Årets julklapp – andelar i Ekobanken?
En fin julklapp till någon person som du vill göra gott – andelar i Ekobanken!
De har ökat i värde, år för år, de senaste 10 åren och om mottagaren inte tidigare är
medlem i banken blir det dessutom återbäring på skatten genom investeraravdraget.
Läs mer på www.ekobanken.se
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Tråd & Trade

Köp andelar i Ekobanken
– en god affär!

Omkring 2 300 personer, företag och institutioner äger nu
större eller mindre andelar i bankens insatskapital. Vi hoppas
att riktigt många gamla och nya kapitalägare vill följa med i vår
växt och därför inbjuder vi återigen till att investera i banken.
Vi lovar att göra vårt bästa för att ta tillvara de grundläggande
värdena under bankens vidare utveckling.
Fler och fler kunder kommer till Ekobanken
och banken växer. Det är bankens idé och sätt
att driva bank på som lockar. Ökat eget kapital
är en nödvändig förutsättning för att banken
ska kunna fortsätta att öka utlåningen.
Ekobanken kärnvärden handlar om att ge
ett bidrag till samhället, socialt eller miljömässigt, och på så sätt vara med och bygga en
hållbar framtid. Kvaliteten i relationerna mellan
människor och i relationen mellan människan
och naturen menar vi är helt avgörande. I
Ekobanken kombinerar vi dessa kärnvärden med ett intresse för att samhället också
behöver vara materiellt produktivt så att det
produceras tillräckligt mycket livsnödvändigheter. För oss människor är det nödvändigt
med mat och husrum till exempel men också
kultur i vid mening. En människas liv fylls med
mening genom att delta i produktionslivet.
People, planet, prosperity är Global
Alliances for Banking on Values (GABV)
motto. GABV är ett internationellt nätverk av
finansinstitut som Ekobanken är en del av.
Mottot kan översättas med orden människor,
miljö och mervärden. Man kan förstå ordet

mervärden som ett produktionsöverskott men
för oss handlar det om ett socialt, miljömässigt och kulturellt överskott, inte enbart

”Ekobanken kärnvärden handlar om
att ge ett bidrag till samhället, socialt
eller miljömässigt...”
ekonomiskt. Ekobankens ändamål är först
och främst att finansiera projekt och verksamheter som tar tillvara människor och miljö
och samtidigt ska banken ge ett tillräckligt
överskott för sin vidare drift och växt.
Ekobankens ekonomiska överskott ger en
rimlig årlig värdestegring för andelsägarna
men räcker inte till för att hålla jämna steg
med ökningen av kunder och lån. Därför är
banken beroende av att gamla och nya investerare köper andelar i banken. Allt om köp,
försäljning och rösträtt finner du på www.ekobanken.se. Du hjälper till med bankens växt
och utveckling med din investering i andelar!

”Ekobankens ekonomiska överskott
ger en rimlig årlig värdestegring...”

I november 2016 startade
forum SKILL ett nytt arbetsintegrerande socialt företag:
skrädderiet Tråd & Trade.
Skrädderiet har inriktning
industrisömnad då vi vet att
behovet är stort inom branschen och att det finns en
lönsamhet som kan generera
löneanställningar.
Målet är att använda den
kompetens som finns hos
människor som invandrat till
Sverige. Hittills har tre skräddare med mångårig erfarenhet av industrisömnad och
finskrädderi fått anställning.
Under 2017 har Tråd &
Trade etablerat betydande
kontakter inom industrisömnadsbranschen, vilket gör
att de i dag fungerar som
underleverantörer åt ett flertal
företag.
Skrädderiet Tråd & Trade
tar emot sömnadsuppdrag
inom industrisömnad åt såväl
företag som privatpersoner.
www.forumskill.se/trad-trade

Grundläggande
information om skydd
för insättningar
Insättningar i Ekobanken
omfattas av ett lagstadgat
insättningsgarantisystem.
Vi ingår dessutom i ett
institutionellt system där alla
deltagare stöder varandra för
att undvika insolvens.
Läs mer på sidan 7

Stjärnflocka
– den populära
förskolan på landet
Stjärnflocka är en förskola som vill
bibehålla och utveckla traditionen av
kärleksfullt omhändertagande i en lugn,
trygg och stimulerande atmosfär. Förskolan drivs av en föräldraförening där
föräldrarna deltar aktivt och har direktinflytande. En stor skogstomt med
sjöutsikt och gångavstånd till en barnvänlig badstrand ger barnen möjlighet
att röra sig i naturen varje dag och uppleva årstidernas växlingar. Förskolans
senaste projekt har varit att bygga om
köket som är ett hjärta i verksamheten
eftersom all mat lagas på plats.

NYA LÅN

Sörbro gård

– getter som belivar landsbygden
Precis vid infarten till Vårdinge By folkhögskola mellan Gnesta
och Vagnhärad i Sörmland ligger Sörbro Gård, en getfarm som
sommartid har upp till 200 getter i sin djurbesättning. Djurhållningen anpassas till den mängd foder som kan produceras på
den egna gården samt på intilliggande ytor som arrenderas.
Djuren kan producera två till fem liter mjölk per dag och det
är mer mjölk än vad en ko ger i förhållande till sin storlek.
All mjölk säljs till Järna Mejeri som säljer den som getmjölk,
färskost och hårdost av olika slag. Gården drivs av Arthur
Borghs och Åsa Nyberg som också bor på platsen. Efterfrågan på getprodukter ökar och bland annat har de blivit populära bland människor som undviker laktos. Framöver planeras
en ny ladugård som ska göra det enklare att hysa fler getter.
Mjölken från getterna säljs till
Järna Mejeri som sedan säljer
den som färsk mjölk, yoghurt
respektive färsk- och hårdost.

Restaurering
av våtmark på
Arbottna
Drömgården arbetar med det långsiktiga projektet med att ställa om
Arbottna Säteri på Muskö söder om
Stockholm till en plats för boende
och ekologisk odling och förädling.
Som ett led i arbetet med att göra
ett levande område av den före detta
militärbasen sker restaurering av våtmarken Maren med stöd av Länsstyrelsen. www.dromgarden.nu

”...getprodukter ökar och
bland annat har de blivit
populära bland människor
som undviker laktos.”

Memfis

– boende och arbetstillfällen
i glesbygd
Boende och dagverksamhet i Vindeln. De äger det före detta hotellet i
byn som successivt håller på att rustas upp för att passa de ungdomar
som placeras i verksamheten. De
skapar både bostadsmöjligheter och
arbetstillfällen i glesbygd.
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Mariagården – vackert boende
för unga och vuxna
Mariagården bedriver socialterapeutiskt
LSS-boende och daglig verksamhet.
Tillsammans med de boende formar och
skapar de en välstrukturerad och vacker
totalmiljö, där individualiteten får möjlighet
att utvecklas efter sina förutsättningar,
naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil
utanför Umeå. Verksamheten bedrivs utan
vinstintresse genom en stiftelse som äger
fastigheten och en medarbetarförening
som driver själva verksamheten. Upptagning sker från hela landet. Verksamheten
utgår från följande kärnvärden:

Vi kan hela människan!

1. Människans spirituella dimension –
grunden för vår gemenskap
2. Livets röda tråd
3. Individuellt liv i gemenskap
4. Tålamod med det individuella
5. Det livslånga lärandet
6. En medvetet utformad miljö
7. Ett skapande liv - Arbetets betydelse

De håller på att bygga en ny gruppbostad,
Frejagården, om 600 m² som ska ersätta
en befintlig byggnad som inte längre håller måttet. Samtidigt kommer de att kunna
utöka sin boendeverksamhet med ytterligare en plats.

”Ett starkt och kraftfullt
kvinnonamn som knyter an
till det förflutna med ett löfte
om en framgångsrik framtid.”
Namnet Frejagården har beslutats av en
jury utifrån förslag som har inkommit och
motiveringen till namnet lyder:
Ett starkt och kraftfullt kvinnonamn som
knyter an till det förflutna med ett löfte om
en framgångsrik framtid. Värme kärlek,
överflöd av livets goda, naturen öppnar
upp inför det nya.
www.mariagarden.se

Landsbygdsutveckling
genom
permakultur
Ekoby Växhuset Samfällighetsförening bildades som en vidareutveckling
av Sonja och Ralf Palmpers arbete
med Växhuset Ekocentrum i Mobodarne, Söderhamn. Här byggs en
ekoby som ska kunna försörja ett
20-tal bofasta med ett minimum av
insatser i form av energi och resurser
från omgivningen.

De delar en vision om en
hållbar, fredlig och solidarisk
utveckling på vår jord.

Förskola och skola i
natursköna Hågaby
Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter upplåter lokaler till sina
hyresgäster Uppsala Waldorfskola samt förskolan Näktergalen.
Skolan som grundades för drygt 20 år sedan bedriver sin
verksamhet i vackra Hågaby strax väster om Uppsala. Skolan
ligger i en kulturmiljö med omgivande skog och natur och de
arbetar ständigt med att förbättra miljön på själva skolan. Senast
har skolan investerat i ny FTX-ventilation med värmeåtervinning
samt att de har skapat möjligheter för förskolan Näktergalen att
utöka sin verksamhet då det är hårt tryck på förskoleplatser.
Under våren 2017 kom skolans fjärdeklass trea i riksfinalen i tävlingen Schackfyran efter att ha vunnit den regionala tävlingen som
bara den samlade fem hundra deltagare. I början av hösten visade
skolan upp sig under Kulturnatten i Botaniska trädgården genom
att bjuda på en fantastisk eldshow. www.uppsalawaldorfskola.nu

Kulturnatten i
Botaniska trädgården
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De delar en vision om en hållbar, fredlig och solidarisk utveckling på vår
jord. De strävar efter att leva på ett
klokt sätt för att hushålla med de rikedomar som vår planet erbjuder oss så
att andra människor idag såväl som i
framtiden inte förhindras samma möjlighet som vi att leva ett gott liv.
Permakultur är verktyget och
ledstjärnan i arbetet. Med hjälp av
Permakultur byggs en gemenskap
där experimentlusta och lekfullhet
får frodas och med en öppenhet ut
mot omvärlden. Förhoppningen är att
Ekoby Växhuset ska inspirera fler att
verka för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt erbjuda byns medlemmar en rik social vardag.
www.vaxhuset.se

Notiser

NYA LÅN

Stina Balkfors får
årets Hillesgårdspris
för medmänsklighet och förståelse

Hon är en eldsjäl som för samman människor i en anda av
öppenhet och respekt och hon är en av grundarna av
Tillitsverket. Hennes medkännande förståelse av människor
gör att hon kan skapa sammanhang och miljöer där
människor i alla åldrar och från olika samhällssektorer
kan växa och utvecklas tillsammans.

Ny på ekonomiavdelningen

– Rebecca Kviberg
Sedan i somras arbetar Rebecca Kviberg på ekonomiavdelningen i banken.
Hon kommer närmast från Hexagon där
hon har jobbat inom redovisning och
controlling.
Rebecca har sedan tidigare haft
kopplingar till Järna bland annat genom
att hon har gått Skillebyholms Biodynamiska trädgårdsmästarutbildning på
deltid. Trädgård är ett av hennes stora
intressen och hon håller gärna till i sin
egna hemma i Nykvarn. När hon inte är
på hemmaplan gillar hon att alternera
tiden mellan Gotland och Dalarna tillsammans med sin man och två barn.
- Det som Ekobanken står för känns
väldigt aktuellt och rätt i tiden. Då jag
själv brinner för de värderingar som
Ekobanken står för, ser jag mycket fram
emot att få vara med på bankens resa
in i framtiden. Jag hoppas på att många
fler får upp ögonen för verksamheten
och att se betydelsen med att ha en
hållbar bank.

Örjanskolan – den stora byskolan
Örjanskolan är en waldorfskola i Järna
med förskoleklass, grundskola och gymnasium. 1980 grundades föreningen Örjanskolan av entusiastiska föräldrar och lärare
som tillsammans ville verka för att bygga
upp en tolvårig, fri Waldorfskola med påtaglig hantverksinriktning. Redan från början
omfattade skolan klasserna 1-8.
Den första tolfteklassen gick ut 1987.
Sedan dess har omkring 500 elever lämnat
skolan efter fullgjord skolgång. Med föräldrarnas hjälp har de under åren uppfört
vackra, ändamålsenliga lokaler. Det har
blivit klassrum, salar för hantverk, musik,
målning, naturvetenskap och media.

På Örjanskolan sker lärande för livet. Här
är fantasi och upptäckarglädje minst lika
viktigt som teoretisk kunskap. Det handlar
om att väcka ett intresse och en nyfikenhet
hos eleverna till att vilja utforska och lära
sig mer.
Skolans kanske viktigaste roll är att ge
eleverna självförtroende inför livet, självförtroende att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring – tänka nytt.
Nu senast har skolan färdigställt våtutrymmena i anslutning till den nyligen
uppförda gymnastiksalen samtidigt som
väggar har putsats utvändigt.
www.orjanskolan.se

Föreslå gärna kandidater
till Ekobankens fullmäktige
Kom gärna in med dina förslag till
personer som är intresserade av att
deta i bankens fullmäktige, även kallad
förtroendekretsen. Vi söker särskilt
personer som är kunniga inom ekonomi
och bank och som delar vår värdegrund
och vårt intresse för samhällsfrågor. De
personer vi söker bör också ha kännedom om hur en bank kan vara med och
skapa ekologiska, sociala och kulturella
mervärden. Vi intervjuar, bedömer och
föreslår sedan en noga utvald skara till
stämman nästa år.
Fullmäktige möts 4-5 gånger per år i
Järna eller Stockholm och dem som föreslås behöver ha möjlighet att resa dit.
Skriv till par@granstedt.com innan den
15 november och ge dina förslag. Helst
ser vi att du har tillfrågat personerna och
fått deras ”ja” till nomineringen. Du får
också gärna föreslå dig själv.

Stiftelsen för ickevåld
och fredskultur
Stiftelsen har till ändamål att verka för en värld fri från våld och
förtryck och fylld av kärlek och livsglädje. Stiftelsen skall också stödja
icke-hierarkiskt organiserade kollektiva projekt som bidrar till att bygga
en levande fredskultur baserad på global rättvisa och ekologisk balans.
Stiftelsen har en tomt i ekobyn Ryde Backe och på den uppförs ett
hus med halmbalar och puts av lera.
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Utdrag ur Christian Egges bok Menneske först och fremst. Översatt från norska av Annika Laurén

Camphillrörelsen arbetar integrativt med människor med funktionsvariationer
inom ramen för bygemenskaper.

Ekologi & det goda livet
Vi människor föds med möjligheten att leva tusentals
olika liv, men på slutet så har vi ändå oundvikligen bara
levt ett. Många av de andra möjliga liven kan vi visserligen föreställa oss genom att resa och sätta oss in
i andras liv, genom att läsa skönlitterära reseskildringar
och antroposofi, genom att lära känna främlingar och
genom att använda vår fantasi.

”...det bara är en sorts liv som är värt att leva,
nämligen det individualistiska konsumentlivet
som är baserat på ekonomisk växt...”
Genom sin långa kulturhistoria har människor alltså utvecklat
många tusen recept på hur man kan leva. De flesta av dem är nu
dels bortglömda, dels förlöjligade, och dels utsatta för hård kritik.
I denna globaliserade, moderna, nyliberala och inte så lite egenkära värld får vi i stigande grad veta att det bara är en sorts liv
som är värt att leva, nämligen det individualistiska konsumentlivet
som är baserat på ekonomisk växt, hög energiförbrukning och
tung marknadsföring av produkter och tjänster som ingen hade
hört talas om för ett par generationer sedan. Alla som tycker annorlunda blir satta åt sidan som romantiska svärmare, opraktiska
idealister med dåliga mattekunskaper eller religiösa fanatiker.
Icke desto mindre har det länge varit känt att just denna sorts
liv, som nu nästan är allenarådande som ideal, inte är hållbart.
Med utgångspunkt i Christian Egges fyra pelare för hållbarhet är
det lätt att se att den konsumtionsbaserade individualismen i den
fossila tidsåldern bryter med alla aspekter av hållbarhet:

”...Icke desto mindre har det länge varit känt
att just denna sorts liv, som nu nästan är
allenarådande som ideal, inte är hållbart.”
Tillväxtkapitalismen skapar ekonomisk ojämlikhet, uppmuntrar
till egoism och bidrar till ekologisk katastrof; socialt är den
sortens samhälle präglat av vanmakt och med ett demokratiskt
underskott, och kulturellt blir livsformerna och alternativen allt
färre ju fler som ansluter sig till konsumtionssamhället.
Inte minst mot bakgrund av den kanske mest fundamentala
självmotsägelsen i vår tids globala civilisation, mellan ekonomisk
växt och ekologisk bärkraft, är det många goda grunder att söka
efter alternativa recept på ett gott liv.

”Alla vet det här men av mystiska skäl låter
många som om de hade glömt bort det.”
Camphill-landsbyarna som beskrivs av Egge, representerar ett
sådant alternativ. De tar utgångspunkt i en cirkulär syn på resurserna, där byborna vet varifrån deras saker kommer och vart de
ska efteråt. Det mesta är ekologiskt och det är mycket återbruk.
Det är dessutom en högt utvecklad lokal demokrati och en stor
del av landsbybornas verklighet försiggår i en hanterlig skala där
både översikt och medverkan är realistisk. Inte minst viktigt är
att målet för ekonomin är att den ska bidra till att tillfredsställa
mänskliga behov och inte generera vinst för kapitalägarna.
Flera av Camphill-landsbyarna från (Egges) undersökning lägger vikt vid att livsrytmen ska anpassas till ett naturligt mänskligt
tempo, i kontrast till den frenetiska rytmen som kännetecknar
både produktion, konsumtion och kommunikation i det stora
samhället i övrigt. Detta tror jag är en nyckelkvalitet, inte bara i
landsbyarna men i ett gott liv. Det visar sig ju att människor inte
blir mindre nöjda av att reducera sin konsumtion om de kan använda den frigjorda tiden till att utveckla sina relationer till andra
människor. Alla vet det här men av mystiska skäl låter många
som om de hade glömt bort det.

”Däremot behöver vi en bred solfjäder av
hållbara samhällen som representerar några av
samma grundvärderingar som Camphill”
Forskning på livskvalitet har ofta visat att det som behövs är
en upplevelse av rättvisa, goda relationer till andra och möjlighet
att utmana sig själv och göra något som är svårt och meningsfullt. Ingenting tyder på att en hög energiförbrukning och ett
överflöd av saker gör oss lyckliga. Ändå är det denna livsform
som har hegemonin. Det är hög tid att vi kommer ut från denna
destruktiva återvändsgränd som representerar motsatsen till hållbarhet eftersom den håller på att förstöra sin egen livsgrund.
Däremot behöver vi en bred solfjäder av hållbara samhällen
som representerar några av Camphill-rörelsens grundvärderingar
för att utgöra en motvikt och en alternativ vägvisare ut ur hörnet
som vi målat in oss i.
Av Thomas Hylland Eriksen
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Öppet brev om reformer inom den finansiella sektorn som skulle kunna bidra
till en hållbar finansiell transformation i Europa.

Nya vägar: Byggstenar för en
hållbar finansiell framtid för Europa
Global Alliance for Banking on Values
har haft “finance change” som uppgift
sedan organisationen grundades. I dag
när vi ser omfattningen av de utmaningar
som Europa och världen står inför, vill vi
öka rollen som vi spelar inom ”changing
finance”. Vi arbetar tillsammans med ledande tänkare och praktiker från en bred
samling organisationer som är anknutna
till hållbar finans-agendan, inkluderande
Finance Watch, Mission 2020, Climate Action Network och Sustainable Finance Lab
och tillsammans med dem har vi skapat
ett antal konkreta, genomförbara förslag
som är baserade på vår delade erfarenhet
och en gemensam framtidsvision.
Vi tror att finanssektorn kan och ska
spela en proaktiv och ledande roll i samhällets hållbarhetsomvandling. Att hjälpa
företag att skapa lösningar för de största
hållbarhetsutmaningarna i vår tid är den
värdeskapande modell som borde finnas
i hjärtat på varje finansiell institution. I en
europisk kontext kan vi bara nå framgång
i arbetet med att skapa meningsfulla, hållbara anställningsmöjligheter och skapa
lämplig infrastruktur så att framtida generationer frodas om vi omarbetar avsikten
med finanssektorn att möta ekonomiska,
sociala och miljömässiga behov tillsammans med alla intressenter så att deras
kombinerade ansträngningar blomstrar
och bidrar positivt till hela systemet.

För att öka takten i omvandlingen
behöver vi:
• Justera regelverket som används för
att skapa finansiell stabilitet – särskilt kapitalkraven – så att vi tar hänsyn till en mer
holistisk syn på ekonomin, samhället och
miljön som den finansiella stabiliteten
vilar på.
• Lösa paradoxen med den dåliga passningen mellan finans och hållbara projekt
genom att odla ett bredare utbud av värdebaserade, hållbara finansiella partners på
kommun-, region- eller nationell nivå, med
ett brett spektrum av riskaptiter och specialiseringar inom olika sektorer.
• Ta bort hinder och gränser som blockerar
individuella medborgare från att investera i
vad de anser som det bästa för ett långsiktigt intresse i samhället som de bor i, genom att öppna och möjliggöra en hälsosam,
reglerad marknad för investeringar med
medborgarinflytande.

• Föra fram hållbarhet som den centrala
ledarskaps- och värdeskapande möjligheten för finansiella institutioner I framtiden
genom att uppmuntra utbildning och
kompetens i att ta hand om hållbarhet på
varje nivå.
• Föra fram transparens som den målsättning som genuint bjuder in och möjliggör
för intressenter att förstå finans och uppmuntra ett fokus på att ta hand om det
viktigaste.
Vi välkomnar möjligheten att utveckla
förslagen som finns i denna skrift vidare
tillsammans med intresserade parter och
de olika kommissionerna och undersökningarna kring hållbar finans. Många av
dessa idéer har redan levererats som input
till European High Level Expert Group kring
hållbar finans som planerar att rapportera
i slutet av 2017 och vi erbjuder dem nu till
alla de som har befogenhet att handla i
enlighet med förslagen.

”Vi tror att finanssektorn kan
och ska spela en proaktiv
och ledande roll i samhällets
hållbarhetsomvandling.”
Peter Blom, Ordförande,
Global Alliance for Banking on Values

”Med målmedvetenhet, uppfinningsrikedom och radikala
samarbeten så kan och vill vi nå klimatvändpunkten 2020.”
Förslagen från de värdedrivna
bankerna, investerarna, akademikerna och NGO’erna innehåller den nödvändiga ambitionsnivån och en grundad genomförbarhet som kunde bidra till att
öka farten i omvandlingen. Jag
uppmanar alla som arbetar inom
finanssektorn och dess regelverk
att ge dessa rekommendationer den omedelbara uppmärksamhet som de förtjänar. Med
målmedvetenhet, uppfinningsrikedom och radikala samarbeten
så kan och vill vi nå klimatvändpunkten 2020.

Några av de konkreta förslagen
Skapa hållbarhetsbedömning av tillgångar

Uppmuntra långivare att värdera den reala
ekonomin, det allmännas intressen och
hållbarhetsaspekter för varje ny exponering.
En sådan test kunde utformas på så sätt
att den ansluter till, till exempel, FN:s Globala mål (Sustainable Development Goals;
SDGs), eller nationella utvecklingsplaner.

Kapitalkrav med hållbarhetsvägning

Justera bankers kapitalåtgärder för systemrisker genom att introducera stödfaktorer
för hållbara tillgångar med allmänintresse
som visar överensstämmelse eller framsteg
I förhållande till FN:s Globala mål (SDGs);
och inför ökade avgifter för tillgångar med
högre miljö- och sociala risker och som inte
överensstämmer
med SDG.

Hållbarhetsavgifter på finansiella tillgångar

Skapa en avgiftsmekanism för att straffa
eller belöna finansiella institutioner för
deras hållbarhetsresultat (såsom klimatrisker) inom särskilda tillgångsslag som ett
alternativ till kapitalvägning. Avgifter på
icke hållbara tillgångar skulle kunna bidra
till marknaden för hållbara tillgångar på ett
inkomstneutralt sätt.
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Christiana
Figueres,
sammankallande I Mission 2020

BINGN ambulerar mellan de nordiska länderna och röner stor uppskattning genom de många praktiska inslagen

BINGN – en unik utbildning för framtidens biodynamiska bönder
Vem ska odla vår mat i framtiden?
Hur ska det göras i samklang med
natur, djur och människor? Vilka
kunskaper behövs för att möta framtidens utmaningar inom jordbruket?
För några år sedan startade en nordisk
utbildning för människor som vill bli ekologiska och biodynamiska lantbrukare.
BINGN kombinerar praktiskt lärande på
gårdar runt om i Norden med undervisning
med lärare från olika länder. Efter tre års

praktik, varvat med seminarier, examinerades de första studenterna i januari i år. 20
personer befinner sig nu på utbildningens
första och andra år.
Det unika upplägget gör att studenterna
får möta en mängd olika perspektiv och se
olika sätt att bedriva jordbruk. På så vis kan
de stärka sin omdömesbildning och finna
sin egen väg in i ett hållbart jordbruk.
”BINGN is full of impulses and group
spirit! Imagine this: We work at farms all
around Scandinavia, we share common interests, we get together 6 times a year and

we share our experiences, we develop and
deepen our individual interests and we get
the best teachers the biodynamic/anthroposophic movement has to offer in Scandinavia, we sing, we dance, and we play. This
is an exceptional way to study and it suits
me.” Oskari, BINGN-student från Finland.
Läs mer på www.bingn.org

Grundläggande information om skydd för insättning
Insättningar i Ekobanken medlemsbank
skyddas av:

Den statliga insättningsgarantin ( 1 )

Skyddets begränsning:

Högst 950 000 kronor per insättare per
kreditinstitut ( 2 )

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut
läggs samman och det sammanlagda beloppet
omfattas av gränsen på 950 000 SEK ( 2 ).

Om du har ett gemensamt konto tillsammans
med andra personer:

Gränsen på 950 000 kronor gäller för varje
insättare separat ( 3 ).

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:

7 arbetsdagar ( 4 )

Valuta:

Ersättning betalas ut i svenska kronor.

Kontakt:

Riksgälden, Jakobsgatan 13,
103 74 StockholmTel : 08-613 52 00
e-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

( 1 ) Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Ditt kreditinstitut ingår dessutom i ett institutionellt
skyddssystem där alla deltagare stöder varandra för att undvika insolvens. ( 2 ) Om en insättning är indisponibel på grund av
att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem.
Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma
kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. ( 3 ) Om det rör sig om gemensamma konton gäller
gränsvärdet på 950 000 SEK för varje insättare. ( 4 ) Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsgatan 13,
103 74 Stockholm. Tel: 08-613 52 00. ig@riksgalden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar
senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte fått någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta Riksgälden eftersom
möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information:www.insattningsgarantin.se
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Avsändare
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Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Bengt-Olof Lalér
– ny lånehandläggare för stora lån
Ekobanken fortsätter att växa, under första
halvåret 2017 ökade utlåningen med 15%.
En stor del av utlåningen gick till företag
av olika slag. För att hantera den ökade
mängden kreditansökningar från lite större
företag har vi förstärkt på lånesidan.
Bengt-Olof Lalér (oftast kallad B-O) anställdes i somras som
rådgivare och lånehandläggare, främst mot större företagsengagemang. B-O som är 60 år har en lång bakgrund från olika banker, senast som vVD på Skandiabanken. B-O bor på Södermalm
med sin familj och har ett stort vinintresse, han utbildade sig till
sommelier för ett år sedan.
När man frågar B-O varför han valde att börja arbeta på Ekobanken så får man följande svar.
-Jag har arbetat på hög chefsnivå under många år i ett flertal
banker. Efter ett tag, och kanske framförallt i min ålder, kanske
man börjar fundera över om man kan bidra till något mer än
resultat i form av pengar. När jag funderat ett tag, kändes det
naturligt att ta steget till Ekobanken.

Hundratals deltagare
på bankens seminarier
i Almedalen
Under två dagar av Almedalsveckan på Gotland höll Ekobanken
tillsammans med våra samarbetspartners och kunder ett stort
antal seminarier. De teman som behandlades var allt ifrån stora
solcellsparker, över bildningsfrågor i skolan och proteinskiften
till frågor om hållbar finansiering och bank. Syftet med att hålla
seminarier under denna vecka är att lyfta fram den omkrets som
en hållbar bank är med och finansierar och vilka effekter en bank
såsom Ekobanken har i samhället. Till sommaren 2018 kommer
banken att ha två heldagar den 3-4 juli i en lokal på Uppsala
Universitet, Campus Gotland.
Om du som är kund i banken vill lyfta någon fråga under
Almedalsveckan 2018 är du välkommen att kontakta
Kristoffer Lüthi på kristoffer.luthi@ekobanken.se

Följ med i vår verksamhet
och håll dig uppdaterad
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

PORTO BETALAS
AV MOTTAGAREN

Jag/vi vill bli kontaktad/e angående:
Öppna konto privat
Öppna konto företag
Köpa andelar i Ekobanken
Ändra adress

Namn
Gata, box
Postnummer, ort
Telefon

Svarspost
121 967 900
153 20 Järna

På bilden nedan syns
Jacob König från Fair Finance
Guide och Cecilia Näsman som
är styrelseledamot i Ekobanken
under ett seminarium om
hållbarhet i finanssektorn och
till höger Sara Jervfors, kostchef
i Södertälje kommun som
berättar om kommunens satsningar på Östersjövänlig mat.

