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Läs mer på www.ekobanken.se

Det här kan vi hjälpa dig med

ekologiskt - socialt - kulturellt

Ekobanken har länge
varit ett alternativ för
privatpersoner som vill
ha ett etiskt alternativ
för sina s
 parpengar.
Vi arbetar ständigt för att bygga
ut våra tjänster efter den stora
lanseringen av mobil- och
internetbank mot slutet av 2016.
Näst på tur står digital kontoöppning som gör det enklare för
privatpersoner att öppna konto
i banken.
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Flera av bankens kunder var på
Skillebyholms höstmarknad.

Oikocredit
investerar i
globalt hållbar
utveckling
Oikocredit är en världsomspännande
kooperativ finansinstitution som erbjuder
privatpersoner, företag och organisationer att placera pengar i socialt och miljömässigt hållbara utvecklingsprojekt runt
om i världen.
I Sverige har Oikocredit haft investerare
sedan länge och med en egen representation sedan 2009. Idag sköts representationen och kommunikationsarbetet genom ett samarbete med Ekobanken.
Det finns också ett konto i
Ekobanken där motsvarande
belopp lånas ut till Oikocredit,
för dem som vill stödja Oiko
credit och samtidigt ha svensk
statlig insättningsgaranti.
Oikocredit investerar i en globalt
hållbar utveckling.

Fullsatta
seminarier
i Almedalen

Elin Unnes:

Forna tiders
självhushållare
hade förlorat
sina barn
i torkan
Om jag levt som forna tiders
självhushållare hade jag r edan
nu vetat att mina barn inte skulle
ha levat till våren. Just nu måste vi göra allt för att inte förlora
ett enda småskaligt, ekologiskt
jordbruk, skriver Elin Unnes.

Under årets Almedalsvecka på
Gotland hade Ekobanken två dagar
fyllda med seminarier och samtal tillsammans med samarbets
partners och kunder.
Seminarierna var välbesökta och
vid ett par tillfällen helt fullsatta.
Utöver det program vi själva orga
niserade var vi med i paneler och
berättade om hur vi arbetar.
Är du kund i banken och är intresserad av att lyfta någon fråga
under Almedalsveckan 2019 är
du välkommen att kontakta
Kristoffer Lüthi:
kristoffer.luthi@ekobanken.se

Så närmar vi oss sakteligen början på slutet
för herrens och missväxtens år 2018, i alla
fall enligt den traditionella bondens tideräkning. Skörden ska bärgas, visthusboden
och höskullen fyllas. Det är bara ett krux:
där finns inget att bärga. Fröerna har dött i
jorden. Havrens vippor är tomma.
För oss moderna odlare är det en märklig tid: Om jag levt som forna tiders självhushållare hade jag redan nu vetat att mina
barn (om jag haft några) inte skulle ha levat
till våren. Jag undrar om man tänkte så?
Om man vågade. Och vad man gjorde. Om
man flydde, trots all jävla dret som allt resande innebär, rent allmänt, men flykten i
synnerhet. Eller om man stannade. Trots all
dret som stannandet inneburit.
Och jag undrar hur vi kommer att hantera det. Ända sen i juni har köerna till slakterierna varit långa. När det är för torrt för
till och med höet att växa svälter djuren och
nödslakt blir det enda alternativet. Kan man
inte ens nödslakta blir det avlivning på gården och då blir köttet osäljbart.
Under odlarens år finns en ökänd tid som
på engelska kallas för ”the hunger gap”,
hungerluckan: de där fruktade hungriga
månaderna under senvåren, när höstens
skörd är slut, fröer och plantor är i jorden,
men inget hunnit bli skördeklart än. Nässlor och granskott måste ha hållit liv i otaliga
svenskar under den perioden. Nu för tiden
lutar vi oss så pass tungt mot utländska
matodlare att vi förmodligen märker mer av
torka och översvämning i södra Europa, än
av svensk missväxt. Men det finns så klart
ett undantag från det där ”vi”:et. Bönderna. De som klarar sig till våren kommer att
känna av hungerluckan 2019 mer än nån2

Elin Unnes. Foto: Luna Vassarotti.

Bönderna behöver inte
finnas kvar för böndernas
skull, utan för allas. Vi är
alla b
 önder: du och jag alla
andra som gillar saker som
att äta och överleva.”

sin tidigare. Så just nu bör allt som kan göras göras för att vi inte ska förlora ett enda
småskaligt, ekologiskt jordbruk: Det är inte
bara de som drabbas av missväxten, de råkar dessutom vara en del av lösningen på
den här eländiga situationen vi försatt oss i.
Regeringen har lovat pengar och alla håller tummarna för att försenade EU-utbetalningar kommer att tidigareläggas. Vad
mer kan vi göra? Vilka okonventionella lösningar finns? Tänk om regeln om gårdsslakt kan hävas, tillfälligt? Tänk om vi sen
kan kalla in horder med gummor från spanska landsbygden, ungefär som med de
polska brandmännen, som hjälper till och
lär svenska bondfruar och -män hur man
lufttorkar korv och skinka på de tomma höskullarna. Tänk om robotgräsklipparna kan
ställas undan och getter ta över skötseln av
välvattnade villagräsmattor, precis som på
de engelska godsen förr i tiden.
En smart person sa en gång till mig att
solidaritet inte är helt hälsosamt. Fattiga
människor har svårt att visa solidaritet med
rika människor, alltså finns det en sorts inbyggd nedvärdering i beteendet, och galor
som Band Aid ser nuförtiden ut som galopperande kolonialism. Men att göra allt för
att inte förlora våra småskaliga bönder är

inte ens solidaritet eller välgörenhet. Bönderna behöver inte finnas kvar för böndernas skull, utan för allas. Vi är alla bönder:
du och jag alla andra som gillar saker som
att äta och överleva.
Därför utlyser jag dessutom en omedelbar kallelse till en svensk version av Willie Nelsons Farm Aid. Den kan väl heta…
Bond Aid: En stödgala för familjeägda, ekologiska jordbruk. De är inte jättemånga. Vi
har råd att hålla dem vid liv.
Jag tänker mig ett gäng ambulerande
konserter där civilsamhället och lokala artister som själva känt av torkan tillsammans
samlar in pengar och förnödenheter till
bönder och djur. Från norr till söder, odling
och musik! Peps Persson kan dyka upp
med blommor i håret och spela ”Rotrock”
tillsammans General Knas, som skrivit den
mycket odlingstekniska låten ”12/12”. Där
skulle Fjodor från Ebba Grön också passa in, som enligt rykten numera är halvtidsbonde på Gotland, samt Nina Persson,
som odlar äpplen på balkongen.
I Stockholmsområdet finns Stefan Sundström, trubadur och tomatodlare med en
rejäl köksträdgård på Ekerö. Men även Ulf
Cederlund från Entombed, som enligt uppgift odlat på kolonilott, och rapparen Lilla

”Den kan väl heta…
Bond Aid: En stödgala
för familjeägda, ekologiska
jordbruk. De är inte
jättemånga. Vi har råd
att hålla dem vid liv.”
Namo, som odlar i orten. Amanda Bergman, som är medlem i bandet Amason,
driver en gård i Dalarna och finns på Instagram under namnet RockbondeBergman,
skulle kunna ta hand om Mellansverige tillsammans med Sara Parkman, folkmusikmästaren och krukväxtälskaren, som enligt
rykten är i färd med att odla upp ett gruvhål
i Ställberg. Och norra Norrland tillhör Frida
Hyvönen, pianovirtuosen som bland annat
låtit ovanliga pioner ta tåget till sin trädgård
i Flarken.
Trubaduren och mykologen Bengt Sändh
är både musiker med en unik begåvning
och trädgårdsmästare av högsta rang: i
sin trädgård odlar han chili, fikon och passionsfrukt, där spinner han lin och tillverkar
snus. Bengt bor inte kvar i Sverige, men
just därför skulle han vara den naturliga,
nationella ledaren för Bond Aid. Med sin

musikaliska och odlingsmässiga förmåga
är han själva definitionen på en framtidslösning: odlare och musiker, sida vid sida för
en bättre värld, där enskilda personer inte
bär ansvaret för allas vår middag. Tillsammans skulle de kunna skapa en helt ny definition på agri-kultur.
Elin Unnes
Elin Unnes är journalist och författare och kund i
Ekobanken sedan flera år. Hennes senaste bok
’I odödliga odlares sällskap’ finns ute nu.
Texten publicerades i Dagens Nyheter 14/8, och
återpubliceras här med skribentens tillåtelse.

Internationellt nätverk av värderingsdrivna banker
Över hela världen finns det banker
som jobbar för schysta villkor. Banker som inte vill något annat än att
pengarna du har på banken ska jobba för ett hållbart samhälle, ekologiskt, kulturellt och socialt, under
den tiden som banken har förtro
endet att förvalta pengarna.

Vi på Ekobanken menar att det är viktigt att
som hållbar bank vara med och aktivt bygga och underhålla nätverket av värderingsdrivna banker runt om i världen.
Den här sommaren har Ekobanken deltagit i två olika konferenser för att vara med
och driva frågorna om en mer hållbar framtid. Vår ekonomi- och hållbarhetschef Maria Flock Åhlander har deltagit i GABV:s
(Global Alliance for Banking on Values) ledarskapsprogram (som vi berättade om i
Goda Affärer nr 2) där personer i ledande
befattningar från GABV:s medlemsbanker
deltar. Under sommaren möttes gruppen
en vecka i Berlin och fokus var viktiga omvärldsfrågor såsom klimat och integration
samt ledarskap.
Två medarbetare, Tove Rastad och Karin Runge, har också deltagit på Institute

Summer school i Barcelona.

Deltagarna i GABV:s
ledarskapsprogram
samlades i Berlin.

for Social Bankings Summer school under en vecka i Barcelona. Det är en årligt
återkommande konferens där medarbetare från medlemsbankerna, studenter och
andra organisationer har möjlighet att under en intensiv vecka lära sig mer om Social banking, bygga sig ett internationellt
nätverk och arbeta med olika utmaningar
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som är gemensamma för banker inom den
här sektorn.
Den stora lärdomen från sommarkursen
var att det går att bedriva bankverksamhet
på många olika sätt om man vågar utmana
synen på pengar. Det bestående intrycket var kraften i den internationella rörelsen
Social banking.

NYA LÅN

Dagis för fyrbenta
Fullt ös på
Canopus
hundcenter
Bella, Lucy, Wiggo, Molly, Trixi, Bolt.
Tydliga namnskyltar, krokar med
personliga saker hänger prydligt på
rad, leksaker, mysiga fåtöljer och
mjuka soffor med massor av kuddar. Det skulle kunna vara på vilken förskola som helst men det här
är Mita Hugdahl och hennes dotter
Camillas Hugdahls drömförskola
– ett hunddagis i Gustavsbergs
centrum på Värmdö, några mil öster
om Stockholm.
– Vi har plats för 40 hundar men just nu
har vi 24 hundar här i alla storlekar, säger
Mita skrattandes medan Grand danoisen
Bella gör ett försök att lägga sig i hennes
knä.
Mita och Camilla hade länge pratat om
att starta upp något eget och gärna något
som kunde koppla samman deras engagemang för hundar och människor. Camil-

la är utbildad hunddagisföreståndare och
Mita är friskvårdscoach med en undersköterskeutbildning i botten.
– När vi var på ett möte med kommunen
hösten 2016 och pratade om Arbetsintegrerat Socialt Företag (ASF) kom vi på vår
affärsidé, säger Camilla. Vi bestämde oss
helt enkelt för att försöka starta ett hunddagis där personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden
eller som behöver arbetsträna, kan vara
en del av verksamheten.

”Det känns fantastiskt att
kunna vara med och skapa
arbetstillfällen och samtidigt
hjälpa människor tillbaka till
arbetslivet.”
Sedan i början av februari är företaget
igång. En av företagets grundpelare är att
bidra till ett socialt hållbart samhälle, något som samarbetet med kommunen,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan underlättar.
– Det känns fantastiskt att kunna vara
med och skapa arbetstillfällen och samtidigt hjälpa människor tillbaka till arbets
livet. Och att få jobba med djur – finns det
något roligare, avslutar Mita.
Vill du läsa mer: www.canopushundcenter.se
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Efter lek och bus är det dags för eftermiddagsvila i sitt ”rum”.

NYA LÅN

Grönt levande

Kefir i flaska

Mina föräldrar jobbade
hårt och försökte
skapa en hållbar livsstil

En dröm och en vilja att skapa en
bättre och mer hållbar värld och
30-40 liter vattenkefir till övers, var
det som fick Johannes Holmberg
att starta Grönt Levande.
Grönt Levande ligger i Västerås och säljer
gryn för egen kefirtillverkning, både mjölkoch vattenbaserad. Tack vare sin nätbutik
har de kunder över hela landet men de säljer också vattenkefir i några fysiska butiker
i närheten och på olika marknader.
Att göra sin egen kefir verkar väldigt populärt. På Grönt Levandes Instagramsida
ställer många kunder frågor och Johannes
svarar utförligt. Det går inte att missa att
intresset är stort.

Foto: Lisa Strid Karlsson

Lagom till sommarvärmen slog till fick
företaget leverans av en alldeles egen
glassmaskin.
– Vår glass är hur god som helst, det blir
som en ”frozen yoghurt” och vi har testat
många olika smaker, säger Johannes.

Men det är inte bara företaget som verkar för en mer hållbar värld. Johannes har
fått med sig det från barnsben.
– Mina föräldrar jobbade hårt och försökte skapa en hållbar livsstil. De bakade
sitt eget bröd, mjölksyrade grönsaker och
startade en lokal ekologisk matkasse som
Västeråsborna kunde beställa. Man kan
nog säga att jag har lärt mig en hel del av
dem, ler Johannes.
Vill du veta mer?
www.grontlevande.se
Instagram: @grontlevande.se
Facebook: Grönt Levande

Lärjeån

En trygg
växtplats
I Angered, en dryg mil utanför Göteborg,
ligger Lärjeåns Kök och Trädgårdar. Det är
ett Vägen ut! kooperativ som erbjuder produkter och tjänster som leder till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
kan få ett arbete. Man driver lunch- och
konferensverksamhet, grönsaksodling, förädling och trädgårdsverksamhet. De olika
delarna i verksamheten ger en möjlighet till
arbetsträning som sedan kan leda till jobb.
– För oss är det viktigt att kunna erbjuda
en trygg miljö där människor kan växa i sin
egen takt. Genom att ha olika arbetsområden och att vi jobbar oss fram igenom delmål så blir det lättare för människor att hitta sin plats, säger Emma som är verksamhetschef på Lärjeåns Kök och Trädgårdar.
Att känna att det arbete som utförs är
”riktiga” jobb är viktigt, därför har de som
arbetstränar en aktiv del i verksamheten.
– Vi är ett arbetsintegrerade socialt företag som tillsammans hjälper människor att
hitta ett sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi skapar samarbeten med
företag som sedan är villiga att ge perso-

Ekologiska odlingar. Foto: Lärjeån.

– För oss är det viktigt att
kunna erbjuda en trygg miljö
där människor kan växa i sin
egen takt.
nerna som arbetstränar här ett försök. Eller att de får jobb hos oss, där de kan vara
med att sedan hjälpa andra in på arbetsmarknaden.
Lärjeån driver en KRAV-certifierad
lunchservering och har ekologiska od5

lingar. Runt omkring i trakten finns härliga
vandringsleder och ett rikt djurliv.
– Jag kan varmt rekommendera ett besök här! Man kan ta en lunch eller bara
vandra runt i trädgården och njuta av odlingarna, och varför inte köpa med lite
grönsaker hem?
Vill du veta mer?
www.larjeanstradgardar.se
Instagram: @larjeanstradgardar 
Facebook: larjeanstradgardar

HÅLLBARA BANKER
prioriterar utveckling före maximal vinst till ägarna

Den internationella rörelsen av hållbara banker växer stadigt. En sådan
bank håller sig inom planetens och
människors gränser, inte bara i ord
utan framför allt i handling, säger
Kristoffer Lüthi, som är vice vd på
Ekobanken.

41 miljoner kunder
De hållbara bankerna, som även k allas
sociala banker eller värderingsbaserade
banker, är internationellt inte någon liten
företeelse. Det finns ett nätverk av sådana banker – Global Alliance for Banking
on Values (GABV) – med över 50 medlemsbanker över hela världen som arbetar enligt ett antal vägledande principer.
Tillsammans har de 41 miljoner kunder
och 48.000 medarbetare.

De här bankerna står visserligen för en
ganska liten del av den totala finansmarknaden, men det är också en rörelse som
sedan många år tillbaka växer. Exempelvis
den svenska Ekobanken, som är medlem
i GABV, har haft en oavbruten tillväxt ända
sedan starten för 20 år sedan. Förra året
ökade bankens inlåning med 15 procent
och utlåningen, som bara går till hållbara
verksamheter och projekt, ökade med 20
procent. Det finns ett ökande intresse för
banker som i första hand vill bidra till en
hållbar utveckling.

”Vi säljer inte bolån på burk
eller standardprodukter.
Vi jobbar med människor...”
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Fokus på people, planet and
prosperity
Många verksamheter, inklusive banker,
pratar idag om balansen mellan people,
planet and profit. Men den konkreta handlingen och vad man faktiskt gör släpar ofta
efter betänkligt.
– Inom banknätverket GABV talar man
istället om people, planet and prosperity.
Redan där markerar man att våra verksamheter handlar mer om utveckling,
säger Kristoffer Lüthi.
De hållbara bankerna inom GABV är
inte i första hand vinstsyftande. Men man
kan fråga sig om inte även en vinstsyftande bank kan vara hållbar. Enligt Kristoffer Lüthi handlar detta om vilken kultur
man arbetar utifrån och sprider. Han menar att en bank som är fast vid att man
ska leverera maximal avkastning till ägarna

Ekobankens kontor i Järna

pengar till, vilket får verkliga konsekvenser för om världen utvecklas på ett hållbart
sätt eller inte, säger Kristoffer Lüthi.
Det är möjligt att driva banker på ett
hållbart sätt. Det visar Ekobanken och de
övriga värderingsbaserade bankerna världen över, som fokuserar på den reala ekonomin snarare än den finansiella. Enligt en
studie gjord av GABV har det dessutom
visat sig att sådana banker har bättre och
mer stabil avkastning än de största bankerna i världen. Läs mer om det i en tidi
gare artikel på Ytterjärna Forum.

Hållbarhetsmålen kräver kulturförändring

”En hållbar bank rör sig
inom planetens och
mänsklighetens gränser”.

Kristoffer Lüthi, vice vd på Ekobanken

har svårt att göra avvägningarna mellan
people, planet och prosperity. Att ha hållbarhet som kärna i sin verksamhetskultur
är svårt att kopiera.
Vad är det egentligen en bank behöver
ta ställning till för att bli verkligt hållbar?
– Man måste ta ställning till flera varia
bler än enbart maximering av den finansiella avkastningen. Planeten har sina
gränser och även mänskligheten har gränser när det gäller exempelvis levnadsförhållanden. En hållbar bank rör sig inom
planetens och mänsklighetens gränser.
Det är den stora skillnaden. Det här styr
vad bankerna finansierar och lånar ut
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Idag finns FNs hållbarhetsmål på nästan
allas läppar. De värderingsbaserade bankernas verksamheter stöder överlag flera
av de målen. På Ekobanken har man länge
haft en för Sverige unikt transparent redovisning av vad banken lånar ut pengarna
till. Nu har man i den redovisningen även
lagt till vilka av FNs hållbarhetsmål respektive utlåningsområde bidrar till. Man kan
tycka att alla banker borde göra FNs hållbarhetsmål till policy och ställa matchande
hållbarhetskrav på sina låntagare.
– Det tror jag kräver att de stora ban
kerna ändrar sin kultur ganska radikalt,
och det är betydligt svårare än att prata
om de globala hållbarhetsmålen och cirkulär ekonomi etc. I slutänden handlar
det om hur man faktiskt översätter detta i
verkliga krav för att ge lån och finansiering,
säger K
 ristoffer Lüthi.
Han tycker det är bra att storbankerna gör vissa saker i rätt riktning, även om
Ekobanken ligger långt före. Exempelvis
har SEB lanserat en bolånerabatt om bostadens energideklaration uppfyller vissa
krav. Det har Ekobanken haft länge och
här tittar man betydligt bredare på flera
andra aspekter som byggmaterial, ventilation, grad av hållbar innovation, bostadens
storlek etc.
Att vara en hållbar bank handlar inte
minst om att ha kunskaper om och förstå
hållbara branscher och verksamheter som
man ska låna pengar till. Ekobanken är,
enligt Kristoffer Lüthi, exempelvis bra på
hållbara byggprojekt, förnybar energi och
idéburen omsorg och skola. På privatsidan
handlar det ofta om att förstå och stötta
kunder som är intresserade av att förändra
livet i hållbar riktning, exempelvis genom
boendet. Det blir en relation.
– Vi säljer inte bolån på burk eller standardprodukter. Vi jobbar med människor,
och eftersom de är olika måste också
finansieringslösningarna se olika ut, säger
Kristoffer Lüthi.
Red. Staffan Nilsson
Texten är ursprungligen publicerad i
Ytterjärna Forum.

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

Ny på banken:
Reidar Erlandsson
Sen i slutet av augusti är Reidar
Erlandsson ny på kreditavdelningen.
Reidar har lång erfarenhet av finansbranschen och har tidigare arbetat
som kreditchef på bland annat GE
Capital och Citibank. Man kan tycka
att steget från den mer traditionella
finansvärlden till Ekobanken är långt,
men för Reidar var det självklart.

Tips och råd

Företag och föreningar

Forts från sid 1

Använd filtjänsten Leverantörsbetalningar
och skicka filerna via internetbanken

Privatperson
• Betala räkningar och göra
överföringar till andra konton.
• Betala räkningar med Autogiro
• Lägga upp framtida betalningar
och stående överföringar.
• Skicka säkra meddelanden
till banken.
• Bli kund digitalt.

Utlandsbetalningar, korttjänster, swish
och utgivande av BankID behöver du
lösa genom en annan bank. Titta gärna
på Fair Finance Guide när du gör ditt val
av kompletterande bank till Ekobanken.
Ekobanken erbjuder även bolån till
privatpersoner som genom att betala
sina räntepengar till Ekobanken vill
stödja ett hållbart alternativ på den
svenska bankmarknaden. För dig som
har ett hus som uppfyller Svanens
miljökriterier eller Ekobankens hållbarhetskriterier erbjuder vi en särskilt
förmånlig ränta.

”Jag vet att jag med
min långa erfarenhet av
”hantverket” kredithan
tering kan bidra till Eko
bankens befintliga och
blivande kunder”.
– Jag har länge sökt efter någon
form av förändring i syftet med mitt
arbete men jag har inte riktigt vetat
hur jag skulle hitta det. När den här
tjänsten dök upp kändes det självklart
att söka, säger Reidar. Jag vill arbeta för att fler företag väljer en verklig,
hållbar, finansiering.
Reidar kommer främst att arbeta
på Ekobankens kontor i Gamla stan
i Stockholm. Han bor sydost om
Stockholm med sin familj och en
svensk-dansk gårdshund. På sin
lediga tid gillar han att hålla på med
finsnickeri och att vara med familjen.

Gör ni många utbetalningar?

• Automatisk bevakning av förfallodagen
• Stäm av utbetalningar direkt i
bokföringsprogrammet.
• Bankgiro, Plusgiro, och kontoinsättning.
Många löner?

Du kan skicka lönebetalningar direkt från
löneprogrammet. Använd filtjänsten Löner.
• Minskad manuell hantering. T.ex. av
kontonummer.
• Lönerna utbetalas kl. 00 på löne
utbetalningsdagen.
Många inbetalningar?

Du kan fakturera med OCR och impor
tera kundbetalningarna direkt i bokföringsprogrammet/reskontran – använd tjänsten
Bankgiro inbetalningar.
• Alla inbetalningar hämtas i en fil.
• Automatisk avprickning i ditt
bokföringssystem.
• Mindre pappershantering.
Lån och likviditet

För det företag som arbetar hållbart
erbjuder Ekobanken långfristiga lån såväl
som kontokrediter för att utjämna svängningar i likviditeten.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta bästa lösningen för dig eller ditt företag.
Tfn: 08-551 714 70 eller info@ekobanken.se

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

