Mark Levengood samtalar med Sparbanken Nord och andra sparbanker om deras samhällsnytta. Foto: Stellan Herner
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Rekordstort samhällsengagemang - 700
miljoner från Sparbankerna
Sparbankerna en av Sveriges största givare till lokala aktiviteter inom sport,
kultur, näringsliv, forskning och utbildning. För två år sedan delade
Sparbankerna ut en halv miljard till lokala initiativ, och förra året ökade
beloppet till 700 miljoner kronor. Välkommen att fira Sparbanksdagen med
oss.
Den 29 oktober pratar vi om Sparbankernas samhällsnytta tillsammans med
programledaren Mark Levengood, Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa
Andersen och gäster. Sparbanken Nord representeras av vd Gunnar Eikeland
och Lisa Hellmér, Local hero.

När andra pratar aktieutdelning pratar vi om samhällsengagemang. Sveriges
Sparbanker delar med sig av överskottet i form av årlig återföring till
angelägna aktiviteter i lokalsamhället som främjar bygdens egna
medborgare. Under 2020 delade Sparbankerna ut omkring 700 miljoner
kronor till eldsjälar och organisationer runtom i landet. Det är ju trots allt där
som pengarna gör störst nytta.
Nu firar vi Sparbanksdagen och World Savings Day 2021
Sedan 1924 firas årligen i slutet av oktober World Savings Day för att
uppmärksamma sparandets betydelse för en bättre framtid världen över. I
Sverige firar vi samtidigt Sparbanksdagen av samma skäl men också för att
lyfta fram Sparbankernas betydelse för den finansiella infrastrukturen utanför
storstäderna samt för dess stora samhällsengagemang. Pengar som årligen
går till barn- och ungdomsverksamhet, men även till entreprenörskap, idrott,
kultur och utbildning.
Sparbanken Nord lyfter engagemanget Local Hero
Gunnar Eikeland vd Sparbanken Nord deltar i sändningen tillsammans med
Lisa Hellmér, initiativtagare till Local Hero – ett nätverk av lokala hjältar och
ett engagemang för att stötta det lokala näringslivet som fick stor spridning
under coronapandemin.
— Vi tog snabbt ett beslut om att avsätta ytterligare 8 miljoner kr till
drabbade verksamheter i inledningsskedet av pandemin, säger Gunnar
Eikeland. Stödet var riktat till föreningar inom kultur och idrott samt
näringslivsfrämjande verksamheter, och vi är stolta över att vi kunnat vara ett
stöd i en för många svår situation.
— I en tid där de allra flesta kände uppgivenhet visar Lisa och kollegan My
stor handlingskraft och drar igång en rörelse som blir nationell och gör stor
skillnad, säger Gunnar om initiativet Local Hero. Det känns bra att kunna
stötta ett sådant initiativ.
Välkommen till livesändning med Mark Levengood och gäster den 29 oktober
På årets Sparbanksdag, fredagen den 29 oktober, kommer vi livesända ett
samtal om Sparbankernas samhällsnytta. Lyssna till Mark Levengood och Ewa
Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund, som tillsammans med gäster
från föreningar och Sparbanker runt om i Sverige diskuterar Sparbankernas
samhällsnytta. Vi ser även fram emot hälsningar från Sparbanker över hela
världen

Sändningen pågår klockan 11 - 12 via länken:
https://sparbankerna.se/sparbanksdagen2021/

Sparbanken Nord är en av 58 sparbanker som bidrar stort med samhällsnytta. Gunnar Eikeland,
vd deltar i Sparbanksdagen, här med Erika Mattsson, chef Hållbarhet & samhälle. Foto: Maria
Fäldt

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och
Sparbanksstiftelseägda bankaktiebolag och 24 Sparbanksstiftelser. Allt sedan
den första Sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och
samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God
lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas
verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbanken Nord har kontorsverksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn,
Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och
Övertorneå, samt en hög digital närvaro med egen telefonbank. Med en
affärsvolym på drygt 58 miljarder kronor och 185 medarbetare är vi en av
landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi
verkar. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika
nivåer och i olika områden i lokalsamhället.
http://www.sparbankennord.se/
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