Nr 2.20I8
GDPR är EUs nya dataskyddsförordning som för Ekobankens del har inneburit att
vi har lanserat en ny integritetspolicy som finns på bankens webbsida. Där beskriver vi
hur vi hanterar och säkrar upp våra kunders personuppgifter. Internt har vi skapat ett
antal nya policyer och rutiner för att säkra upp att vi följer de nya direktiven.
Läs mer på bankens webbsida.

ekologiskt - socialt - kulturellt

Ge bort en
hållbar present
Vill du ge bort en present
som ger dubbel glädje – både
ekonomiskt och hållbart?

Addvelo – med cykel mot framtiden
En taxi som tar dig igenom morgonrusningens trafikköer smidigt och
miljövänlig låter nästan som en utopi.
Men det nystartade företaget Addvelo
ser snart till att det blir verklighet. De
satsar på att utveckla en ny form av
cykeltaxi som kommer erbjuda snabbare och renare transporter genom
täta urbana miljöer.

Addvelos grundare, Eric Zinn, jobbar på
att utveckla en helt ny typ av cykeltaxi
utifrån Velove:s fyrhjuliga elassiterade last
cykel Armadillo. Än så länge finns den
bara som en prototyp. Det kommer att
bli den första cykeltaxin som erbjuder
två passagerare en privat kupé och den
är endast 86 cm bred. Taxin kommer att
vara väderskyddad och har skön fjädring.
Om fler väljer att åka med en cykeltaxi
istället för en vanlig taxi ger det stora vins
ter för klimatet, luftkvalitén och stads
miljön i stort.
– Vår förhoppning är att Addvelos
cykeltaxi (kallad Quicab) inom kort kom
mer att finnas i många större europeiska

Vä lk om n a!

städer och erbjuda snabba resor förbi
nära stillastående biltrafik i centrum bättre mobilitet helt enkelt, säger Eric. Vi
satsar även på samarbeten med andra
transportformer som biltaxi, kollektivtrafik,
tåg, flyg, med mera för att kunna vara en
del av smidiga intermodala lösningar.
Addvelos cykeltaxi är ett fordon som
inte kräver bilkörkort eller taxilicens.
– Vi hoppas att vår cykeltaxi också kan
möjliggöra många arbetstillfällen för nyan
lända, både som anställda och egenföre
tagare, avslutar Eric.

Ekobanken har Sveriges mest
hållbara sparande och vi erbju
der öppna och transparenta lån
till hållbara företag och organisa
tioner och dessutom gröna bolån
till privatpersoner.
Vi har flera olika kontoalternativ
att välja mellan. Vill du hellre ge
bort ett medlemskap i Ekoban
ken kostar det 1000 kr.
Tänk på att om du ska star
ta ett konto till någon som inte
är myndig, behöver du måls
mans tillstånd.
Vill du ge bort ett medlemskap
i Ekobanken behöver du perso
nens medgivande.
Läs mer på www.ekobanken.
se om hur du gör, eller kontak
ta oss så hjälper vi dig med din
present.

”Vi hoppas att vår cykeltaxi
också kan möjliggöra många
arbetstillfällen för nyanlända”
I sommar kommer man att demonstre
ra prototypen tillsammans med framtida
kunder. Först ut är Taxi Göteborg som kör
den under Volvo Ocean Race den 14 - 21
juni. Till hösten drar man igång produktio
nen på riktigt!
Läs mer på www.velo-city.se

Ekobanken i Almedalen
den 3-4 juli.

Ge vidare Goda Affärer
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) måste
vi den här gången skicka ut Goda
Affärer till samtliga kunder. Får du
fler än ett exemplar är vi tacksamma om du hellre ger bort tidningen
än att du slänger den. Då får någon
annan också glädje av innehållet.

NYA LÅN

Danscentrum
Danscentrum Väst är en ideell förening
av och för professionella dansare och
koreografer. De erbjuder daglig träning
och workshops. De arbetar också med
att förmedla jobb och att marknadsföra
föreställningar som deras medlemmar
producerat. Danscentrum Väst arbetar
även kulturpolitiskt för att utveckla möj
ligheterna för frilansande professionella

Hvens Byalag

Byggnadsstiftelse

Pietsch Arkitekter är ett litet arkitektkontor med stora idéer. Verksamheten
består idag av tre anställda och en till
är på väg in i verksamheten till hösten.
Huvudkontoret har just flyttat till
Högbergsgatan på Södermalm i
Stockholm, men har en filial på Åsgatan i Järna.
De har under många år jobbat med
arkitekturlösningar för antroposofins
olika verksamheter inom vård, skola
och omsorg och är välkända för sin
gedigna kunskap.

”Vi som tagit del av den antroposofiska tankevärlden ser kanske lite
annorlunda på hur god arkitektur kan
bidra till ett bättre samhälle och dessa
tankar vill vi gärna dela med oss av.”

Pietsch Arkitekter
ritar bland annat
ekologiskt hållbara
småhus.
Foto: Erik Olsson.

Lokalen delar de med två andra företag
som de också kommer att samarbeta
med. – Tillsammans får vi en bredare
kompetens och kan gå in i större projekt,
vilket känns jättekul, avslutar Michael.

Nyed Friskola
Ekonomiska förening
Backa Förskola i Molkom, Karlstad
kommun, startade i februari 2015 med
6 barn och har idag 30 barn inskrivna i
verksamheten. Det planeras nu för fullt
för start av Backa Friskola som blir en
F-9 skola och som startar hösttermi
nen 2018. Skolans vision är att lägga
grunden för en hållbar livsstil – både
på ett inre och yttre plan.

Haga

Pietsch Arkitekter – Ett kontor i rörelse

– Även om vi nu flyttat kommer vår bas
och vårt hjärta att vara kvar i Järna, sä
ger Michael Pietsch, grundare av Pietsch
Arkitekter. Att vi nu startar kontor på
Söder gör att det blir lättare att samarbe
ta med mer stockholmsbaserade kunder,
men intentionen är också att sprida vår
syn på vad arkitektur kan vara ur ett ho
listiskt perspektiv.
Hvens Byalag är en ideell samhällsför
ening som arbetar för Hven och dess
befolknings bästa och ser till att tillva
rata och främja deras intressen. Före
ningen firar 40-årsjubileum i år. Hvens
Byalag ska genomföra ett projekt i
form av en förstudie för att förankra,
undersöka och skapa förutsättningar
för hur Hvens föreningsliv och gröna
näringar tillsammans med Länsstyrel
se, Region och Kommun i ett IOP (idé
buret offentligt partnerskap) kan lokalt
förvalta öns natur- och kulturmiljö.

NYA LÅN

Pietsch Arkitekter har ritat den prisbelönta ladugården på Nibble. Foto: Erik Olsson.
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Myller Kultur och Händelser
I byn Vännersta vid Nordingrå finns
Myller Kultur & Händelser - ett
kooperativ som sjuder av liv! De
startade 2014 och har verksamhet
inom konst, kultur och besöksnäring. Nu närmar sig sommaren och
med det årets högsäsong för alla
turister som vill semestra vid vackra
Myller Kultur & Händelser äger numera
två fastigheter i Vännersta i Nordingrå.
Där hyr man ut arbetslokaler till konstnä
rer och konsthantverkare och till Nord
ingrå Konstnärsverkstad. I fastigheterna
har man även en hantverksbutik, gallerier,
sommarcafé och ett Bed & Breakfast.
– Vi driver också flera projekt. Det
största just nu är Seriestorm. Ett super
spännande projekt där vi har 6 anställ
da som driver serieverkstäder för barn i
Kramfors, Umeå, Huddinge och Malmö,
säger Sara Taub Mkelle som är projekt
ledare på Myller Kultur & Händelser. – Vi
har just nu 15 medlemmar, som främst är
engagerade som projektanställda, hyres
gäster och konsthantverkare. Vi har alltså
en rot i Vännersta, men verksamhet och
medlemmar över hela landet.
En grundidé i Myller Kultur & Händel
ser är att bidra till både en stabil arbets
situation och ett inspirerande samman
hang för sina medlemmar. Man stöttar

varandra inom kooperativet för att bygga
upp verksamheten efter enskilda med
lemmars vilja och behov. – Vi har också
en stark social idé som genomsyrar hela
verksamheten, och vi har alltid fokus på
hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi
vill bidra med nya perspektiv och idéer
där vi verkar, avslutar Sara.
Under sommaren händer alltid mycket
i Vännersta; den lilla byn förvandlas till ett
myller av besökare, konstnärer, vandrare
och bofasta, så det är väl värt ett besök
för de som befinner sig i Höga Kusten!
Kom och besök Dalsberget
– Nordingrås högsta berg
Dalsberget ligger på gångavstånd från
Vännersta och toppen nås efter en
promenad på ca 45 min. Stigningen är
inte så ansträngande och passar alla,
tränad som otränad och från barn till
pensionärer. Väl uppe på toppen möts
man en av en vidunderlig vy, med utsikt
över hela Nordingrå och ända ut till havet.
Detta är en liten gömd och glömd pärla i
Höga Kusten, som nu för första gången
på decennier görs i ordning för allmän
heten. Besökare kan utgå från Vännersta
och få kartor i vår butik eller café, och
kanske köpa med sig en liten fikakorg att
ta med upp.
Du kan läsa mer om Myller Kultur &
Händelser på www.myllerkultur.se eller
besöka dem på Facebook.
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Byggnadsstiftelsen Haga
hyr ut lokaler och bostäder
till läkepedagogiska och
socialterapeutiska vård-,
skola-, arbets- och terapiformer. Stiftelsen stödjer
också utbildning och rådgivning till personer inom
vård- och terapiyrken.

Martinskolans
Byggnadsstiftelse
Martinskolan är Sveriges näst största
waldorfskola. Stiftelsen består av en
waldorfskola i Hökarängen med 350
elever i åk f-9 och fritidsverksamhet. Man har också tre förskolor för
de yngsta barnen i Hökarängen och
Farsta strand, söder om Stockholm.

Ståthöga
Byggnadsstiftelse
Ståthöga är en friskola i Norrköping
med waldorfinriktning. De har en
ekologisk trädgård och ekologisk
mathållning och har nyligen instal
lerat ett bergvärmesystem, något är
bättre för både ekonomin och miljön
jämfört med deras tidigare lösning.

Nya på banken och i fullmäktige
Ekobanken vill stärka sin position som Sveriges mest hållbara
bank och har rekryterat flera nya
medarbetare och ledamöter till
fullmäktige som alla har erfarenhet av hållbara affärer.
Annika Laurén, VD på Ekobanken

”Det är fantastiskt roligt att
Ekobanken växer och att vi
har kunnat knyta till oss så
många intressanta personer
för att stärka vår hållbarhetsprofil ytterligare”

Från vänster Karin Runge,
Fredrik Persson, Filippa Bergin

Karin Runge
– kommunikatör

Vad är The Global
Alliance for Banking
on Values (GABV)?
Under en intensiv vecka samlades 140
personer från GABV:s ca 50 medlemmar.

Toppmöte för hållbara banker
Vid foten av vulkanen Misti ligger Arequipa, Perus näst största stad. Här samlades 140 personer under några dagar i mars
för att vara med på The Global
Alliance for Banking on Values
(GABV) årsmöte.

demi där Maria Flock Åhlander från
Ekobanken är en av deltagarna.
Hon är en av 25 från 11 länder som
får chansen att gå denna ledar

Ekobanken deltog för första gången
på GABV:s årsmöte och på temat
”Values-based banking revisited:
Facing the Future Together” jobbade
man intensivt under tre dagar mot
det gemensamma målet - att uppnå
ett hälsosammare fi nanssystem.
Under dessa dagar passade man
också på att starta upp den tredje
upplagan av GABV:s ledarskapsaka

skapsakademi. ”Stort fokus läggs
på att utmana sig och sitt ledarskap
och när vi är färdiga med utbild
ningen hoppas jag på att ha fått mer
kunskap om de utmaningar och
möjligheter som finns för en växan
de bank inom denna rörelse, något
som kommer att vara till stor nytta
både för mig och Ekobanken” av
slutar hon.

”Det är väldigt s pännande
och u
 tvecklande att få
vara en del av det här”.
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Sedan i april har Ekobanken anställt en kommunikatör. Hon har arbetat
med kommunikationsfrågor under lång tid och kommer närmast från
LRF Mjölk och innan det har hon haft olika kommunikationsroller på

Jonas Roupé
End Ecocide
Sverige
och Coest AB

”Rollen är helt ny för banken så det känns väldigt
spännande och meningsfullt att få vara med att
bygga upp något nytt i ett företag som delar mina
värderingar”

Global Alliance for Banking on Values
(GABV) är ett internationellt nätverk av
banker som drivs av att bidra med po
sitiva förändringar i banksektorn och
att skapa ett positivt och livskraftigt
alternativ till det nuvarande finansiella
systemet.
Den icke vinstdrivande organisationen
bildades 2009 och består av reglerade
banker samt några partnermedlemmar
som inte har en banklicens,. Nätverket
står bakom ett antal vägledande prin
ciper för hållbara banker och har över
50 medlemmar i Asien, Afrika, Austra
lien, Latinamerika, Nordamerika och
Europa. Medlemmarna betjänar över
41 miljoner kunder och förvaltar mer
än 127 miljarder USD och har tillsam
mans över 48 000 medarbetare.
Hjärtat i nätverket utgörs av ett bank
ledarnätverk och man vill skapa ett
unikt utrymme för ledare inom hållbara
banker att samarbeta och få inspira
tion. Det skapar också lärande- och
utvecklingsmöjligheter för medarbe
tare i dessa banker. Nätverket tar en
ledande roll i debatten om hur vi ska
bygga en hållbar finansiell framtid ge
nom att leda gemensamma projekt
bland medlemmar, experter och part
ner och argumentera för en förändring
av det finansiella systemet.
www.gabv.org

Fredrik Persson
– Kundservice
Joar af Ekenstam
Eneo Solutions

Fredrik började i december 2017 och är en viktig del i Ekobankens
kundservice. Fredrik kommer närmast från Nordax Bank.

”Jag gillar verkligen Ekobankens familjära
känsla. Jag är stolt över att jobba här och det
känns bra i hjärtat att jobba med de värderingar Ekobanken står för. Sedan är det verkligen
vardagslyx att kunna cykla till jobbet!”

Filippa Bergin

Jan Svensson
Coompanion

– ansvarig för stora kunder och affärsutveckling
I början av maj axlade Filippa Bergin rollen som ansvarig för stora
kunder och affärsutveckling i Ekobanken. Hon kommer från en serie
tunga kommersiella hållbarhetsroller varav senast som hållbarhetschef
på Storebrand. Den nya rollen innebär att Filippa ska stärka Ekobankens
position som Sveriges mest hållbara bank och kunderna får ytterligare
en hållbarhetsexpert som sin kontakt i banken.

Lena Lago
Fryshuset

Ekobanken erbjuder transparenta lån till några av
Sveriges mest hållbara företag och organisationer
och jag ser fram mot att banken växer och kunderna
blir många fler”.
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Ekobankens program
i Almedalen 2018
Almedalsveckan i Visby pågår den 1-8 juli.
Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder
Ekobanken ett digert program den 3-4 juli.
Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhets
området och visa på goda exempel.
Alla är välkomna!
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland,
Cramérgatan 3, sal B 22

TISDAG DEN 3 JULI

ONSDAG DEN 4 JULI

u 8-8.50

u 10-11.50

u 13-13.50

u 15-16.50

u 9-9.50

u 11-11.50

Kan cirkulär ekonomi bygga ett
hållbart samhälle med plats för
alla?

Lek, konstnärligt skapande,
digitalisering och lärande -finns
det bara en väg?

Släpp solelen fri – om hur vi kan
använda våra tak optimalt

Hur kan jordbruket b
 idra till att
rädda Östersjön?

Hur kan bankerna utvecklas i
en mer hållbar riktning?

Hur sprids berättelsen om Sverige som klimatföredöme?

Vad är egentligen cirkulär ekonomi?
Varför är cirkulär ekonomi viktigt för
Globala Målen? Är cirkulär ekonomi
bara något för industrin? Behöver det
nya sättet att tänka kompletteras för att
ha positiv betydelse även för föreningar,
privatpersoner eller banker? Behövs
det nya finansieringslösningar?

Vi utgår ifrån den aktuella debatten
om hur lärandet påverkas av faktorer
som lek, konstnärligt skapande eller
digitalisering. Med introduktion från
forskningen och från Idéburna Skolors
riksförb för vi ett samtal med pedago
giska alternativ som Freinet, Waldorf
och Montessori, forskning och politik.

Solelen växer med över 50 procent per
år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare
använder taken för att minska byggna
dernas miljöbelastning och förbättra drift
nettot. Finns allt på plats för att solelen
ska kunna stå för 10 procent av Sveriges
elbehov 2030?

Banker beslås ofta för att maximera
den finansiella avkastningen på
bekostnad av människor, miljö och
etiska riktlinjer. Finns det någon
möjlighet att driva en sund bank
verksamhet?

Enligt många bedömare har Sve
rige oproportionerligt stort inflytande
internationellt i klimatfrågan. Hur bör
Sverige nyttja detta? Bör Sverige visa
kaxighet och riskera att bli angripna för
sina egna klimatfläckar, för att väcka liv
i den globala klimatdebatten?

Arrangörer: Solkompaniet, Ekobanken

Vi utgår ifrån Världsnaturfondens rap
port om miljösituationen i Östersjön och
jordbrukets betydelse. Vi tar också upp
alternativ för en hållbar livsmedelspro
duktion, ekologiskt kretsloppsjordbruk
och permakultur. Vi avslutar med ett
samtal med företrädare för näringen,
forskningen och politiken.

Arrangörer: Ekobanken, Social Ven
ture Network

Arrangörer: Trialog Tankesmedja,
Ekobanken

u 14–14.50

Arrangörer: Trialog Tankesmedja,
Ekobanken

u 10–10.50

u 9-9.50

u 12-12.50

Snyggt och energismart – hur
blir solceller en självklarhet på
våra byggnader?

Hur kan vi finansiera och bygga
för hållbar gemenskap?

Om nya byggnader ska göra så stor kli
matnytta som möjligt behöver byggna
den ta hänsyn till solcellerna. När vi vill
ha solceller på kulturmärkta byggnader
är det solcellerna som ska anpassas.
Seminariet visar hur fastighetsbolag,
solelbolag och arkitekter skapar både
snygga tak och ökar solelen.
Arrangörer: Solkompaniet, Ekobanken

Vi står inför stora utmaningar när det
gäller bostadsbyggande i termer av
långsiktighet och hållbarhet. Hur kan vi
skapa strukturer för att människor ska
kunna samlas i byggemenskaper och
komma fram till hållbara lösningar på
sitt framtida boende? Hur ska idéerna
kunna finansieras?
Arrangörer: Coompanion, Föreningen
för byggemenskaper, Ekobanken
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Hur kan kooperation,
ideell- och offentlig sektor stärka
den sociala ekonomin?
Olika former av socialt entreprenörskap
och företagande får en alltmer betydande
roll i samhällsutvecklingen. För att kunna
utveckla verksamheterna och få dem att
växa behövs tillgång till kapital. Vi dis
kuterar olika sätt att investera i idéburna
verksamheter, kooperativ, stiftelser och
föreningar.

Arrangör: Ekobanken

Arrangörer: Camino, Ekobanken

Är utmattningsepidemin ett
klimathot?
Hur kan samhället och arbets
platsen stötta engagemang, och
hur kan de som brinner lite extra
mycket skydda sig från att brinna
upp? Hur ska vi kunna lösa klimatoch hållbarhetsutmaningarna om vi
inte klarar av att ta hand om män
niskorna?
Arrangörer: Camino, Ekobanken

Arrangörer: Coompanion, Mikrofonden
Väst, Forum – idéburna organisationer
med social inriktning, Hela Sverige ska
leva, Mikrofonden Sverige, Ekobanken

u 14-14.50

Hur arbetar den värdedrivna
bank- och finanssektorn för att
uppnå de globala målen?
FNs 17 globala mål för hållbar ut
veckling är ett tydligt ramverk för den
globala samhällsutvecklingen. Hur kan
vi med stöd i de globala målen bedriva
en hållbar bankverksamhet som gör att
finanssektorn blir en del i utvecklingen?
Hur kan vi investera och spara för en
hållbar utveckling?
Arrangörer: Oikocredit, Ekobanken

Väl k om n a!
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Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

T revlig sommar!

Följ med i vår verksamhet
och håll dig uppdaterad

PORTO BETALAS

Jag/vi vill bli kontaktad/e angående:

Gilla oss på Facebook och läs om nyheter
och nya lån. Följ oss på Twitter @_Ekobanken
Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida:
www.ekobanken.se

AV MOTTAGAREN

Öppna konto privat
Öppna konto företag

önskar Ekobankens medarbetare

Kalendarium

Köpa andelar i Ekobanken

u

3-4 juli Ekobankens seminarier i Almedalen
enligt separat program

u

9 september – Kom och träffa oss på
Skillebyholms höstmarknad i Järna

Ändra adress

Namn

Ekobankens öppettider i sommar

Gata, box
Postnummer, ort
Telefon

Svarspost
121 967 900

Vi på Ekobanken vill passa på att önska alla våra
kunder och vänner en skön och vilsam sommar.
Under perioden 25 juni – 10 augusti stänger vi vårt
kontor i Stockholm och har öppet på kontoret i
Järna kl. 9-12 och kl. 13-15.

