Under hösten 2014 beviljade Sparbanksstiftelsen Gripen en ansökan om anslag till ett projekt som riktar sig till högstadiets årskurs åtta.
Projektet heter PÅ VÄG! och är ett pilotprojekt
inom Ung Ekonomi. Temat är pengar, entreprenörskap och teknik och är helt avgiftsfritt
för skolan.
Projektledare för PÅ VÄG! är Transfer – en
ideell, icke vinstdrivande och politiskt obunden
organisation och sker i samarbete med Drömmarnas Hus, UF och Swedbank.

Dagen är uppdelad i fyra föreläsningspass
med tillhörande frågestund.
I passet entreprenörsskap får eleverna diskutera idéer och lösningar, vad som kan vara en
bra idé och hur man kan göra verklighet av den.
Inspirationspasset syftar till att lära sig ta plats
och presentera sig på bästa sätt i t.ex. en
anställningsintervju. Man får också inblick i
kroppsspråkets betydelse och olika presentationstekniker.
Swedbanks pass har rubriken – Vad gör pengarna på banken? I det får eleverna kunskap om
hur pengar fungerar och förstå de val vi måste
göra i vår privatekonomi.

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
INSTIFTAR ETT NYTT ÅRLIGT PRIS
– ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
BEVILJAD PERMUTATION

Det ﬁnns många människor i nordvästra Skåne som
helt oegennyttigt hjälper och entusiasmerar andra
människor, i stort som i smått. Många goda exempel
ﬁnns inom föreningslivet, på skolor och arbetsplatser.
I andra sammanhang utför personer räddande insatser eller ﬁnns till som medmänniska för den som
behöver stöd och hjälp. Med priset vill vi uppmärksamma och tacka någon av alla dem som betyder så
mycket för andra.

Genom försäljningen av Sparbanken Öresund AB
upphörde den funktion som 2003 motiverade bildandet av Sparbanksstiftelsen Gripen. Huvudsyftet var
då att äga och utveckla Sparbanken Gripen AB, inte
att förvalta aktierna som en kapitalplacering. I och
med försäljningen blir nu Stiftelsens andra syfte, den
att från kapitalavkastningen dela ut anslag och bidra
till utvecklingen av det lokalsamhälle som skapat förutsättningarna för Stiftelsens förmögenhet, dess nya
huvudsyfte.
För att möjliggöra en högre kapitalavkastning, krävs
en större riskspridning av placeringarna än vad de ursprungliga placeringsföreskrifterna i § 3 medger, vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart är
Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.

Därför blev jag ingenjör, heter det fjärde passet, där eleverna får lära känna ett teknikyrke.
En inbjuden ingenjör berättar om sin väg från
utbildning till jobb och vad som är spännande,
roligt och utmanande i sitt jobb.

Stiftelsen ansökte därför om permutation – ett förfarande som krävs, och som i undantagsfall beviljas,
när man av någon anledning vill ändra i en stiftelseförordning. Permutation beviljades av Kammarkollegiet den 24 februari 2015.

Pilotprojektet har genomförts under vårterminen 2015 i två skolor i Ängelholms kommun –
Nyhemsskolan och Magnarps Skola.

Projektets syfte är att ge eleverna chansen att
träffa engagerade vuxna från andra delar av
samhället än skolans värld och att ge dem en
inblick i vuxenlivets villkor.

ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING 2014
Den första person som får Sparbanksstiftelsen
Gripens nyinstiftade pris är Kalle Eriksson från
Båstad. För sitt unika arbete med att dokumentera Bjäres historia utses han till ÅRETS ELDSJÄL 2014.

Utvärderingen av PÅ VÄG! visar på bra respons både från elever och lärare. ”En jämn
och hög kvalitet på samtliga pass”, ”Bra föreläsare och innehåll”, ”Organisationen fungerade mycket bra”, Eleverna skötte sig utmärkt”
är några av reaktionerna från deltagarna och
skolledningarna ser gärna att projektdagarna
återkommer nästa termin.
Det är därför Stiftelsens mål att årligen kunna
stödja genomförandet av dessa dagar för åttondeklassare inom hela vårt verksamhetsområde.

Juryn menar att Kalle Eriksson genom sitt
stora och brinnande intresse för forskningsoch kulturarbete och sitt outtröttliga arbete
med att dokumentera sin hembygds historia,
vilket bland annat resulterat i många intressanta bokutgivningar, gjort en ovärderlig kulturgärning. Vill man veta något om bygden,
identiﬁera personer på bilder eller fördjupa sig i
traditioner och sedvänjor, tar man kontakt med
honom. Kalle är helt enkelt ett väldigt viktigt
kulturnav i Bjäre.
Förutom ett diplom får Kalle Eriksson ett stipendium på 25 000 kronor.
Enligt uppgift kommer stipendiumet väl till pass
för att delﬁnansiera den nya boken om Bjärebygdens järnvägshistoria, som sträcker sig
från 1885 till nutid. Boken ska vara klar till invigningen i december av den nya järnvägstunneln
genom Hallandsås.
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Den nya lydelsen i § 3 är nu: Stiftelsens förmögenhet
ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap.
4 § stiftelselagen.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt.

Personen ska vara en god förebild och kan belönas
för en enstaka insats eller ett långvarigt arbete som
är positivt för invånarna i nordvästra Skåne. Insatsen
kan vara liten på Sverigenivå men viktig lokalt för en
person, en grupp eller ett område.
Utmärkelsen består av ett diplom och ett stipendium
på max 50 000 kronor. Beloppets storlek beslutas
varje år.
Årets Nordvästskåning utses inom någon av följande
kategorier:

VILL DU HA KONTAKT MED
SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN?
Har du idéer eller frågor om vår verksamhet
är du alltid välkommen att kontakta oss.
Jan-Erik Hansson, verkst. tjänsteman
Cecilia Ekstrand, assistent
Ansvarig utgivare: Bengt Blonér

ÅRETS BRAGD – för en bragd långt utöver vad vi kan
kräva av normalt agerande i en oväntad situation.
ÅRETS INSATS – för en insats som kräver en ansträngning och ett agerande som ligger långt över ett
normalt agerande under längre eller kortare tid.
ÅRETS ELDSJÄL – till en person som agerar för ett
mål på ett kraftfullt och engagerande sätt under en
längre eller kortare tid.
ÅRETS MEDMÄNNISKA – till en person som agerar
avgörande under kortare eller längre tid för en annan
person utan tanke på belöning eller uppskattning från
mottagaren.
.
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–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5,
262 32 Ängelholm, Telefon 0431-190 50
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

Brusquini Reklambyrå Ängelholm

STIFTELSEN STÖDJER PROJEKTET
PÅ VÄG!

EKBLADET
INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
MAJ 2015

–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL

Bengt Blonér
styrelseordf. Sparbanksstiftelsen Gripen
I och med försäljningen av aktierna i Sparbanken
Öresund 2014 förändrades också Stiftelsens
verksamhet. Stiftelsens ordförande Bengt Blonér
berättar om hur förändringarna påverkat verksamheten.
– Tidigare var Stiftelsens huvudsyfte att äga och utveckla en bankverksamhet, inte att förvalta aktierna
som en kapitalplacering. Anslagsverksamheten var
tidigare ett sekundärsyfte vars omfattning styrdes
av nivån på bankens aktieägarutdelning. När nu anslagsverksamheten blivit vårt nya huvudsyfte uppstod
ett behov av att hitta förutsättningar för en högre avkastning och en större riskspridning än tidigare vilket
krävde en ändring av stiftelseförordnandet.
Hur ändrar man verksamhet i en stiftelse?
– En stiftelse är en unik verksamhetsform eftersom
det inte ﬁnns några ägare eller medlemmar som kan
göra anspråk på stiftelsens förmögenhet eller avkastning. Dessa är varaktigt knutna till stiftelsens ändamål
och ska förvaltas i enlighet med stiftarens vilja. Att
ändra en stiftelses stadgar är därför en komplicerad
process där man måste ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet, den myndighet som i undantagsfall
får ge tillstånd till ändringar i ett stiftelseförordnande.
Detta tillstånd blev klart den 24 februari i år.
Hur vill du beskriva Stiftelsens nya huvudsyfte?
– Genom överlåtelsen av Sparbanken Öresund, säkerställde Stiftelsen att det värde som byggts upp
under snart två sekler stannar kvar i den bygd som
skapat den. Det är styrelsens uppgift att se till att förmögenheten förvaltas på bästa sätt. Stiftelsens nya
uppgift blir därför att maximera avkastningen på denna för optimal utdelning (efter skatt) som anslag till
verksamheter som kommer många till del.
– Det nybildade Placeringsutskottet träffas regelbundet och väljer inriktning och placeringsstrategi.

När börjar den nya verksamheten att märkas av
ute i bygden?
– Redan under 2014 kunde Stiftelsen med det nya kapitaltillskottet öka anslagssumman från budgeterade
1,4 miljoner till beviljade nästan 5 miljoner. För 2015
har vi ökat anslagsbudgeten till 10 miljoner. Vårt mål är
att öka på den summan med 5 miljoner för 2016 och
ytterligare lika mycket för 2017.
Hur når ni de verksamheter som kan komma
ifråga för anslag?
– Sedan några år tillbaka ﬁnns information om vår verksamhet på Stiftelsens hemsida. Vi når också många
verksamheter genom de artiklar som skrivs i pressen
och inte minst genom den muntliga kommunikationen
– en förening som fått ett anslag berättar gärna om det
för andra.
– Under våren har vi också tagit fram en folder som berättar om Stiftelsens historia och ändamål samt visar
på verksamheter som kan komma ifråga för anslag.
Foldern används ﬂitigt både av Swedbank Gripens
personal och Stiftelsen vid kontakter med föreningar
och verksamheter.

Hur ser du på Sparbanksstiftelsen Gripens framtida roll i nordvästra Skåne?
– Jag ser en stiftelse som är den tongivande anslagsgivaren till verksamheter som gynnar och skapar tillväxt i nordvästra Skåne. Med den betydande förmögenhet och den större placeringsfrihet Stiftelsen nu
fått, framträder nya möjligheter att stötta ﬂer och större
projekt inom näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur.
– Med sitt ursprung i Sparbanken Gripen, vars rötter
ﬁnns i den nordvästskånska myllan sedan 1853 blir
Sparbanksstiftelsen Gripens roll också att vara den
länk som binder samman nutid med den nordvästskånska sparbankshistorien.

VÄLBESÖKT STÄMMA MED STIFTELSENS HUVUDMÄN
Ordinarie stämma med Stiftelsens huvudmän ägde
rum den 21 april. Nytt för i år var att stämman hölls på
Margretetorps Gästgifvaregård. 45 huvudmän hade
anmält sitt deltagande, vilka tillsammans med särskilt
inbjudna gäster, närvarande revisorer och ledamöter i
valberedningsnämnd och valberedning hälsades välkomna av Stiftelsens ordförande Bengt Blonér.
Bengt Blonér gjorde en inledande redovisning av den
enastående förmögenhetsutveckling som skett, dels
under de senaste 10 månaderna, som inneburit en
värdeökning på 81 795 333 kronor (+12,18 %), och
dels under de 25 år som gått sedan Sparbanken Gripen bildades 1990.
Stiftelsens förmögenhetsutveckling
2014-06-17– 2015-04-13
Förmögenhetsvärde 2014-06-17
Förmögenhetsvärde 2015-04-13
Värdeökning

671 419 202 kr
753 214 535 kr
81 795 333 kr (+12,18 %)

2014 ETT FANTASTISKT ÅR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
Fusioner är en del av sparbankshistorien, inledde
Jan-Erik Hansson sin redovisning av det gångna
året och visade en bild på några av de sammanslagningar som skett sedan 1960-talet i Skåne och som
lett fram till dagens skånska sparbankskarta. Det är
också denna utveckling som lett till att Stiftelsen nu
står starkare än någonsin och kan redovisa sitt historiskt bästa verksamhetsår både vad gäller antalet
beviljade anslag och den ekonomiska utvecklingen.
Stiftelsen har under 2014 beviljat anslag till 45 nya
projekt på tillsammans 4 759 000 kronor och har för
2015 budgeterat 10 miljoner. De redovisade projekten visade på en stor bredd och att anslagsverksamheten når nya verksamheter och intresseområden för
varje år. Ett bra exempel är projektet PÅ VÄG! som
vänder sig till elever i årskurs åtta och ﬁnns beskrivet
i separat artikel på sid 5.
Den ekonomiska utvecklingen har också varit mycket
god. Årets resultat blev 284 681 000 kr och det egna
kapitalet ökade under året med 280 000 000.
Resultaträkning KKR
Resultaträkning

Gripens förmögenhetsutveckling under 25 år
Stiftelsens förmögenhet 2015-04-13
Spb Gripens förmögenhet 1990-01-01
Värdetillväxt i kronor
Värdetillväxt i %
Genomsnittlig årlig värdetillväxt

753 214 535 kr
- 42 524 000 kr
+ 710 690 535 kr
+ 1 671,27 %
+ 66,85 %

Bengt kunde också berätta att Kammarkollegiet enligt
beslut den 24 februari 2015 bifallit styrelsens ansökan
om permutation, vilket innebär att § 3 i stadgarna nu
ändras till:
Stiftelsens förmögenhet ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap. 4 § i stiftelselagen.
I och med ändringen av § 3 kan man nu få en större
riskspridning och en bättre avkastning på kapitalet,
vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart
är Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt. Stämman tyckte
den nya placeringsfriheten var bra.
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Förvaltningsresultat
Realisationsvinster
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Eget kapital

2014

2013

5.841
280.149
285.990
-1.309
284.681

- 2.029
100
- 1.929
391
-1.538

Eget kapital - KKR
Bundet kapital Fritt kapital Summa kapital

Årets ingång
375.213
9.317
Beviljade anslag
- 4.759
Återförda anslag
75
Årets resultat
284.681
Reavinst Spb Öresund 279.769 - 279.769
Övriga reavinster
296
- 296
SUMMA EGET KAPITAL 655.278
9.249

384.530
- 4.759
75
284.681

STIFTELSENS NYFORMULERADE VISION, MISSION OCH VÄRDEORD
På stämman presenterades också Stiftelsens uppdaterade vision, mission och värdeord som under vintern
anpassats till Stiftelsens nya roll i nordvästra Skåne.
Vision
Med god kunskap och förankring i vårt verksamhetsområde, vill Sparbanksstiftelsen Gripen bidra till utveckling av bygden och att skapa mervärde för dess
invånare.
Mission
Vi utvecklar vår bygd i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom vårt verksamhetsområde.
Våra Värdeord
Vara delaktiga – genom kunskap och engagemang
Utveckla vår bygd – genom långsiktig närvaro
Skapa goda relationer – genom samverkan
Förvalta en tradition – genom nytänkande och respekt
Göra skillnad – genom utdelning av Stiftelsens medel
FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I STIFTELSEFÖRORDNANDET
Stämman ställde sig bakom den föreslagna ändringen av § 15, som ändras från nuvarande lydelse; En
huvudman utses för fyra år, till ny lydelse; En huvudman utses för ett till fyra år
ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
Det nyinstiftade priset ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
presenterades. Med priset vill Stiftelsen uppmärksamma och belöna personer som utan tanke på belöning
eller uppskattning från andra gör en insats, utför en
bragd eller agerar för ett mål som är till nytta och glädje
för enskild eller många i nordvästra Skåne.
Den första som får priset är Kalle Eriksson från Båstad
i kategorin ÅRETS ELDSJÄL.

664.527

VAL AV STYRELSE OCH HUVUDMÄN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter. Cäthe Green omvaldes och stämman beslöt genom nyval att Mats Nilsson, som tidigare varit adjungerad ledamot, blir den
nionde styrelseledamoten.
I och med årets stämma trädde den 2014 beslutade
förändringen av § 15 i kraft. Huvudmannakåren består nu av 52 huvudmän (tidigare 60) varav 26 väljs
av kommunerna inom Stiftelsens verksamhetsområde
och övriga 26 väljs av huvudmännen själva.
Den nya styrelsens sammansättning liksom förändringen av huvudmannakåren återﬁnns separat på sidan 3.

VAL VID STÄMMAN 2015-04-21
Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie stämma
med Stiftelsens huvudmän den 21 april 2015 förrättades följande val:
HUVUDMÄN
Thorbjörn Falk, Per Fredrik von Platen och Mats Rasmussen avgick som huvudmän på egen begäran.

Mats Nilsson
Swedbank Gripen

Stig Karlsson, Christer Persson och Richard Petersson
avgick p.g.a gällande åldersbestämmelser.
Stämman beslöt om omval av Ingvar Ahlström, Mats
Bengtsson, Ann-Marie Johnsson och Lars-Olof Olofsson för tiden t.o.m ordinarie stämma 2019.

LÄGET PÅ KONTORSFRONTEN ETT
ÅR EFTER SWEDBANKS FÖRVÄRV

Vidare beslöts om nyval av Carl-Gustaf Gudmundsson och Jan-Inge Hansson för tiden t.o.m ordinarie
stämma 2019.

För kunderna i Sparbanken Öresund har det
senaste året inneburit olika grad av förändringar beroende av var man bor.
Mats Nilsson, välkänd för de ﬂesta sedan
tiden som vd i Sparbanken Gripen sedermera
vvd i Sparbanken Öresund, ger oss en samlad
bild över hur långt samgåendet till Swedbank
Gripen, som banken numera heter i Båstad,
Förslöv, Höganäs, Munka Ljungby, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga, avancerat.

Vid stämman 2014 ställde sig huvudmännen bakom
förslaget att antalet huvudmannavalda huvudmän
ska minskas från 30 till 26 huvudmän från och med
ordinarie stämma 2015. I och med ovannämnda val
uppgår antalet huvudmannavalda huvudmän nu till 26
personer.
STYRELSEN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter.
Stämman beslöt att omvälja Cäthe Green för tiden t o m
ordinarie stämma 2019. Vidare beslöts om nyval av Mats
Nilsson för tiden t o m ordinarie stämma 2019. Mats har
tidigare varit adjungerad ledamot i styrelsen.
Det innebär att styrelsen under det nya verksamhetsåret
har följande sammansättning:

– Allt löper på enligt plan. Just nu är fokus på
den kommande tekniska konverteringen som
planeras ske i höst. Sedan en tid tillbaka genomför vi en del konverteringar av utvalda kunders konton för att säkerställa att allt fungerar
när den stora överﬂyttningen till Swedbanks
datasystem sker.

Bengt Blonér, ordf (Skälderviken)
Cäthe Green (Rydebäck)
Eva Gustafsson (Båstad)
Bengt Johansson (Förslöv)
Hans-Ola Kringstad (Örkelljunga)
Jarmo Nieminen (Nyhamnsläge)
Bengt Nilsson (Gånarp)
Mats Nilsson (Vejbystrand)
Lena Pettersson, v ordf (Västra Karup)
Jan-Erik Hansson, adj (Förslöv)

Är det några märkbara förändringar som
redan genomförts?
– Den förändring som kunderna hittills märkt
mest av är den fysiska sammanslagningen
av kontoren. Den har ju påverkat både Swedbanks och Öresunds kunder. I Båstad, Förslöv,
Munka Ljungby, Ängelholm och Örkelljunga är
det de tidigare Sparbanken Öresunds kontor
som skyltats om till Swedbank Gripen och numera servar alla kunderna medan det i Åstorp
blir Swedbanks kontor på Storgatan som blir
det gemensamma under hösten. Höganäs får
ett helt nytt kontor på Arnbergs Plats som ska
stå färdigt i höst. Tills dess servar de båda
bankernas kontor sina respektive kunder i Höganäs och Åstorp.

Kommunerna har förrättat följande val för mandatperioden t.o.m ordinarie stämma 2019:
För Båstads kommun
Omval av Jan Ahlström och Daniel Nilsson. Nyval av
Inge Henriksson och Göran Klang.
För Åstorps kommun
Nyval av Anders Larsson.
För Ängelholms kommun
Omval av Christer Hansson, Peter Hansson, Christian
Hedman, Robin Holmberg, Maths Kjellin och Rune
Malmborg. Nyval av Stig Andersson, Sven Bergman,
Kurth Engwall och Eva Hårdvall.
För Örkelljunga kommun
Omval av Stig-Olle Andersson. Nyval av Niclas
Bengtsson, Johan Roos och Arne Silfvergren.

Hur har sammanslagningen fungerat ute på
kontoren?
– Den internundersökning vi gjort på Swedbank Gripens kontor visar att merparten av
personalen tycker att sammanslagningen hittills fungerat bra, trots att det är en intensiv
och extra arbetskrävande period just nu. För
Sparbanken Öresunds personal som dels ska

Priset och ÅRETS ELDSJÄL presenteras i två separata artiklar på sid 5 och 6 i denna trycksak.
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lära sig Swedbanks tjänster, produkter och datasystem samtidigt som man fortsätter serva
Öresunds kunder i nuvarande system och för
Swedbanks personal, som förutom sin nya fysiska arbetsplats, får agera handledare samtidigt med sina ordinarie uppgifter. Så samtliga
medarbetare ser naturligt nog fram emot den
dag då konverteringen är fullt genomförd.
Vad har ni fått för reaktioner från era kunder?
Många av våra kunder har ju en gång i tiden
valt Sparbanken Gripen/Öresund för att de var
små lokala banker och det har vi stor respekt
för. Flertalet av kunderna menar dock att den
personliga kontakten och den egna rådgivaren är det viktigaste. De kunder vi hittills ﬂyttat
över till Swedbank uttrycker också sin belåtenhet med Swedbanks digitala kanaler som de
tycker är klart vassare.
Du är ju ordförande i den nya kontorsstyrelsen för Swedbank Gripen, vilka ingår mer i
den?
– Jag tycker vi blivit en bra sammansättning av
personer som alla ser det lokala perspektivet
som viktigt. Eva Gustafsson som representerar Stiftelsen, Swedbanks kontorschefer Carola Svensk, Höganäs, Göran Persson, Åstorp
och Per Johansson, Örkelljunga. Sedan Göran
Tarring, nu chef för Båstad-Ängelholm och jag
då som ordförande.
Vilka frågor engagerar er just nu?
– Det är allt ifrån rörelsefrågor till hur sammanslagningen ska ske på bästa sätt både ur ett
kund- och medarbetarperspektiv. I detta ligger också hur vi bäst ska ta tillvara, utveckla
och smälta samman det starka kundförtroende
som byggts upp på respektive håll av Gripen/
Öresund och Swedbank. Båda bankerna har
ju jobbat på samma orter vilket underlättar processen.
Så det kommer att kännas som den lokala
banken även i fortsättningen?
– Ja det är vår uttalade målsättning. Sammanslagningen är ett av Swedbanks viktigaste projekt just nu med målet att stärka sin position på
den lokala marknaden. Den erfarenhet vi tillsammans besitter om den lokala marknadens
förutsättningar och speciella krav innebär att vi
också är lyhörda för nya. Alla verksamheter utvecklas ju över tid men fokus kommer att ligga
på att behålla den lokala prägeln. Swedbank
Gripen kommer att kännas som den lokala
banken både för Sparbanken Öresunds och
Swedbanks kunder.
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VÄLBESÖKT STÄMMA MED STIFTELSENS HUVUDMÄN
Ordinarie stämma med Stiftelsens huvudmän ägde
rum den 21 april. Nytt för i år var att stämman hölls på
Margretetorps Gästgifvaregård. 45 huvudmän hade
anmält sitt deltagande, vilka tillsammans med särskilt
inbjudna gäster, närvarande revisorer och ledamöter i
valberedningsnämnd och valberedning hälsades välkomna av Stiftelsens ordförande Bengt Blonér.
Bengt Blonér gjorde en inledande redovisning av den
enastående förmögenhetsutveckling som skett, dels
under de senaste 10 månaderna, som inneburit en
värdeökning på 81 795 333 kronor (+12,18 %), och
dels under de 25 år som gått sedan Sparbanken Gripen bildades 1990.
Stiftelsens förmögenhetsutveckling
2014-06-17– 2015-04-13
Förmögenhetsvärde 2014-06-17
Förmögenhetsvärde 2015-04-13
Värdeökning

671 419 202 kr
753 214 535 kr
81 795 333 kr (+12,18 %)

2014 ETT FANTASTISKT ÅR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
Fusioner är en del av sparbankshistorien, inledde
Jan-Erik Hansson sin redovisning av det gångna
året och visade en bild på några av de sammanslagningar som skett sedan 1960-talet i Skåne och som
lett fram till dagens skånska sparbankskarta. Det är
också denna utveckling som lett till att Stiftelsen nu
står starkare än någonsin och kan redovisa sitt historiskt bästa verksamhetsår både vad gäller antalet
beviljade anslag och den ekonomiska utvecklingen.
Stiftelsen har under 2014 beviljat anslag till 45 nya
projekt på tillsammans 4 759 000 kronor och har för
2015 budgeterat 10 miljoner. De redovisade projekten visade på en stor bredd och att anslagsverksamheten når nya verksamheter och intresseområden för
varje år. Ett bra exempel är projektet PÅ VÄG! som
vänder sig till elever i årskurs åtta och ﬁnns beskrivet
i separat artikel på sid 5.
Den ekonomiska utvecklingen har också varit mycket
god. Årets resultat blev 284 681 000 kr och det egna
kapitalet ökade under året med 280 000 000.
Resultaträkning KKR
Resultaträkning

Gripens förmögenhetsutveckling under 25 år
Stiftelsens förmögenhet 2015-04-13
Spb Gripens förmögenhet 1990-01-01
Värdetillväxt i kronor
Värdetillväxt i %
Genomsnittlig årlig värdetillväxt

753 214 535 kr
- 42 524 000 kr
+ 710 690 535 kr
+ 1 671,27 %
+ 66,85 %

Bengt kunde också berätta att Kammarkollegiet enligt
beslut den 24 februari 2015 bifallit styrelsens ansökan
om permutation, vilket innebär att § 3 i stadgarna nu
ändras till:
Stiftelsens förmögenhet ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap. 4 § i stiftelselagen.
I och med ändringen av § 3 kan man nu få en större
riskspridning och en bättre avkastning på kapitalet,
vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart
är Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt. Stämman tyckte
den nya placeringsfriheten var bra.
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Förvaltningsresultat
Realisationsvinster
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Eget kapital

2014

2013

5.841
280.149
285.990
-1.309
284.681

- 2.029
100
- 1.929
391
-1.538

Eget kapital - KKR
Bundet kapital Fritt kapital Summa kapital

Årets ingång
375.213
9.317
Beviljade anslag
- 4.759
Återförda anslag
75
Årets resultat
284.681
Reavinst Spb Öresund 279.769 - 279.769
Övriga reavinster
296
- 296
SUMMA EGET KAPITAL 655.278
9.249

384.530
- 4.759
75
284.681

STIFTELSENS NYFORMULERADE VISION, MISSION OCH VÄRDEORD
På stämman presenterades också Stiftelsens uppdaterade vision, mission och värdeord som under vintern
anpassats till Stiftelsens nya roll i nordvästra Skåne.
Vision
Med god kunskap och förankring i vårt verksamhetsområde, vill Sparbanksstiftelsen Gripen bidra till utveckling av bygden och att skapa mervärde för dess
invånare.
Mission
Vi utvecklar vår bygd i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom vårt verksamhetsområde.
Våra Värdeord
Vara delaktiga – genom kunskap och engagemang
Utveckla vår bygd – genom långsiktig närvaro
Skapa goda relationer – genom samverkan
Förvalta en tradition – genom nytänkande och respekt
Göra skillnad – genom utdelning av Stiftelsens medel
FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I STIFTELSEFÖRORDNANDET
Stämman ställde sig bakom den föreslagna ändringen av § 15, som ändras från nuvarande lydelse; En
huvudman utses för fyra år, till ny lydelse; En huvudman utses för ett till fyra år
ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
Det nyinstiftade priset ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
presenterades. Med priset vill Stiftelsen uppmärksamma och belöna personer som utan tanke på belöning
eller uppskattning från andra gör en insats, utför en
bragd eller agerar för ett mål som är till nytta och glädje
för enskild eller många i nordvästra Skåne.
Den första som får priset är Kalle Eriksson från Båstad
i kategorin ÅRETS ELDSJÄL.

664.527

VAL AV STYRELSE OCH HUVUDMÄN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter. Cäthe Green omvaldes och stämman beslöt genom nyval att Mats Nilsson, som tidigare varit adjungerad ledamot, blir den
nionde styrelseledamoten.
I och med årets stämma trädde den 2014 beslutade
förändringen av § 15 i kraft. Huvudmannakåren består nu av 52 huvudmän (tidigare 60) varav 26 väljs
av kommunerna inom Stiftelsens verksamhetsområde
och övriga 26 väljs av huvudmännen själva.
Den nya styrelsens sammansättning liksom förändringen av huvudmannakåren återﬁnns separat på sidan 3.

VAL VID STÄMMAN 2015-04-21
Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie stämma
med Stiftelsens huvudmän den 21 april 2015 förrättades följande val:
HUVUDMÄN
Thorbjörn Falk, Per Fredrik von Platen och Mats Rasmussen avgick som huvudmän på egen begäran.

Mats Nilsson
Swedbank Gripen

Stig Karlsson, Christer Persson och Richard Petersson
avgick p.g.a gällande åldersbestämmelser.
Stämman beslöt om omval av Ingvar Ahlström, Mats
Bengtsson, Ann-Marie Johnsson och Lars-Olof Olofsson för tiden t.o.m ordinarie stämma 2019.

LÄGET PÅ KONTORSFRONTEN ETT
ÅR EFTER SWEDBANKS FÖRVÄRV

Vidare beslöts om nyval av Carl-Gustaf Gudmundsson och Jan-Inge Hansson för tiden t.o.m ordinarie
stämma 2019.

För kunderna i Sparbanken Öresund har det
senaste året inneburit olika grad av förändringar beroende av var man bor.
Mats Nilsson, välkänd för de ﬂesta sedan
tiden som vd i Sparbanken Gripen sedermera
vvd i Sparbanken Öresund, ger oss en samlad
bild över hur långt samgåendet till Swedbank
Gripen, som banken numera heter i Båstad,
Förslöv, Höganäs, Munka Ljungby, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga, avancerat.

Vid stämman 2014 ställde sig huvudmännen bakom
förslaget att antalet huvudmannavalda huvudmän
ska minskas från 30 till 26 huvudmän från och med
ordinarie stämma 2015. I och med ovannämnda val
uppgår antalet huvudmannavalda huvudmän nu till 26
personer.
STYRELSEN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter.
Stämman beslöt att omvälja Cäthe Green för tiden t o m
ordinarie stämma 2019. Vidare beslöts om nyval av Mats
Nilsson för tiden t o m ordinarie stämma 2019. Mats har
tidigare varit adjungerad ledamot i styrelsen.
Det innebär att styrelsen under det nya verksamhetsåret
har följande sammansättning:

– Allt löper på enligt plan. Just nu är fokus på
den kommande tekniska konverteringen som
planeras ske i höst. Sedan en tid tillbaka genomför vi en del konverteringar av utvalda kunders konton för att säkerställa att allt fungerar
när den stora överﬂyttningen till Swedbanks
datasystem sker.

Bengt Blonér, ordf (Skälderviken)
Cäthe Green (Rydebäck)
Eva Gustafsson (Båstad)
Bengt Johansson (Förslöv)
Hans-Ola Kringstad (Örkelljunga)
Jarmo Nieminen (Nyhamnsläge)
Bengt Nilsson (Gånarp)
Mats Nilsson (Vejbystrand)
Lena Pettersson, v ordf (Västra Karup)
Jan-Erik Hansson, adj (Förslöv)

Är det några märkbara förändringar som
redan genomförts?
– Den förändring som kunderna hittills märkt
mest av är den fysiska sammanslagningen
av kontoren. Den har ju påverkat både Swedbanks och Öresunds kunder. I Båstad, Förslöv,
Munka Ljungby, Ängelholm och Örkelljunga är
det de tidigare Sparbanken Öresunds kontor
som skyltats om till Swedbank Gripen och numera servar alla kunderna medan det i Åstorp
blir Swedbanks kontor på Storgatan som blir
det gemensamma under hösten. Höganäs får
ett helt nytt kontor på Arnbergs Plats som ska
stå färdigt i höst. Tills dess servar de båda
bankernas kontor sina respektive kunder i Höganäs och Åstorp.

Kommunerna har förrättat följande val för mandatperioden t.o.m ordinarie stämma 2019:
För Båstads kommun
Omval av Jan Ahlström och Daniel Nilsson. Nyval av
Inge Henriksson och Göran Klang.
För Åstorps kommun
Nyval av Anders Larsson.
För Ängelholms kommun
Omval av Christer Hansson, Peter Hansson, Christian
Hedman, Robin Holmberg, Maths Kjellin och Rune
Malmborg. Nyval av Stig Andersson, Sven Bergman,
Kurth Engwall och Eva Hårdvall.
För Örkelljunga kommun
Omval av Stig-Olle Andersson. Nyval av Niclas
Bengtsson, Johan Roos och Arne Silfvergren.

Hur har sammanslagningen fungerat ute på
kontoren?
– Den internundersökning vi gjort på Swedbank Gripens kontor visar att merparten av
personalen tycker att sammanslagningen hittills fungerat bra, trots att det är en intensiv
och extra arbetskrävande period just nu. För
Sparbanken Öresunds personal som dels ska

Priset och ÅRETS ELDSJÄL presenteras i två separata artiklar på sid 5 och 6 i denna trycksak.
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lära sig Swedbanks tjänster, produkter och datasystem samtidigt som man fortsätter serva
Öresunds kunder i nuvarande system och för
Swedbanks personal, som förutom sin nya fysiska arbetsplats, får agera handledare samtidigt med sina ordinarie uppgifter. Så samtliga
medarbetare ser naturligt nog fram emot den
dag då konverteringen är fullt genomförd.
Vad har ni fått för reaktioner från era kunder?
Många av våra kunder har ju en gång i tiden
valt Sparbanken Gripen/Öresund för att de var
små lokala banker och det har vi stor respekt
för. Flertalet av kunderna menar dock att den
personliga kontakten och den egna rådgivaren är det viktigaste. De kunder vi hittills ﬂyttat
över till Swedbank uttrycker också sin belåtenhet med Swedbanks digitala kanaler som de
tycker är klart vassare.
Du är ju ordförande i den nya kontorsstyrelsen för Swedbank Gripen, vilka ingår mer i
den?
– Jag tycker vi blivit en bra sammansättning av
personer som alla ser det lokala perspektivet
som viktigt. Eva Gustafsson som representerar Stiftelsen, Swedbanks kontorschefer Carola Svensk, Höganäs, Göran Persson, Åstorp
och Per Johansson, Örkelljunga. Sedan Göran
Tarring, nu chef för Båstad-Ängelholm och jag
då som ordförande.
Vilka frågor engagerar er just nu?
– Det är allt ifrån rörelsefrågor till hur sammanslagningen ska ske på bästa sätt både ur ett
kund- och medarbetarperspektiv. I detta ligger också hur vi bäst ska ta tillvara, utveckla
och smälta samman det starka kundförtroende
som byggts upp på respektive håll av Gripen/
Öresund och Swedbank. Båda bankerna har
ju jobbat på samma orter vilket underlättar processen.
Så det kommer att kännas som den lokala
banken även i fortsättningen?
– Ja det är vår uttalade målsättning. Sammanslagningen är ett av Swedbanks viktigaste projekt just nu med målet att stärka sin position på
den lokala marknaden. Den erfarenhet vi tillsammans besitter om den lokala marknadens
förutsättningar och speciella krav innebär att vi
också är lyhörda för nya. Alla verksamheter utvecklas ju över tid men fokus kommer att ligga
på att behålla den lokala prägeln. Swedbank
Gripen kommer att kännas som den lokala
banken både för Sparbanken Öresunds och
Swedbanks kunder.
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VÄLBESÖKT STÄMMA MED STIFTELSENS HUVUDMÄN
Ordinarie stämma med Stiftelsens huvudmän ägde
rum den 21 april. Nytt för i år var att stämman hölls på
Margretetorps Gästgifvaregård. 45 huvudmän hade
anmält sitt deltagande, vilka tillsammans med särskilt
inbjudna gäster, närvarande revisorer och ledamöter i
valberedningsnämnd och valberedning hälsades välkomna av Stiftelsens ordförande Bengt Blonér.
Bengt Blonér gjorde en inledande redovisning av den
enastående förmögenhetsutveckling som skett, dels
under de senaste 10 månaderna, som inneburit en
värdeökning på 81 795 333 kronor (+12,18 %), och
dels under de 25 år som gått sedan Sparbanken Gripen bildades 1990.
Stiftelsens förmögenhetsutveckling
2014-06-17– 2015-04-13
Förmögenhetsvärde 2014-06-17
Förmögenhetsvärde 2015-04-13
Värdeökning

671 419 202 kr
753 214 535 kr
81 795 333 kr (+12,18 %)

2014 ETT FANTASTISKT ÅR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
Fusioner är en del av sparbankshistorien, inledde
Jan-Erik Hansson sin redovisning av det gångna
året och visade en bild på några av de sammanslagningar som skett sedan 1960-talet i Skåne och som
lett fram till dagens skånska sparbankskarta. Det är
också denna utveckling som lett till att Stiftelsen nu
står starkare än någonsin och kan redovisa sitt historiskt bästa verksamhetsår både vad gäller antalet
beviljade anslag och den ekonomiska utvecklingen.
Stiftelsen har under 2014 beviljat anslag till 45 nya
projekt på tillsammans 4 759 000 kronor och har för
2015 budgeterat 10 miljoner. De redovisade projekten visade på en stor bredd och att anslagsverksamheten når nya verksamheter och intresseområden för
varje år. Ett bra exempel är projektet PÅ VÄG! som
vänder sig till elever i årskurs åtta och ﬁnns beskrivet
i separat artikel på sid 5.
Den ekonomiska utvecklingen har också varit mycket
god. Årets resultat blev 284 681 000 kr och det egna
kapitalet ökade under året med 280 000 000.
Resultaträkning KKR
Resultaträkning

Gripens förmögenhetsutveckling under 25 år
Stiftelsens förmögenhet 2015-04-13
Spb Gripens förmögenhet 1990-01-01
Värdetillväxt i kronor
Värdetillväxt i %
Genomsnittlig årlig värdetillväxt

753 214 535 kr
- 42 524 000 kr
+ 710 690 535 kr
+ 1 671,27 %
+ 66,85 %

Bengt kunde också berätta att Kammarkollegiet enligt
beslut den 24 februari 2015 bifallit styrelsens ansökan
om permutation, vilket innebär att § 3 i stadgarna nu
ändras till:
Stiftelsens förmögenhet ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap. 4 § i stiftelselagen.
I och med ändringen av § 3 kan man nu få en större
riskspridning och en bättre avkastning på kapitalet,
vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart
är Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt. Stämman tyckte
den nya placeringsfriheten var bra.
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Förvaltningsresultat
Realisationsvinster
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Eget kapital

2014

2013

5.841
280.149
285.990
-1.309
284.681

- 2.029
100
- 1.929
391
-1.538

Eget kapital - KKR
Bundet kapital Fritt kapital Summa kapital

Årets ingång
375.213
9.317
Beviljade anslag
- 4.759
Återförda anslag
75
Årets resultat
284.681
Reavinst Spb Öresund 279.769 - 279.769
Övriga reavinster
296
- 296
SUMMA EGET KAPITAL 655.278
9.249

384.530
- 4.759
75
284.681

STIFTELSENS NYFORMULERADE VISION, MISSION OCH VÄRDEORD
På stämman presenterades också Stiftelsens uppdaterade vision, mission och värdeord som under vintern
anpassats till Stiftelsens nya roll i nordvästra Skåne.
Vision
Med god kunskap och förankring i vårt verksamhetsområde, vill Sparbanksstiftelsen Gripen bidra till utveckling av bygden och att skapa mervärde för dess
invånare.
Mission
Vi utvecklar vår bygd i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom vårt verksamhetsområde.
Våra Värdeord
Vara delaktiga – genom kunskap och engagemang
Utveckla vår bygd – genom långsiktig närvaro
Skapa goda relationer – genom samverkan
Förvalta en tradition – genom nytänkande och respekt
Göra skillnad – genom utdelning av Stiftelsens medel
FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I STIFTELSEFÖRORDNANDET
Stämman ställde sig bakom den föreslagna ändringen av § 15, som ändras från nuvarande lydelse; En
huvudman utses för fyra år, till ny lydelse; En huvudman utses för ett till fyra år
ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
Det nyinstiftade priset ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
presenterades. Med priset vill Stiftelsen uppmärksamma och belöna personer som utan tanke på belöning
eller uppskattning från andra gör en insats, utför en
bragd eller agerar för ett mål som är till nytta och glädje
för enskild eller många i nordvästra Skåne.
Den första som får priset är Kalle Eriksson från Båstad
i kategorin ÅRETS ELDSJÄL.

664.527

VAL AV STYRELSE OCH HUVUDMÄN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter. Cäthe Green omvaldes och stämman beslöt genom nyval att Mats Nilsson, som tidigare varit adjungerad ledamot, blir den
nionde styrelseledamoten.
I och med årets stämma trädde den 2014 beslutade
förändringen av § 15 i kraft. Huvudmannakåren består nu av 52 huvudmän (tidigare 60) varav 26 väljs
av kommunerna inom Stiftelsens verksamhetsområde
och övriga 26 väljs av huvudmännen själva.
Den nya styrelsens sammansättning liksom förändringen av huvudmannakåren återﬁnns separat på sidan 3.

VAL VID STÄMMAN 2015-04-21
Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie stämma
med Stiftelsens huvudmän den 21 april 2015 förrättades följande val:
HUVUDMÄN
Thorbjörn Falk, Per Fredrik von Platen och Mats Rasmussen avgick som huvudmän på egen begäran.

Mats Nilsson
Swedbank Gripen

Stig Karlsson, Christer Persson och Richard Petersson
avgick p.g.a gällande åldersbestämmelser.
Stämman beslöt om omval av Ingvar Ahlström, Mats
Bengtsson, Ann-Marie Johnsson och Lars-Olof Olofsson för tiden t.o.m ordinarie stämma 2019.

LÄGET PÅ KONTORSFRONTEN ETT
ÅR EFTER SWEDBANKS FÖRVÄRV

Vidare beslöts om nyval av Carl-Gustaf Gudmundsson och Jan-Inge Hansson för tiden t.o.m ordinarie
stämma 2019.

För kunderna i Sparbanken Öresund har det
senaste året inneburit olika grad av förändringar beroende av var man bor.
Mats Nilsson, välkänd för de ﬂesta sedan
tiden som vd i Sparbanken Gripen sedermera
vvd i Sparbanken Öresund, ger oss en samlad
bild över hur långt samgåendet till Swedbank
Gripen, som banken numera heter i Båstad,
Förslöv, Höganäs, Munka Ljungby, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga, avancerat.

Vid stämman 2014 ställde sig huvudmännen bakom
förslaget att antalet huvudmannavalda huvudmän
ska minskas från 30 till 26 huvudmän från och med
ordinarie stämma 2015. I och med ovannämnda val
uppgår antalet huvudmannavalda huvudmän nu till 26
personer.
STYRELSEN
Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska
utökas från åtta till nio ledamöter.
Stämman beslöt att omvälja Cäthe Green för tiden t o m
ordinarie stämma 2019. Vidare beslöts om nyval av Mats
Nilsson för tiden t o m ordinarie stämma 2019. Mats har
tidigare varit adjungerad ledamot i styrelsen.
Det innebär att styrelsen under det nya verksamhetsåret
har följande sammansättning:

– Allt löper på enligt plan. Just nu är fokus på
den kommande tekniska konverteringen som
planeras ske i höst. Sedan en tid tillbaka genomför vi en del konverteringar av utvalda kunders konton för att säkerställa att allt fungerar
när den stora överﬂyttningen till Swedbanks
datasystem sker.

Bengt Blonér, ordf (Skälderviken)
Cäthe Green (Rydebäck)
Eva Gustafsson (Båstad)
Bengt Johansson (Förslöv)
Hans-Ola Kringstad (Örkelljunga)
Jarmo Nieminen (Nyhamnsläge)
Bengt Nilsson (Gånarp)
Mats Nilsson (Vejbystrand)
Lena Pettersson, v ordf (Västra Karup)
Jan-Erik Hansson, adj (Förslöv)

Är det några märkbara förändringar som
redan genomförts?
– Den förändring som kunderna hittills märkt
mest av är den fysiska sammanslagningen
av kontoren. Den har ju påverkat både Swedbanks och Öresunds kunder. I Båstad, Förslöv,
Munka Ljungby, Ängelholm och Örkelljunga är
det de tidigare Sparbanken Öresunds kontor
som skyltats om till Swedbank Gripen och numera servar alla kunderna medan det i Åstorp
blir Swedbanks kontor på Storgatan som blir
det gemensamma under hösten. Höganäs får
ett helt nytt kontor på Arnbergs Plats som ska
stå färdigt i höst. Tills dess servar de båda
bankernas kontor sina respektive kunder i Höganäs och Åstorp.

Kommunerna har förrättat följande val för mandatperioden t.o.m ordinarie stämma 2019:
För Båstads kommun
Omval av Jan Ahlström och Daniel Nilsson. Nyval av
Inge Henriksson och Göran Klang.
För Åstorps kommun
Nyval av Anders Larsson.
För Ängelholms kommun
Omval av Christer Hansson, Peter Hansson, Christian
Hedman, Robin Holmberg, Maths Kjellin och Rune
Malmborg. Nyval av Stig Andersson, Sven Bergman,
Kurth Engwall och Eva Hårdvall.
För Örkelljunga kommun
Omval av Stig-Olle Andersson. Nyval av Niclas
Bengtsson, Johan Roos och Arne Silfvergren.

Hur har sammanslagningen fungerat ute på
kontoren?
– Den internundersökning vi gjort på Swedbank Gripens kontor visar att merparten av
personalen tycker att sammanslagningen hittills fungerat bra, trots att det är en intensiv
och extra arbetskrävande period just nu. För
Sparbanken Öresunds personal som dels ska

Priset och ÅRETS ELDSJÄL presenteras i två separata artiklar på sid 5 och 6 i denna trycksak.
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lära sig Swedbanks tjänster, produkter och datasystem samtidigt som man fortsätter serva
Öresunds kunder i nuvarande system och för
Swedbanks personal, som förutom sin nya fysiska arbetsplats, får agera handledare samtidigt med sina ordinarie uppgifter. Så samtliga
medarbetare ser naturligt nog fram emot den
dag då konverteringen är fullt genomförd.
Vad har ni fått för reaktioner från era kunder?
Många av våra kunder har ju en gång i tiden
valt Sparbanken Gripen/Öresund för att de var
små lokala banker och det har vi stor respekt
för. Flertalet av kunderna menar dock att den
personliga kontakten och den egna rådgivaren är det viktigaste. De kunder vi hittills ﬂyttat
över till Swedbank uttrycker också sin belåtenhet med Swedbanks digitala kanaler som de
tycker är klart vassare.
Du är ju ordförande i den nya kontorsstyrelsen för Swedbank Gripen, vilka ingår mer i
den?
– Jag tycker vi blivit en bra sammansättning av
personer som alla ser det lokala perspektivet
som viktigt. Eva Gustafsson som representerar Stiftelsen, Swedbanks kontorschefer Carola Svensk, Höganäs, Göran Persson, Åstorp
och Per Johansson, Örkelljunga. Sedan Göran
Tarring, nu chef för Båstad-Ängelholm och jag
då som ordförande.
Vilka frågor engagerar er just nu?
– Det är allt ifrån rörelsefrågor till hur sammanslagningen ska ske på bästa sätt både ur ett
kund- och medarbetarperspektiv. I detta ligger också hur vi bäst ska ta tillvara, utveckla
och smälta samman det starka kundförtroende
som byggts upp på respektive håll av Gripen/
Öresund och Swedbank. Båda bankerna har
ju jobbat på samma orter vilket underlättar processen.
Så det kommer att kännas som den lokala
banken även i fortsättningen?
– Ja det är vår uttalade målsättning. Sammanslagningen är ett av Swedbanks viktigaste projekt just nu med målet att stärka sin position på
den lokala marknaden. Den erfarenhet vi tillsammans besitter om den lokala marknadens
förutsättningar och speciella krav innebär att vi
också är lyhörda för nya. Alla verksamheter utvecklas ju över tid men fokus kommer att ligga
på att behålla den lokala prägeln. Swedbank
Gripen kommer att kännas som den lokala
banken både för Sparbanken Öresunds och
Swedbanks kunder.
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Under hösten 2014 beviljade Sparbanksstiftelsen Gripen en ansökan om anslag till ett projekt som riktar sig till högstadiets årskurs åtta.
Projektet heter PÅ VÄG! och är ett pilotprojekt
inom Ung Ekonomi. Temat är pengar, entreprenörskap och teknik och är helt avgiftsfritt
för skolan.
Projektledare för PÅ VÄG! är Transfer – en
ideell, icke vinstdrivande och politiskt obunden
organisation och sker i samarbete med Drömmarnas Hus, UF och Swedbank.

Dagen är uppdelad i fyra föreläsningspass
med tillhörande frågestund.
I passet entreprenörsskap får eleverna diskutera idéer och lösningar, vad som kan vara en
bra idé och hur man kan göra verklighet av den.
Inspirationspasset syftar till att lära sig ta plats
och presentera sig på bästa sätt i t.ex. en
anställningsintervju. Man får också inblick i
kroppsspråkets betydelse och olika presentationstekniker.
Swedbanks pass har rubriken – Vad gör pengarna på banken? I det får eleverna kunskap om
hur pengar fungerar och förstå de val vi måste
göra i vår privatekonomi.

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
INSTIFTAR ETT NYTT ÅRLIGT PRIS
– ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
BEVILJAD PERMUTATION

Det ﬁnns många människor i nordvästra Skåne som
helt oegennyttigt hjälper och entusiasmerar andra
människor, i stort som i smått. Många goda exempel
ﬁnns inom föreningslivet, på skolor och arbetsplatser.
I andra sammanhang utför personer räddande insatser eller ﬁnns till som medmänniska för den som
behöver stöd och hjälp. Med priset vill vi uppmärksamma och tacka någon av alla dem som betyder så
mycket för andra.

Genom försäljningen av Sparbanken Öresund AB
upphörde den funktion som 2003 motiverade bildandet av Sparbanksstiftelsen Gripen. Huvudsyftet var
då att äga och utveckla Sparbanken Gripen AB, inte
att förvalta aktierna som en kapitalplacering. I och
med försäljningen blir nu Stiftelsens andra syfte, den
att från kapitalavkastningen dela ut anslag och bidra
till utvecklingen av det lokalsamhälle som skapat förutsättningarna för Stiftelsens förmögenhet, dess nya
huvudsyfte.
För att möjliggöra en högre kapitalavkastning, krävs
en större riskspridning av placeringarna än vad de ursprungliga placeringsföreskrifterna i § 3 medger, vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart är
Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.

Därför blev jag ingenjör, heter det fjärde passet, där eleverna får lära känna ett teknikyrke.
En inbjuden ingenjör berättar om sin väg från
utbildning till jobb och vad som är spännande,
roligt och utmanande i sitt jobb.

Stiftelsen ansökte därför om permutation – ett förfarande som krävs, och som i undantagsfall beviljas,
när man av någon anledning vill ändra i en stiftelseförordning. Permutation beviljades av Kammarkollegiet den 24 februari 2015.

Pilotprojektet har genomförts under vårterminen 2015 i två skolor i Ängelholms kommun –
Nyhemsskolan och Magnarps Skola.

Projektets syfte är att ge eleverna chansen att
träffa engagerade vuxna från andra delar av
samhället än skolans värld och att ge dem en
inblick i vuxenlivets villkor.

ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING 2014
Den första person som får Sparbanksstiftelsen
Gripens nyinstiftade pris är Kalle Eriksson från
Båstad. För sitt unika arbete med att dokumentera Bjäres historia utses han till ÅRETS ELDSJÄL 2014.

Utvärderingen av PÅ VÄG! visar på bra respons både från elever och lärare. ”En jämn
och hög kvalitet på samtliga pass”, ”Bra föreläsare och innehåll”, ”Organisationen fungerade mycket bra”, Eleverna skötte sig utmärkt”
är några av reaktionerna från deltagarna och
skolledningarna ser gärna att projektdagarna
återkommer nästa termin.
Det är därför Stiftelsens mål att årligen kunna
stödja genomförandet av dessa dagar för åttondeklassare inom hela vårt verksamhetsområde.

Juryn menar att Kalle Eriksson genom sitt
stora och brinnande intresse för forskningsoch kulturarbete och sitt outtröttliga arbete
med att dokumentera sin hembygds historia,
vilket bland annat resulterat i många intressanta bokutgivningar, gjort en ovärderlig kulturgärning. Vill man veta något om bygden,
identiﬁera personer på bilder eller fördjupa sig i
traditioner och sedvänjor, tar man kontakt med
honom. Kalle är helt enkelt ett väldigt viktigt
kulturnav i Bjäre.
Förutom ett diplom får Kalle Eriksson ett stipendium på 25 000 kronor.
Enligt uppgift kommer stipendiumet väl till pass
för att delﬁnansiera den nya boken om Bjärebygdens järnvägshistoria, som sträcker sig
från 1885 till nutid. Boken ska vara klar till invigningen i december av den nya järnvägstunneln
genom Hallandsås.
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Den nya lydelsen i § 3 är nu: Stiftelsens förmögenhet
ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap.
4 § stiftelselagen.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt.

Personen ska vara en god förebild och kan belönas
för en enstaka insats eller ett långvarigt arbete som
är positivt för invånarna i nordvästra Skåne. Insatsen
kan vara liten på Sverigenivå men viktig lokalt för en
person, en grupp eller ett område.
Utmärkelsen består av ett diplom och ett stipendium
på max 50 000 kronor. Beloppets storlek beslutas
varje år.
Årets Nordvästskåning utses inom någon av följande
kategorier:

VILL DU HA KONTAKT MED
SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN?
Har du idéer eller frågor om vår verksamhet
är du alltid välkommen att kontakta oss.
Jan-Erik Hansson, verkst. tjänsteman
Cecilia Ekstrand, assistent
Ansvarig utgivare: Bengt Blonér

ÅRETS BRAGD – för en bragd långt utöver vad vi kan
kräva av normalt agerande i en oväntad situation.
ÅRETS INSATS – för en insats som kräver en ansträngning och ett agerande som ligger långt över ett
normalt agerande under längre eller kortare tid.
ÅRETS ELDSJÄL – till en person som agerar för ett
mål på ett kraftfullt och engagerande sätt under en
längre eller kortare tid.
ÅRETS MEDMÄNNISKA – till en person som agerar
avgörande under kortare eller längre tid för en annan
person utan tanke på belöning eller uppskattning från
mottagaren.
.
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–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5,
262 32 Ängelholm, Telefon 0431-190 50
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

Brusquini Reklambyrå Ängelholm

STIFTELSEN STÖDJER PROJEKTET
PÅ VÄG!

EKBLADET
INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
MAJ 2015

–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL

Bengt Blonér
styrelseordf. Sparbanksstiftelsen Gripen
I och med försäljningen av aktierna i Sparbanken
Öresund 2014 förändrades också Stiftelsens
verksamhet. Stiftelsens ordförande Bengt Blonér
berättar om hur förändringarna påverkat verksamheten.
– Tidigare var Stiftelsens huvudsyfte att äga och utveckla en bankverksamhet, inte att förvalta aktierna
som en kapitalplacering. Anslagsverksamheten var
tidigare ett sekundärsyfte vars omfattning styrdes
av nivån på bankens aktieägarutdelning. När nu anslagsverksamheten blivit vårt nya huvudsyfte uppstod
ett behov av att hitta förutsättningar för en högre avkastning och en större riskspridning än tidigare vilket
krävde en ändring av stiftelseförordnandet.
Hur ändrar man verksamhet i en stiftelse?
– En stiftelse är en unik verksamhetsform eftersom
det inte ﬁnns några ägare eller medlemmar som kan
göra anspråk på stiftelsens förmögenhet eller avkastning. Dessa är varaktigt knutna till stiftelsens ändamål
och ska förvaltas i enlighet med stiftarens vilja. Att
ändra en stiftelses stadgar är därför en komplicerad
process där man måste ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet, den myndighet som i undantagsfall
får ge tillstånd till ändringar i ett stiftelseförordnande.
Detta tillstånd blev klart den 24 februari i år.
Hur vill du beskriva Stiftelsens nya huvudsyfte?
– Genom överlåtelsen av Sparbanken Öresund, säkerställde Stiftelsen att det värde som byggts upp
under snart två sekler stannar kvar i den bygd som
skapat den. Det är styrelsens uppgift att se till att förmögenheten förvaltas på bästa sätt. Stiftelsens nya
uppgift blir därför att maximera avkastningen på denna för optimal utdelning (efter skatt) som anslag till
verksamheter som kommer många till del.
– Det nybildade Placeringsutskottet träffas regelbundet och väljer inriktning och placeringsstrategi.

När börjar den nya verksamheten att märkas av
ute i bygden?
– Redan under 2014 kunde Stiftelsen med det nya kapitaltillskottet öka anslagssumman från budgeterade
1,4 miljoner till beviljade nästan 5 miljoner. För 2015
har vi ökat anslagsbudgeten till 10 miljoner. Vårt mål är
att öka på den summan med 5 miljoner för 2016 och
ytterligare lika mycket för 2017.
Hur når ni de verksamheter som kan komma
ifråga för anslag?
– Sedan några år tillbaka ﬁnns information om vår verksamhet på Stiftelsens hemsida. Vi når också många
verksamheter genom de artiklar som skrivs i pressen
och inte minst genom den muntliga kommunikationen
– en förening som fått ett anslag berättar gärna om det
för andra.
– Under våren har vi också tagit fram en folder som berättar om Stiftelsens historia och ändamål samt visar
på verksamheter som kan komma ifråga för anslag.
Foldern används ﬂitigt både av Swedbank Gripens
personal och Stiftelsen vid kontakter med föreningar
och verksamheter.

Hur ser du på Sparbanksstiftelsen Gripens framtida roll i nordvästra Skåne?
– Jag ser en stiftelse som är den tongivande anslagsgivaren till verksamheter som gynnar och skapar tillväxt i nordvästra Skåne. Med den betydande förmögenhet och den större placeringsfrihet Stiftelsen nu
fått, framträder nya möjligheter att stötta ﬂer och större
projekt inom näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur.
– Med sitt ursprung i Sparbanken Gripen, vars rötter
ﬁnns i den nordvästskånska myllan sedan 1853 blir
Sparbanksstiftelsen Gripens roll också att vara den
länk som binder samman nutid med den nordvästskånska sparbankshistorien.

Under hösten 2014 beviljade Sparbanksstiftelsen Gripen en ansökan om anslag till ett projekt som riktar sig till högstadiets årskurs åtta.
Projektet heter PÅ VÄG! och är ett pilotprojekt
inom Ung Ekonomi. Temat är pengar, entreprenörskap och teknik och är helt avgiftsfritt
för skolan.
Projektledare för PÅ VÄG! är Transfer – en
ideell, icke vinstdrivande och politiskt obunden
organisation och sker i samarbete med Drömmarnas Hus, UF och Swedbank.

Dagen är uppdelad i fyra föreläsningspass
med tillhörande frågestund.
I passet entreprenörsskap får eleverna diskutera idéer och lösningar, vad som kan vara en
bra idé och hur man kan göra verklighet av den.
Inspirationspasset syftar till att lära sig ta plats
och presentera sig på bästa sätt i t.ex. en
anställningsintervju. Man får också inblick i
kroppsspråkets betydelse och olika presentationstekniker.
Swedbanks pass har rubriken – Vad gör pengarna på banken? I det får eleverna kunskap om
hur pengar fungerar och förstå de val vi måste
göra i vår privatekonomi.

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
INSTIFTAR ETT NYTT ÅRLIGT PRIS
– ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
BEVILJAD PERMUTATION

Det ﬁnns många människor i nordvästra Skåne som
helt oegennyttigt hjälper och entusiasmerar andra
människor, i stort som i smått. Många goda exempel
ﬁnns inom föreningslivet, på skolor och arbetsplatser.
I andra sammanhang utför personer räddande insatser eller ﬁnns till som medmänniska för den som
behöver stöd och hjälp. Med priset vill vi uppmärksamma och tacka någon av alla dem som betyder så
mycket för andra.

Genom försäljningen av Sparbanken Öresund AB
upphörde den funktion som 2003 motiverade bildandet av Sparbanksstiftelsen Gripen. Huvudsyftet var
då att äga och utveckla Sparbanken Gripen AB, inte
att förvalta aktierna som en kapitalplacering. I och
med försäljningen blir nu Stiftelsens andra syfte, den
att från kapitalavkastningen dela ut anslag och bidra
till utvecklingen av det lokalsamhälle som skapat förutsättningarna för Stiftelsens förmögenhet, dess nya
huvudsyfte.
För att möjliggöra en högre kapitalavkastning, krävs
en större riskspridning av placeringarna än vad de ursprungliga placeringsföreskrifterna i § 3 medger, vilket är av avgörande betydelse eftersom det enbart är
Stiftelsens avkastning som får delas ut som anslag.

Därför blev jag ingenjör, heter det fjärde passet, där eleverna får lära känna ett teknikyrke.
En inbjuden ingenjör berättar om sin väg från
utbildning till jobb och vad som är spännande,
roligt och utmanande i sitt jobb.

Stiftelsen ansökte därför om permutation – ett förfarande som krävs, och som i undantagsfall beviljas,
när man av någon anledning vill ändra i en stiftelseförordning. Permutation beviljades av Kammarkollegiet den 24 februari 2015.

Pilotprojektet har genomförts under vårterminen 2015 i två skolor i Ängelholms kommun –
Nyhemsskolan och Magnarps Skola.

Projektets syfte är att ge eleverna chansen att
träffa engagerade vuxna från andra delar av
samhället än skolans värld och att ge dem en
inblick i vuxenlivets villkor.

ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING 2014
Den första person som får Sparbanksstiftelsen
Gripens nyinstiftade pris är Kalle Eriksson från
Båstad. För sitt unika arbete med att dokumentera Bjäres historia utses han till ÅRETS ELDSJÄL 2014.

Utvärderingen av PÅ VÄG! visar på bra respons både från elever och lärare. ”En jämn
och hög kvalitet på samtliga pass”, ”Bra föreläsare och innehåll”, ”Organisationen fungerade mycket bra”, Eleverna skötte sig utmärkt”
är några av reaktionerna från deltagarna och
skolledningarna ser gärna att projektdagarna
återkommer nästa termin.
Det är därför Stiftelsens mål att årligen kunna
stödja genomförandet av dessa dagar för åttondeklassare inom hela vårt verksamhetsområde.

Juryn menar att Kalle Eriksson genom sitt
stora och brinnande intresse för forskningsoch kulturarbete och sitt outtröttliga arbete
med att dokumentera sin hembygds historia,
vilket bland annat resulterat i många intressanta bokutgivningar, gjort en ovärderlig kulturgärning. Vill man veta något om bygden,
identiﬁera personer på bilder eller fördjupa sig i
traditioner och sedvänjor, tar man kontakt med
honom. Kalle är helt enkelt ett väldigt viktigt
kulturnav i Bjäre.
Förutom ett diplom får Kalle Eriksson ett stipendium på 25 000 kronor.
Enligt uppgift kommer stipendiumet väl till pass
för att delﬁnansiera den nya boken om Bjärebygdens järnvägshistoria, som sträcker sig
från 1885 till nutid. Boken ska vara klar till invigningen i december av den nya järnvägstunneln
genom Hallandsås.
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Den nya lydelsen i § 3 är nu: Stiftelsens förmögenhet
ska vara placerad på ett godtagbart sätt enligt 2 kap.
4 § stiftelselagen.
Det är styrelsen som ansvarar för att förmögenheten
är placerad på ett godtagbart sätt.

Personen ska vara en god förebild och kan belönas
för en enstaka insats eller ett långvarigt arbete som
är positivt för invånarna i nordvästra Skåne. Insatsen
kan vara liten på Sverigenivå men viktig lokalt för en
person, en grupp eller ett område.
Utmärkelsen består av ett diplom och ett stipendium
på max 50 000 kronor. Beloppets storlek beslutas
varje år.
Årets Nordvästskåning utses inom någon av följande
kategorier:

VILL DU HA KONTAKT MED
SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN?
Har du idéer eller frågor om vår verksamhet
är du alltid välkommen att kontakta oss.
Jan-Erik Hansson, verkst. tjänsteman
Cecilia Ekstrand, assistent
Ansvarig utgivare: Bengt Blonér

ÅRETS BRAGD – för en bragd långt utöver vad vi kan
kräva av normalt agerande i en oväntad situation.
ÅRETS INSATS – för en insats som kräver en ansträngning och ett agerande som ligger långt över ett
normalt agerande under längre eller kortare tid.
ÅRETS ELDSJÄL – till en person som agerar för ett
mål på ett kraftfullt och engagerande sätt under en
längre eller kortare tid.
ÅRETS MEDMÄNNISKA – till en person som agerar
avgörande under kortare eller längre tid för en annan
person utan tanke på belöning eller uppskattning från
mottagaren.
.
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–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5,
262 32 Ängelholm, Telefon 0431-190 50
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

Brusquini Reklambyrå Ängelholm

STIFTELSEN STÖDJER PROJEKTET
PÅ VÄG!

EKBLADET
INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
MAJ 2015

–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL

Bengt Blonér
styrelseordf. Sparbanksstiftelsen Gripen
I och med försäljningen av aktierna i Sparbanken
Öresund 2014 förändrades också Stiftelsens
verksamhet. Stiftelsens ordförande Bengt Blonér
berättar om hur förändringarna påverkat verksamheten.
– Tidigare var Stiftelsens huvudsyfte att äga och utveckla en bankverksamhet, inte att förvalta aktierna
som en kapitalplacering. Anslagsverksamheten var
tidigare ett sekundärsyfte vars omfattning styrdes
av nivån på bankens aktieägarutdelning. När nu anslagsverksamheten blivit vårt nya huvudsyfte uppstod
ett behov av att hitta förutsättningar för en högre avkastning och en större riskspridning än tidigare vilket
krävde en ändring av stiftelseförordnandet.
Hur ändrar man verksamhet i en stiftelse?
– En stiftelse är en unik verksamhetsform eftersom
det inte ﬁnns några ägare eller medlemmar som kan
göra anspråk på stiftelsens förmögenhet eller avkastning. Dessa är varaktigt knutna till stiftelsens ändamål
och ska förvaltas i enlighet med stiftarens vilja. Att
ändra en stiftelses stadgar är därför en komplicerad
process där man måste ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet, den myndighet som i undantagsfall
får ge tillstånd till ändringar i ett stiftelseförordnande.
Detta tillstånd blev klart den 24 februari i år.
Hur vill du beskriva Stiftelsens nya huvudsyfte?
– Genom överlåtelsen av Sparbanken Öresund, säkerställde Stiftelsen att det värde som byggts upp
under snart två sekler stannar kvar i den bygd som
skapat den. Det är styrelsens uppgift att se till att förmögenheten förvaltas på bästa sätt. Stiftelsens nya
uppgift blir därför att maximera avkastningen på denna för optimal utdelning (efter skatt) som anslag till
verksamheter som kommer många till del.
– Det nybildade Placeringsutskottet träffas regelbundet och väljer inriktning och placeringsstrategi.

När börjar den nya verksamheten att märkas av
ute i bygden?
– Redan under 2014 kunde Stiftelsen med det nya kapitaltillskottet öka anslagssumman från budgeterade
1,4 miljoner till beviljade nästan 5 miljoner. För 2015
har vi ökat anslagsbudgeten till 10 miljoner. Vårt mål är
att öka på den summan med 5 miljoner för 2016 och
ytterligare lika mycket för 2017.
Hur når ni de verksamheter som kan komma
ifråga för anslag?
– Sedan några år tillbaka ﬁnns information om vår verksamhet på Stiftelsens hemsida. Vi når också många
verksamheter genom de artiklar som skrivs i pressen
och inte minst genom den muntliga kommunikationen
– en förening som fått ett anslag berättar gärna om det
för andra.
– Under våren har vi också tagit fram en folder som berättar om Stiftelsens historia och ändamål samt visar
på verksamheter som kan komma ifråga för anslag.
Foldern används ﬂitigt både av Swedbank Gripens
personal och Stiftelsen vid kontakter med föreningar
och verksamheter.

Hur ser du på Sparbanksstiftelsen Gripens framtida roll i nordvästra Skåne?
– Jag ser en stiftelse som är den tongivande anslagsgivaren till verksamheter som gynnar och skapar tillväxt i nordvästra Skåne. Med den betydande förmögenhet och den större placeringsfrihet Stiftelsen nu
fått, framträder nya möjligheter att stötta ﬂer och större
projekt inom näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur.
– Med sitt ursprung i Sparbanken Gripen, vars rötter
ﬁnns i den nordvästskånska myllan sedan 1853 blir
Sparbanksstiftelsen Gripens roll också att vara den
länk som binder samman nutid med den nordvästskånska sparbankshistorien.

