärr in på grund av skadad deltagare 
men kommer förhoppningsvis ges senare. 

Förutom själva teaterupplevelsen ville för
eningen också visa vilka möjligheter som 
bygdegården erbjuder.

– Folk vill bo i aktiva samhällen och loka
len bidrar till att det händer roliga saker i 
Frödinge. Vi hoppas att flera i stan och i byg
den upptäcker möjligheterna att arrangera 
möten, konferenser, konserter, fester, danser 
eller annat. I dagarna får vi även fiber indra
get, berättar Curt Tyrberg.
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Aktuell teater i 
Frödinge Bygdegård

Alexandra 
Gustafsson
Jag tänkte på flykting-
arna och deras långa, 
farliga resor i gummi-
båtar, fyllda med hur 
mycket folk som helst, 
trots att de bara är 
lämpliga för 30-40 personer. 
Deras rädsla. Man vill hjälpa dem på något 
sätt, men man vet inte hur.  

”Vilka tankar väckte 
föreställningen hos dig?”

De fick också bidrag
Källängsfestivalen i samband med skol-
avslutningen. En gratis och drogfri fest  
för skolungdomar och studenter.

Brantestads Naturrundas 10-årsjubileum.

Allsång i Storebro där rikskända artister och 
lokala förmågor uppträdde.

Läs om fler bidragstagare på:  
www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se

Hadeel Naif
Teatern påminde mig 
om när jag kom till 
Sverige och jag blev 
väldigt berörd av den. 
Den väckte känslor  
och minnen. 

Hanna Kaake
Jag blev jätteledsen av 
föreställningen efter-
som jag har gått ige-
nom samma sak på min 
resa till Sverige.

Roin Validze
Jag själv kom som 
flykting till Sverige 
2010. Teatern väckte 
känslor om hur man 
upplever en sådan 
resa och att lämna 
allt bakom sig, sina 

vänner och allting. De som inte har upplevt 
detta kan inte känna det så som jag  –  som 
har upplevt det i verkligheten.

Dramat ”Varje våg” framfördes i Fördinge Bydgdegård.
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Klipp ur och spara!!
Våra direktnummer

VD
Carina Rydholm 795 02

Kontorschef
Gunnel Olsson Örbäck 795 03

Privatrådgivare hjälper dig med 
mer komplexa frågor kring din 
ekonomi.
Ann-Chatrine Blidfors 795 16
Pär Gustafsson 795 21
Marita Johansson 795 20
Urban Skännestigh 795 23

Kundstöd privat
Carolina Davidsson 795 11

Rådgivare hjälper dig med alla 
frågor gällande vardagsekonomi 
och banktjänster.
Jutta Bieberbach 795 10
Anita Böris 795 13
Majed Saad 795 12

Rådgivare bolån
Marie Hjelte 795 18
Annika Åstrandh 795 14

Företagsrådgivare hjälper före-
tag med finansiell rådgivning.
Marianne Gunnarsson 795 08
Helena Ingström 795 15
Peter Johansson 795 07
Ulf Karlsson 795 19

Kundstöd Företag hjälper företa-
gen med vardagliga banktjänster
Gunilla Karlsson 795 06

Pension och placering 
Mikael Gunnarsson 795 17
Carin Nilsson 795 41

Marknad och Säkerhetssamordnare
Britt-Marie Josefsson 
 070-645 30 46

För att spärra ditt kort
Spärrservice, öppet  
dygnet runt:  08-411 10 11

Spärr av säkerhetsdosa, BankID 
eller koder
Internetbankens kundtjänst  
kl. 07.00-23.00: 0771-97 75 12

Telefonbanken  
kl. 07.00-23.00:  0771-22 11 22

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

Vimmerby Sparbank kommer att göra både en 
kundundersökning och en läsarundersökning och 
behöver nu din hjälp.

Gå in på vår hemsida så hittar du kundunder
sökningen och kan tycka till om banken, hur nöjd 
du är med oss och våra tjänster och vad Vimmerby 
Sparbank kan bli ännu bättre på.

Värdefull
Du hittar också läsarundersökningen om Värdefull. 
Vi är intresserade av att få veta vad du tycker om 
vår kundtidning, om innehållet är en bra källa till 
information som du har nytta av. Du kan också 

påverka innehållet genom att lämna förslag på vad 
du skulle vilja läsa om.

Du kan bidra till att vi 
blir ännu bättre…
Ingenting är så bra än att det kan bli ännu bättre.

Vi vill nu ha din hjälp för att få veta vad du 
tycker om Vimmerby Sparbank och vad vi kan 
bli ännu bättre på.

Tyck även till om vår kundtidning Värdefull!

– Kundcenter har bemanning alla dagar året om, vilket 

gör att kunder alltid får personlig service, berättar 

Anita Böris, rådgivare på Vimmerby Sparbank.

Kundcenter hjälper dig med olika ärenden. Det kan vara 

allt från att beställa kontoinformation till teknikfrågor och 

support för internet- och mobiltjänster, ekonomisk rådgiv-

ning eller spärr om man blivit av med sitt bankkort.

– Man kan få personlig 

service för genomgång av 

sin ekonomi, frågor kring 

bolån, sparande, pension och 

försäkringar, säger Anita Böris. 

Man kan kolla tillgängligt belopp på sitt konto, se 

senaste transaktioner, göra överföringar, låna pengar, 

handla med aktier och fondspararande. 

Din hjälp dygnet runt!

måndagar
klockanfyra

VIMMERBY SPARBANK

Teknikverkstad  
varje måndag 
klockan fyra!
Varje måndag kl. 16.00-17.30, med start 
den 14 november, har vi Teknikverkstad på 
banken. Vi hjälper dig att komma igång 
med våra digitala tjänster såsom internet-
bank, mobilbank, Swish och mobilt bank-ID. 
På plats fi nns rådgivare från både privat 
och företag för att kunna hjälpa dig på 
bästa sätt. Välkommen in!

Personalen på Vimmerby Sparbank i kuddhavet på 
Barnspardagen..

Kundcenter 
0771-22 11 22

24/7
Dygnet runt


