Britt Argårds framför den splitternya kap- och geringssågen som är helfinansierad av pengarna från Sparbanksstiftelsen
Bergslagen.
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Pensionärerna i Nora kan snickra vidare
Nu kan snickeriverksamheten hos PRO i Nora fortsätta. Med bidrag från
Sparbanksstiftelsen Bergslagens har nya verktyg och maskiner köpts in. Britt
Argårds är pensionerad polis och ordförande sedan fem år tillbaka. Det var
hon som skickade in ansökan om bidraget.
–Snickeriverksamheten betyder oerhört mycket för oss, säger Britt Argårds.
Inte minst är den viktig ur social synpunkt.
När verktygen börjat bli slitna hotades verksamheten i snickarboden, som
medlemmarna kallar den, att läggas ned.
–Slitna verktyg och maskiner är farligt, berättar Britt Argårds. Vi i styrelsen

blev så glada när vi fick reda på att stiftelsen valt att bevilja vår ansökan. Nu
kan vi fortsätta med våra snickeriträffar måndagar, tisdagar och på onsdagar 
– fast på onsdagarna är bara damer välkomna!
Britt är glad att stiftelsen ger föreningar och verksamheter möjlighet att söka
bidrag.
–Jag tycker att det är fantastiskt att de visar ett sådant samhällsintresse,
säger hon.

Bergslagens Sparbank verkar i och för Bergslagen. Du känner igen oss på det
lokala engagemanget och vårt starka kundfokus. Vi finns där våra kunder finns
och utgår alltid ifrån kundens behov, när vi utformar rätt produkter och tjänster
för kunden.
Vi vet att en fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående.
Genom ett ytterst decentraliserat arbetssätt ihop med både lokala kontor och
modern teknik, är vi i princip tillgängliga för kunden dygnet runt. Vi har privatoch företagsrådgivare med mandat att fatta egna beslut i affärsfrågor som berör
kunden. Det betyder snabba beslut och klara besked för kunden.
Genom egna projekt och sponsring som exempelvis Drömfabriken och
Bergslagens Sparbank Cup, eller via vår ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen,
bidrar vi till Näringsliv, Forskning, Utbildning, Idrott och Kultur i Bergslagen.
Därmed är varje kund i Bergslagens Sparbank med och utvecklar samhället vi bor
och verkar i. Eller som vi brukar säga; Tillsammans berikar vi Bergslagen.
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