


I  bör jan  av  199 0-talet  pågick en aktiv strukturförändring i den svenska 

sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker 

om bildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra hälften av 1990-talet 

tillkom ytterligare elva ombildningar. För kunderna innebar det enbart att spar-

bankens namn ändrades, verksamheten fortsatte på i övrigt oförändrat sätt. 

Som ett nödvändigt led i ombildningsprocessen till bankaktiebolag måste  

en stiftelse bildas. Varje stiftelses primära uppgift var att äga aktierna i respektive 

ombildad bank och som aktieägare tillgodose syftet att främja sparsamhet i 

Sverige. Sådana stiftelser kallas sparbanksstiftelser. Fortsatta strukturförändringar  

i sparbankssektorn har skett och idag innehar de elva första sparbanksstiftelserna 

aktier i Swedbank direkt och indirekt, via ett gemensamt förvaltningsbolag.  

De senare tillkomna sparbanksstiftelserna innehar aktier i respektive ombildat 

lokalt bankaktiebolag och/eller i Swedbank. 

Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären 

får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet – i huvudsak utdel-

ning på aktieinnehavet – främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. 

Inom denna ram kan sparbanksstiftelserna tillämpa olika prioriteringar vad gäller 

fördelningen på ändamål. Bidragsfördelningen speglar också områdets strukturella 

sammansättning av näringsliv, utbildnings- och forskningsinstitut, kulturinstitu-

tioner med mera. 

Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var 

den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Det är stor skillnad i geografisk 

utbredning mellan olika sparbanksstiftelsers verksamhetsområden, likaså i de olika 

stiftelsernas finansiella möjligheter att dela ut bidrag.

Under senare år har sparbanksstiftelsernas sammanlagda, årliga bidragsbelopp 

överstigit 300 miljoner kronor.

Sveriges 
sparbanksstiftelser
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O M S PAR BAN K S STI F TE LS E N K RO NAN S  betydelse inom 
den gamla Kronanregionen kunde mätas i bidrag har stif-
telsen som positiv kraft ökat dramatiskt under sin relativt 
korta verksamhetstid. Konsekvensen av detta har blivit att 
ett allt större ansvar och noggrannhet har kommit att krävas 
av vår styrelse vid prövning av de ansökningar som kommit 
till oss från universitet, högskolor, näringsliv, kommuner 
och andra sökande.
 
Styrelsen har en mycket tydlig målsättning att endast bevilja 
bidrag till de ansökningar som kan stärka regionens konkur-
renskraft. Kriterierna för beviljande är att ny verksamhet ska 
gagna samhällsutvecklingen och bidra till regionens utveck-
ling. Som en konsekvens av detta har stiftelsens inriktning 
varit att stärka forskningen vid våra universitet och 
högskolor eftersom vår uppfattning är att stiftelsens medel 
gör stor nytta där. Till och med verksamhetsåret 2007 har 
stiftelsen delat ut 212 miljoner kronor till olika projekt inom 
vår region. Till universitet och högskolor passerar vår utdel-
ning under 2008 mer är 100 miljoner kronor, inklusive 
stipendier. Bidragen till våra högre lärosäten, inklusive 
beslutade bidrag, har fördelats så att Växjö universitet bevil-
jats mer än 26 miljoner kronor, medan de övriga högsko-

lorna, Kalmar, Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola 
vardera har beviljats mellan 23 och 24 miljoner kronor. 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt om stiftelsens inriktning 
är den rätta och om våra bidrag får avsedd effekt. Vid styrel-
sens möte i Karlskrona i november 2007 och vid besök på 
Blekinge Tekniska Högskola fick alla styrelseledamöter en 
stark bekräftelse på att våra bidrag har en stor betydelse för 
åtskilliga projekt vid högskolan. 

Utöver bidrag till universitet och näringsliv har stiftelsen 
även lämnat bidrag till olika kulturprojekt eftersom vi anser 
att detta skapar ett mervärde för dem som är bosatta i vår 
region. Styrelsen har dessutom satt upp som mål att bli mer 
proaktiv, det vill säga att vi ska försöka skapa egna projekt. 
Här kan nämnas stöd och medverkan i planerade lokala 
ekonomiska konferenser inom vårt område, som vi hoppas 
ska bidra till stimulans för våra företagare och skapa 
kontakter med goda förebilder inom företagarvärlden. Stif-
telsen kommer även att fortsätta uppmuntra studenterna 
vid våra lärosäten med uppropet, ”Vill du vara med och dela 
på en miljon?”. Varje år premierar vi ett 30-tal av de bästa 
examensarbetena, det allra bästa kan tilldelas 100 000 

för Sparbanksstiftelsen Kronan 
ÄN N U ETT G OTT ÅR

Tommy Lindgren

ordörande i Sparbanksstiftelsen Kronan
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kronor. På detta sätt vill vi lyfta fram regionens duktiga 
studenter och deras arbeten och samtidigt ge dem en god 
start i arbetslivet. Dessutom tydliggör vi för regionens 
näringsliv var de kan rekrytera framtidens spetskompetens. 

Under det gångna året har jag haft förmånen att för Spar-
banksstiftelsernas förvaltningsbolags styrelse tillsammans 
med sparbanksstiftelserna Alfas och Norrlands verkstäl-
lande tjänstemän göra en fullständig inventering av de elva 
stiftelsernas förhållningssätt till sina stiftelseurkunder och 
deras olika arbetssätt. Syftet med detta arbete har varit att 
skapa samsyn och förutsättningar för ett utökat samarbete 
mellan stiftelserna. Som en viktig del i detta arbete ingick att 
utarbeta en ny logotyp som en konsekvens av att Förenings-
Sparbanken bytt namn. Detta arbete har gruppen genom-
fört tillsammans med Giv Akt Information. Den nya logo-
typen används för första gången i denna årsberättelse. Vi 
har valt att behålla eken som vårt viktigaste kännetecken 
liksom vårt namn; ordet ”Sparbanken” som symboliserar de 
värderingar vi är satta att förvalta.  

Avslutningsvis vill jag även framföra mitt och Sparbanks- 
stiftelsen Kronans stora och hjärtliga tack till stiftelsens 

verkställande tjänsteman och primus motor Claes-Göran 
Swenneby.  Claes-Göran har nu med ålderns rätt lämnat 
denna tjänst. Det var Claes-Göran som i början av 90-talet 
höll i bildandet av stiftelsen och som sedan dess varit vår 
verkställande tjänsteman. Claes-Göran har varit med på en 
otrolig resa som började med en utfattig stiftelse som under 
sina första år var helt utan medel och inte ens kunde bjuda 
sina huvudmän på en kopp kaffe – till dagens stiftelse som 
hittills kunnat dela ut över 200 miljoner kronor. Vi i stiftelse-
styrelsen kan se tillbaka på många trivsamma möten där 
Claes-Göran varit den som haft kontroll över alla komplice-
rade frågor, liksom huvudmän, mandatperioder, styrelsele-
damöter. I Claes-Göran har vi en stor Sparbanksvän som vi 
ser fram emot att få träffa och tala stiftelsefrågor med under 
många år framöver. Tack Claes-Göran för ditt uppoffrande 
och ambitiösa arbete i stiftelsens tjänst.

Tommy Lindgren
Ordförande
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E N STO R G RU P P  människor drabbas av synnedsättning i 
gula fläcken. Detta medför att seendet rakt fram försämras 
och i svåra fall upphör helt. Dessa personer får en blind fläck 
mitt i synfältet. Däremot består synförmågan, eller delar av 
den, vid sidorna av detta begränsade fält. De drabbade har 
kvar det perifera seendet. För att dessa personer ska kunna 
se rakt fram måste de vrida på huvudet. Den här typen av 
synrubbning är ofta åldersrelaterad, men den kan också 
uppstå av andra orsaker. Patientgruppen bedöms vara så 
stor som upp till 100 000 personer i Sverige.

Inom optikerutbildningen vid Högskolan i Kalmar bedriver 
Jörgen Gustafsson forskning kring hur personer med helt 
eller delvis utslagen synfunktion i gula fläcken bättre ska 
kunna utnyttja sin återstående synförmåga. Inom forsk-
ningsprogrammet Vision Enabling samarbetar högskolan 
med landstingets ögonkliniker, regionens syncentraler och 
KTH i Stockholm. Syftet är att förstå mer om sjukdomen 
men också att undersöka hur man kan underlätta för 
patientgruppen genom olika former av synhjälpmedel. 
Forskningen om synnedsättning i gula fläcken befinner sig 
till stora delar på pionjärnivå. De resultat som genereras i 
Kalmar kommer att ge ökad kunskap om det perifera 
seendet och på sikt resultera i bättre hjälpmedel för handi-
kappgruppen. Forskningsresultaten bidrar också till förstå-
elsen för varför vissa ögon blir närsynta.

Forskningen som ursprungligen initierats vid Lunds univer-
sitet flyttades till optikerutbildningen vid Högskolan i 
Kalmar 2006, då forskningsprogrammet Vision Enabling 
etablerades. Programmet kommer att göra Kalmar till ett 
unikt kunskapscentrum i Europa inom området. I regionen 
finns även flera företag som tillverkar hjälpmedel för synska-
dade som kommer att kunna involveras i verksamheten. 

Genom Sparbanksstiftelsen Kronans stöd har det blivit 
möjligt att införskaffa nödvändig teknisk utrustning till 
forskningslaboratoriet. I första hand avancerad mätappa-
ratur, som med hjälp av laser- och vågfrontsteknik kan 
registrera alla ögats optiska fel och möjliggöra kartläggning 
av synförmågan i tredimensionell miljö. Forskningspro-
grammet Vision Enabling kommer att generera flera 
examensarbeten under en följd av år och på sikt även 

doktorsavhandlingar inom området.  

Sparbanksstiftelsen Kronan stöder  
Vision Enabling med 1 500 000 kronor.

Jörgen Gustafsson från optikerutbildningen vid Högskolan i Kalmar mäter det perifera seendet i en ny unik mätapparatur.

P Å  S PA N I N G 
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D E N HYD R AU LI S KA K R AN  som f inns  på skördare, 
skotare och andra skogsmaskiner är central i ett modernt 
skogsbruk. Dagens kranar är dock tämligen svårmanövre-
rade. De kräver stor vana av operatörerna och tar lång tid 
att lära sig manövrera. Kranen används för att lyfta, gripa, 
flytta och placera timret. Det innebär att kranen ska manöv-
reras i x-, y- och z-led, dessutom ska en gripklo placeras, 
vridas och greppa om timret. Manövreringen, som kräver 
åtskilliga moment och stor skicklighet av operatören sker 
med ett antal joysticks i förarhytten. 

I samarbete med skogsmaskintillverkaren Rottne Industrier 
AB och det Växjöbaserade IT-företaget Dasa Control 
Systems har det under de senaste tre åren bedrivits forskning 
inom Akademi sydost i syfte att förenkla manövreringen av 
kranen. Målsättningen är att utveckla en kran där vissa repe-
titiva moment automatiseras. För att nå dit krävs omfattande 
beräkningar, styr- och reglermodulering, simulering och 
avancerad bearbetning av matematiska modeller. En auto-
matiserad kranprocess bedöms ha en mycket stor mark-
nadspotential och skulle kunna ge samarbetsföretagen bety-
dande fördelar till nytta för regionens fortsatta utveckling.

Utvecklingen av en automatiserad kran skulle betyda 
mycket för arbetsmiljön för operatörerna. I dag är förslit-
ningsskador i händer och tumleder ett växande problem. 
Ett minskat antal sekvenser i förarhytten skulle ge välbe-
hövlig vila och minskad anspänning i muskulaturen. Korta 
och återkommande vilostunder anses vara viktiga för att 

förhindra skador på händer, armar och axlar.  En automati-
sering av kranens styrning skulle innebära att arbetet kan 
göras mer energieffektivt, vilket håller nere bränslekost-
nader och ökar det ekonomiska utfallet. En automatiserad 
styrfunktion innebär också en mer lättmanövrerad kran, 
beroendet av erfarna kranskötare minskar och det går snab-
bare att utbilda nya operatörer.  Dessutom ökar drifts- och 
personsäkerheten eftersom automatiska spärrar, som 
förhindrar manuella och farliga misstag, kan byggas in i 
systemet.  

Hittills har ett tiotal examensprojekt initierats eller kunnat 
kopplas till utvecklingen av kranstyrningen. Flera pågår, 
men åtskilliga arbeten har också kunnat slutföras. Forsk-
ningen har involverat kompetenser från olika institutioner 
på  flera högskolor och har på så sätt bidragit till att stärka 
samarbetet mellan det regionala näringslivet och den högre 
utbildningen, även inom andra problemområden än kran-
styrning.

Tack vare Sparbanksstiftelsen Kronans stöd kan nya 
metoder och modeller för att styra de hydrauliska kranarna 
utvecklas och projektet kan nu gå in i en slutförandefas. 

R Ä K N A  M E D  S M A RTA R E 

Vid Växjö universitet växer kranar till framtidens skogsmaskiner fram. Målet är att automatisera återkommande arbetsmoment .
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Sparbanksstiftelsen Kronan bidrar till  
utvecklingsarbetet med 1 950 000 kronor. 
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SA XAR,  TÄN G E R O C H S P E C IALV E R KTYG,  det är vad 
1,5 miljoner svenskar behöver använda för att kunna öppna 
vanliga förpackningar från livsmedels- och läkemedelsindu-
strin. Tack vare Insamlingsstiftelsen för Reumatologisk 
Forskning vid Spenshult kan de skönja en förbättring.

Maria Mattsson arbetar på Forsknings- och Utvecklings-
centrum på Spenshults Reumatikersjukhus och är projektle-
dare för  projektet ”Testmiljö på Spenshult”.

– I testmiljön arbetar vi med hanterbarhet av produkter och 
förpackningar och har tillgång till en stor testpanel med 
människor som alla har någon form av funktionsnedsätt-
ning i sina händer, säger Maria Mattsson och fortsätter:
– Över 60 miljoner av Europas befolkning har nedsatt hand-
funktion, varav 1,5 miljoner svenskar.

Handstyrkan hos en reumatiker är oftast mycket nedsatt 
vilket gör det svårt att öppna många typer av förpackningar. 
En frisk kvinna presterar i regel 200 Newton i handtryck. 
Kraften i handen hos en kvinnlig reumatiker är i snitt 40 
Newton. 
 
Forskningen på Spenshult görs på uppdrag av företag som 
vill förbättra hanterbarheten hos sin produkt för att nå en 
bredare målgrupp. Maria Mattsson och hennes kollegor vill 
nu fortsätta att förbättra verksamheten enligt följande:

1. Göra ytterligare satsningar på information och mark-
nadsföring, vilket bland annat innefattar ny hemsida och att 
delta i mässor och konferenser samt genomföra föreläs-
ningar.

2. Vidareutveckla testmetoden i samarbete bland annat 
Reumatikerförbundet. Ett europeiskt standardiseringsarbete 
pågår där Reumatikerförbundets metod ligger som grund.

3. Utöka testpanelen med nya deltagare och nya test- 
miljöer.

4. Genomföra fler testuppdrag åt företag när det gäller både 
produkter och förpackningar.

5. Delta som samarbetspartner i Nordic Innovation Centres 
projekt ”Vetenskaplig grund för framtagning av internatio-
nell standard för lättöppnade förpackningar”.

6. Stötta studenter som arbetar med produktutvecklings-
projekt så att de får möjlighet att praktiskt genomföra 
användartester.

7. Samarbeta med Hälsoteknikalliansen och dess med- 
lemmar i regionen.

8. Dokumentera arbetet och göra kvalitetsuppföljningar 
enligt ISO 9001.
 

Testpanelen på Spenshult består av människor med  

någon form av funktionshinder i sina händer.

S P E N S H U LTS  T E ST M I L J Ö 

öppnar för nya lösningar
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Sparbanksstiftelsen Kronan bidrar med 
3 000 000 kronor till Insamlingsstiftelsen för 
Reumatologisk Forskning vid Spenshult.
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VÄR LD E N HAR E N O R MA  problem när det gäller till-
gången till friskt vatten. Enligt beräkningar från FN dör så 
många som två miljoner barn om året på grund av att de 
kommer i kontakt med förorenat vatten. En stor källa till 
föroreningarna är mänsklig avföring. Varje människa produ-
cerar cirka 50 kilo fekalier om året. Med globala mått blir 
det en hisnande mängd av upp emot 350 miljarder ton. FN 
har deklarerat att sanitetsfrågorna är ett lika stort problem 
som den globala uppvärmningen. Att spara dricksvattenre-
surser och att lösa de sanitära problematiken är därför ett 
mycket angeläget forskningsområde. Ett stort problem är 
dock bristen på forskning. Trots att det är ett världsproblem 
finns det kulturella, religiösa och moraliska hinder som 
bromsar forskningsintresset. 

Det finns ett enormt behov av effektiva och sanitära toalett-
system. De alternativa toaletter som finns på marknaden är 
inte tillräckligt bra för att kunna konkurrera med vattentoa-
letter. På flera håll i världen är det dessutom status att ha 
vattentoalett. I takt med att människor får det bättre är 
vattentoaletten bland det första man investerar i. Bara i Kina 
beräknar man att det byggs en miljon nya vattentoaletter 
varje år. Dessa toaletter är ett miljöhot av stora mått. Samti-
digt som tillgången till rent vatten på många håll är kata-
strofalt begränsad spolar vi ut 30 kubikkilometer friskt 

vatten i våra toaletter. Paradoxen är total och siffrorna så 
stora att det är omöjligt att förhålla sig till dem. 

I Kalmarregionen finns flera företag som arbetar med att 
utveckla lovande alternativa toalettsystem som på sikt kan 
bli ett betydelsefullt bidrag till en ekologiskt hållbar utveck-
ling, inte minst i tredje världen. Vid Högskolan i Kalmar 
driver professor William Hogland sådan forskning. Under 
de närmaste åren kommer olika alternativa toalettsystem 
att utvärderas, dels när det gäller den biologiska nedbryt-
ningen av latrinen, dels hur dessa system fungerar i olika 
klimat och länder. Forskningen är grundläggande och 
kommer att generera värdefulla kunskaper för utvecklingen 
av framtida, internationellt gångbara, resurssnåla och ekolo-
giskt uthålliga toalettsystem. Forskningen kan få stor bety-
delse för det regionala näringslivet eftersom de lösningar 
som ska utvärderas i ett globalt perspektiv har tagits fram av 
företag i regionen.    

P Å  V Ä G  M O T

Den brasilianske gästforskaren Darlan Pereira och professor William Hogland leder forskningen om nya toalettsystem.

Sparbanksstiftelsen Kronan stöder  
forskningen med 1 000 000 kronor.
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ATT M E D BAR A  en vattenstråles hjälp skära rakt igenom 
praktiskt taget alla kända material kan tyckas omöjligt. Men 
faktum är att vattenskärning är den snabbast växande skär-
metoden inom industrin i världen idag. Nu vill Tech 
Network Ronneby utveckla tekniken ytterligare – och 
samtidigt regionen.

Många av de ledande tillverkarna av maskinsystem för indu-
striell vattenskärning finns i och runt Ronneby i Blekinge. 
Men företagen är utsatta för stark internationell konkurrens. 
För att kunna bibehålla sin starka position ställs krav på en 
hög teknisk utvecklingstakt.

Tech Network Ronneby arbetar för att samordna och stärka 
utvecklingsresurserna inom industri- och verkstadsföre-
tagen. Detta gör man tillsammans med Blekinge Tekniska 
Högskola, Soft Center Fastighets AB och Ronneby 
kommun. Målet är att skapa de förutsättningar som krävs 
för att kunna etablera fysiska innovations- och utvecklings-
miljöer.

Genom att samordna utvecklingsresurserna inte bara 
mellan företagen i regionen utan också med Blekinge 
Tekniska Högskola skapas attraktiva miljöer där företag 
gemensamt kan samverka med högskolan och på så vis 
vinna stora synergieffekter. Inledningsvis kommer en stor 
del av samarbetet att handla om vattenskärning, inte minst 
genom uppbyggnaden av utvecklingslaboratoriet Swedish 
Waterjet Lab.

I det nyligen invigda fristående laboratoriet finns en femaxlig 
vattenskärningsmaskin som under året ska kompletteras 

med ytterligare mät- och analysverktyg som ska kunna 
användas för forskning inom bland annat maskindynamik 
och flödesanalys. Det gemensamma utvecklingslabbet är 
anpassat till både lång- och kortsiktiga industriella utveck-
lingsbehov, och här finns möjligheter att både utvärdera 
tekniskt baserade affärsidéer och att bedriva långsiktigt 
samarbete med högskolan.

Vattenskärningsföretagen i Ronneby har redan identifierat 
ett antal utvecklingsprojekt som har stor strategisk bety-
delse för regionens framtida konkurrenskraft. Gemensamt 
för dessa projekt är att de kräver omfattande experimentellt 
arbete för att kunna förverkligas.
 
Tack vare Swedish Waterjet Lab kan företagen i regionen 
samverka i en stark utvecklingsmiljö och på så vis stärka 
hela regionens konkurrenskraft, inte minst genom samar-
betet med Blekinge Tekniska Högskola. Det är nämligen 
högskolan som ansvarar för driften av Swedish Waterjet 
Lab. Genom att till exempel engagera högskolans studenter 
i industrinära projekt kan företagen skaffa sig ett gott rekry-
teringsunderlag och garantera den långsiktiga kompetens-
försörjningen i regionen.

Mats Svensson, projektledare för Tech Network Ronneby och Anders Jönsson, föreståndare för Sweden Waterjet Lab är mycket nöjda med 

den femaxliga vattenskärningsmaskin som nyligen installerats i Swedish Waterjet Lab.

E T T  SY LVA SST  M AT E R I A L

Sparbanksstiftelsen Kronan stöder Swedish 
Waterjet Lab med 5 000 000 kronor.
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D E N N UTI DA KO N STM U S I K E N  för en tillvaro fjärran från 
storslagna tv-galor och sensationella löpsedlar. Men varje år 
anordnas World New Music Days i samband med världs-
kongressen för ISCM – International Society for Contem-
porary Music, i något av de över femtio medlemsländerna 
världen över. 2009 är det Sverige som står värd för arrang-
emanget, som hålls på tre platser: Visby, Växjö och Göte-
borg, i samverkan med Rikskonserter. Temat är Listen to 
the World!. En poäng med att dela festivalen mellan olika 
orter är att visa att det går att samverka inom denna genre 
där individualismen är stor. De tre festivalstäderna har dock 
olika lokala arrangörer och profiler. I Växjö är det CoMA – 
Contemporary Music and Artists, som drivs inom ramen 
för Musik i Syd, som axlar ansvaret.  

Till varje World New Music Days går det ut en uppmaning 
till världens tonsättare att inkomma med nyskrivna verk. En 
internationell jury väljer sedan ut vilka som ska framföras. 
Detta innebär att arrangörerna inte förrän några månader 
innan festivalen vet vad som kommer att spelas. Däremot 
vet man vilken typ av verk som kommer ifråga. I Växjös fall 
blir det femton verk i kategorin elektroakustisk musik, live-
elektronisk musik, multimedia etcetera. Tolv verk för 
kammarensemble, sex verk för kammarkör, fyra verk för 
stråkorkester, tre verk för symfoniorkester samt en improvi-
sationskonsert.

Dessutom vet man vilka artister som ska uppföra de 
nyskrivna verken och på festivalen i Växjö blir det bland 

andra Malmö Symfoniorkester, Danska Radions 
Kammarkör, norska gruppen Cikada, Växjöbaserade Musica 
Vitae och nybildade svenska kammarensemblen Norrbotten 
NEO. Ett multimediaprojekt med dans av Virpi Pahkinen 
finns också på programmet liksom ljudkonst i olika tapp-
ningar, bland annat ljudskulpturer.

CoMA samarbetar med många partners kring festivalen, 
som Smålands Museum, Italienska Palatset och Växjö 
kommun som med Länsstyrelsen i Kronobergs län också 
står för de officiella mottagningarna. Samtidigt vill man göra 
hela år 2009 till ”Den nya musikens år”, då också barn och 
ungdomar ges möjlighet att arbeta med modern musik.

Växjö universitet är en annan stor samarbetspartner, liksom 
Media Artes, som kommer att ansvara för logistiken i 
samband med festivalen. 

Nutida konstmusik är förvisso en smalt område vars utöv-
ning sällan når de stora massorna. Med World New Music 
Days i Växjö, 28–30 september 2009, hoppas dock arran- 
görerna att kunna locka en ny publik.

World New Music Days arrangeras i Växjö 28 –30 september 2009. 

Sparbanksstiftelsen Kronan stöder  
World New Music Days med 500 000 kronor.
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Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Kronan bildades 1991. Beslutet fattades 
av huvudmännen i Sparbanken Kronan i samband med att 
Sparbanken ombildades till bankaktiebolag. När detta bolag 
sedermera gick in i Sparbanken Sverige AB erhöll Spar-
banksstiftelsen Kronan aktier i Sparbanken Sverige AB, 
numera Swedbank.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja spar-
samhet i Sverige. Som aktieägare i Swedbank AB ska stif-
telsen verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer 
och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen ska också 
verka för att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på 
kreditmarknaden en effektiv konkurrens.

Vid sidan om syftet att främja sparsamheten får stiftelsen 
även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller 
kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte ska tillgo-
doses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller 
juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmö-
genhet.

Verksamhetsområde
Sparbanksstiftelsen Kronans geografiska verksamhetsom-
råde sammanfaller med det som gällde för dåvarande Spar-
banken Kronan: större delen av Kronobergs och Kalmar 
län, Halmstads kommun samt Karlskrona, Ronneby och 
Olofströms kommuner.

Aktier i Swedbank AB
Stiftelsen bildade 2006 ett dotterbolag, Sparbanksstiftelsen 
Kronan i Syd Förvaltnings AB. Det nya bolagets uppgift är 
att bedriva värdepappershandel med aktier inom sparbanks-
sektorn.  

Stiftelsens aktieinnehav i Swedbank  AB vid 2007 års utgång 
är 5 466 221 direktägda och 298 000 ägda genom det nya 
dotterbolaget. Det totala innehavet utgjorde 1,1 procent av 
samtliga aktier i banken. Stiftelsen och dotterbolaget erhöll 
våren 2007 utdelning på dessa aktier med totalt 46 334 tkr.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Kronan äger tillsammans med tio andra 
sparbanksstiftelser samtliga aktier i ett förvaltningsbolag.
Kronan innehar 91 582 aktier i förvaltningsbolaget, motsva-
rande 9,16 procent av aktierna och är därmed fjärde största 
ägare i bolaget.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag hade vid utgången 
av 2007 sammanlagt 86 400 000 aktier i Swedbank AB. 
Detta innehav motsvarar 16,8 procent ägarandel i banken.

Sparbanksstiftelsen Kronan erhöll under 2007 utdelning på 
dessa aktier med 49 454 tkr.

Lokal pott
Stiftelsen har under 2007 beslutat att låta de lokala bankerna 
i samråd med stiftelsens huvudmän föreslå anslag till projekt 
inom en total ram av 2 000 tkr.

Förvaltningsberättelse
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Företagsutveckling och entreprenörskap
 
Sjöräddningssällskapet 500 000
Räddningsbåt  
  
Oskarshamns Kommun 325 000
NOVA  
  
Hälsoteknikalliansen 980 000
Varumärkesstrategi Hälsoteknikföretagen  
  
Kalmarbygdens Idé och Uppfinnarförening 210 000
Innovationskraft i Kalmarbygden  
  
Medflyttarakademien Kronoberg  200 000
Utveckling av verksamheten  
 
Swe-Am Chamber of Commerce 100 000
Entreprenörsdagarna  
  
Trädgårdsturism Linné  100 000
Trädgårdsturism  
  
Blekinge Bygdegårdsdistrikt 300 000
Teknisk utveckling av bygdegårdar  
  
Sustainable Sweden Southeast AB 900 000
Kraftsamling Polen  
  
Bråbygdens Intresseförening 800 000
Centrum för landskapsvård  
  
Komvux Växjö/KY Kronoberg  140 000 
Arbetsmarknadsdag för regional tillväxt
 
FoU-centrum Spenshult 3 000 000 
Testmiljö på Spenshult, 3 år 
  
Fjäderfäcentrum ideell förening 30 000
Optimerad äggproduktion
  
Masterplan Glasriket/Glasriket AB 220 000 
Omvärldsanalys Glas 
  
Föreningen Miljöresurs Linné 250 000 
Ekomat.nu – marknadscentrum, 3 år 
  
Ung Företagsamhet i Kalmar län 900 000 
Ung Företagsamhet 4 000 nya idéer! 3 år 
  

Blekinge Business Incubator 1 000 000
Blekinge Accelerator & Growth, 3år  
  
Summa 9 955 000

Forskning och utbildning  
 
Tech Network Ronneby 5 000 000 
Vattenskärningsteknik  
 
Idé & Resurscentrum i Ljungby AB 1 500 000
Maskin/Tekniklab  
 
Utvecklingcentrum servicetekniker i Ljungby 500 000
Tekniksal/Verkstad  
  
Virserums Konsthall  200 000
Skogens Guld  
 
Högskolan i Kalmar 1 500 000
Vision Enabling  
 
Växjö universitet  340 000
Läs- och skrivsvårigheter  
  
Högskolan i Kalmar  1 000 000 
Influensavaccin, 2 år  
 
Växjö universitet 1 500 000 
Optiska system  
  
Högskolan i Kalmar 1 000 000 
Toalettsystem, 2 år  
  
Högskolan i Halmstad 2 000 000
Hälsa och välbefinnande  
  
Blekinge Tekniska Högskola 5 000 000
Utvecklingscentrum Biometri, 3 år  
  
Växjö universitet 1 950 000
Tunga fordon, 2 år  
  
Smålands Idrottsförbund 3 000 000 
Träningsläger styrelsen  
         
Möbelriket AB 700 000
Entreprenörskap & Design
  

Beslutade bildrag 2007
Sparbanksstiftelsen Kronan lägger i sin policy för 

bidragsgivning tonvikt på att främja näringsliv, 

forskning, kultur och utbildning.
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Vilhelm Mobergsgymnasiet 500 000
Automation & FMS
 
Stiftelsen Teknikcentrum Kronoberg 410 000
Samverkan Chalmers  
 

Summa 26 100 000

  

Kultur
  
Kalmar Läns Muséum 450 000
Utvecklingscentrum i kulturmiljöpedagogik  
  
Dalborg & Jablonski Production 150 000 
Växjö Classic, Festivalkonsert 
  
Folkets Hus Älmhult 15 000
Digital projektor  
  
Åforsteatern 100 000
Åforsteatern  
  
Södra Kalmars Bygdegårdsdistrikt 570 000 
Ung som gammal 
  
Hallands Akademi 50 000
Olof von Dahlins minne  
  
Musik i Syd 500 000 
Den nutida konstmusiken, 3 år 
  
Hultsfreds Ungdomsorkester 100 000 
Kulturarv i fara  

Lumbus 150 000 
Arrangörskap  –  ung entreprenörsanda  

Poesi i Halmstad 50 000 
SM i Poetry Slam  

Summa 2 135 000 

 
  
Övrigt
 
UF-stipendier 418 000
  

Summa 38 608 000

  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Styrelse
 
Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie stämma 
bestått av följande ledamöter:

Ordförande Tommy Lindgren, advokat, Kalmar

Vice ordförande Thorsten Söderberg, verkstadschef, Halmstad

Hans Hyllstedt, ekonomichef, Tingsryd

Kjell-Åke Karlsson, rektor, Olofström

Lars Lindberg, företagsledare, Uppvidinge

Gudrun Lundqvist, förvaltningschef, Växjö

Mikael Blomqvist, företagsledare, Karlskrona

Ulf Nilsson, f. landstingsråd, Oskarshamn

Margaretha Palmér, jämställdhetsdirektör, Bergkvara

Eva Marie Andersson, vd, Ronneby

Birgitta Persson, compliance, Halmstad

Christel Gustavsson, fil.dr., Alvesta

Ann-Christin Bayard, vd, Orrefors

Ulf Carlsson, facklig avdelningsordförande, Ljungby

Förvaltare i stiftelsen  har varit 
Swenneby Advokatbyrå AB, Växjö.

Revisorer
 
Stiftelsens revisorer har varit:

Auktoriserad revisor Åke Andersson, Växjö

Auktoriserad revisor Olle Blomén, Växjö

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets  
slut framgår av följande resultat- och balansräkningar.

   

Be
sl

ut
ad

e 
bi

dr
ag

 o
ch

 s
ty

re
ls

e 
sa

m
t 

re
vi

so
re

r



16

Resultaträkning

 Belopp i tkr Not  2007 2006  Koncern 2007 

 

Intäkter     

Aktieutdelning  94 550 88 619 95 787 

Ränteintäkter  3 522 2 963 3 610 

Summa intäkter  98 072 91 582 99 397 

Kostnader     

Löner och arvoden 1 -1 092 -876 -1 092 

Kostnadsersättningar   -76 -97 -76 

Sociala avgifter 1 -373 -278 -373 

Övriga externa kostnader 2 -3 312 -1 860 -3 312 

Avskrivningar 3 -90 -85 -90 

Räntekostnader  -136 -242 -143 

Nedskrivning aktier 6 -14 865   

Summa kostnader  -19 944 -3 438 -5 086 

Verksamhetens resultat  78 128 88 144 94 311 

Upplösning av periodiseringsfond  0 73 180 0 

Resultat före skatt  78 128 161 324 94 311 

Skatt 4 -13 606 -37 691 -13 975 

Årets resultat  64 522 123 633 80 336 
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Balansräkning

 Belopp i tkr Not  2007 2006  Koncern 2007 

 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Inventarier 7 120 187 120

Sparbanksstiftelsen Kronan Förvaltnings AB 5, 6 1 000 1 000  

Aktier i Swedbank AB 5, 6 265 746 265 746 336 462

Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag 5, 6 92 92 92

Långfristiga fordringar 5, 6 1 361 1 339 1 361

Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag 5, 6 369 407 369 407 369 407

Summa anläggningstillgångar   637 726 637 771 707 442

Omsättningstillgångar     

Interimsfordringar  132 50 132

Övriga fordringar  30  30

Fordran på dotterbolag  54 135 0  

Bank  50 888 105 607 51 489

Summa omsättningstillgångar  105 185 105 657 51 651

Summa tillgångar  742 911 743 428 759 093

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 8 269 918 269 918 269 918

Fritt eget kapital 8 434 314 412 836 450 127

Summa eget kapital  704 232 682 754 720 045

      

Långfristiga skulder      

Beslutade ej utbetalda bidrag  7 220 5 300 7 220

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  132 47 132

Skatteskuld  14 017 37 202 14 386

Övriga kortfristiga skulder  144 132 144

Beslutade ej utbetalda bidrag  16 730 17 636 16 730

Upplupna kostnader  436 357 436

Summa kortfristiga skulder  31 459 55 374 31 828

      

Summa eget kapital och skulder  742 911 743 428 759 093
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Kassaflödesanalys

 Belopp i tkr   2007 2006 Koncern 2007 

  

Den löpande verksamheten     

Verksamhetens resultat  78 129 88 144 94 311

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  90 85 90

Betald skatt  -36 818 -24 517 -36 818

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  41 401 63 712 57 583

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Förändring av kortfristiga fordringar  -54 219 3 -84

Förändring av kortfristiga skulder  176 -77 176

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 642 63 638 57 675

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -23 -31 -23 

Investeringar i finansiella anställningstillgångar  -22 -11 920 -70 738 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -45 -11 951 -70 761 

  

Finansieringsverksamheten     

Utbetalda bidrag  -42 032 -39 465 -42 032 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -42 032 -39 465 -42 032 

  

Årets kassaflöde  -54 719 12 222 -55 118 

  

Likvida medel vid årets början  105 607 93 385 106 607 

  

Likvida medel vid årets slut  50 888 105 607 51 489 
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1. Anställda och personalkostnader
    
    2007 2006  

Antal anställda  1 1

Lön och semesterlön  182 144

Arvoden till styrelse  613 601

Arvoden till huvudmän, valberedning, jury  231 80

Arvoden till beredning  66 51

Summa löner och arvoden  1 092 876

Sociala kostnader  373 278

Summa lönekostnader  1 465 1 154

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Koncernen omfattar Sparbanksstiftelsen Kronan och dess eget förvaltningsbolag.      

I de fall koncernens not avviker från stiftelsens står den separat.      
  

Noter
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2. Arvode och kostnadsersättning
    

    2007 2006  

Revision   

Revision Andersson& Co  62 51

Övrigt Andersson & Co  8 15

Total Andersson & Co  70 66

  

Revision Ernst & Young  21 15

Övrigt Ernst & Young  10 11

Total Ernst & Young  31 26

Summa  101 92
 

 

Övriga kostnader  

Lokal  271 106

Resekostnader  229 99

Bolagsstämma  445 11

Stipendieutdelning  487 364

Årsredovisning  259 180

Annonsering  252 47

Administration och juridisk service  650 550

Övrigt  618 411

Summa  3 211 1 768

Totalsumma revision och övriga kostnader   3 312 1 860
 

3. Avskrivningar
    

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier              20 %

Ombyggnad lokal   20 %

4. Skatt
    

    2007 2006 Koncern 2007 

Inkomstskatt stiftelse  13 606 33 671 13 975

Förmögenhetsskatt  0 4 020 0

Summa  13 606 37 691 13 975
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5. Andra långfristiga värdepappersinnehav
    

    2007 2006 Koncern 2007 

Ingående anskaffningsvärde  637 584 625 664 637 584

Försäljning aktier Förvaltningsbolaget (gamla)   -264  

Förvärv aktier i Swedbank   10 700 70 716

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB   1 000 -1 000

Ränta på reversfordran  22 484 22

Lämnade aktieägartillskott  14 865   

Nedskrivning andelar koncern  -14 865   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  637 606 637 584 707 322

6. Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav
    

    2007 2006 Koncern 2007 

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd AB, aktiekapital  1 000 1 000  

Swedbank AB, aktier  265 746 265 746 336 462

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  369 499 369 499 369 499

Reversfordran Sparbankstiftelsen Första  1 361 1 339 1 361

Summa  637 606 637 584 707 322

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB:s innehav av aktier i Swedbank AB uppgick vid årets slut till 298 000 st.  

Marknadsvärdet på innehavet per 2007-12-31 uppgick till 54 534 tkr.   

Värdet på dotterbolagets aktieinnehav har skrivits ned till marknadsvärde på bokslutsdagen.   

  

Stiftelsens egna innehav av aktier i Swedbank AB uppgick vid årets slut till 5 466 221 aktier. 

Marknadsvärdet på innehavet per 2007-12-31 uppgick till 1 000 318  tkr  (1 358 356 tkr).    

 

Stiftelsens innehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB uppgick 2007-12-31 till 91 582 aktier.   

Innehavet hade på bokslutsdagen ett substansvärde på  1 394 753  tkr (1 901 629 tkr).    

 

Värderingen av reversfordran på Sparbanksstiftelsen Första, nom 1 764 tkr, som förfaller år 2020 och löper  med en årlig ränta 

av 2,5 %, har skett till nuvärdet av framtida betalningar diskonterade till 5 % ränta.   

Reversen har därmed åsatts värdet  1 361 tkr ( 1 339 tkr).     
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7. Inventarier
    

    2007 2006  

Ingående anskaffningsvärden  427 396 

Inköp  23 31 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  450 427 

   

Ingående avskrivningar  -240 -154 

Årets avskrivningar  -90 -86 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -330 -240 

   

Utgående redovisat värde  120 187 

8. Eget kapital, förändring
    

    2007 2006 Koncern 2007 

Bundet eget kapital  269 918 269 918 269 918 

Fritt eget kapital vid årets ingång  412 836 329 744 412 836

Årets resultat  64 522 123 633 80 336

Årets beslutade bidrag  -38 608 -36 631 -38 608

Lokal pott extra höst 2007  -860  -860

Återföring av tidigare beslutade bidrag  624 1 090 624

Lokal pott utlovad  -2 000 -4 000 -2 000

Beslutade stipendier högskola och UF  -2 200 -1 000 -2 200

Summa fritt eget kapital utgående  434 314 412 836 450 128

Summa eget kapital  704 232 682 754 720 046

Stiftelsen har tillfört dotterbolaget 14 865 tkr i villkorat aktieägartillskott.

Växjö 1 april 2008

 Tommy Lindgren  Kjell-Åke Karlsson  Lars Lindberg  Thorsten Söderberg
 ordförande      vice ordförande

  Hans Hyllstedt  Eva Marie Andersson  Gudrun Lundqvist 

 Mikael Blomqvist  Ulf Nilsson  Margaretha Palmér  Birgitta Persson 
 
  Christel Gustavsson  Ann-Christin Bayard  Ulf Carlsson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits denna dag.

Växjö 14 april 2008

 Åke Andersson      Olle Blomén  
 Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse
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Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan
Organisationsnummer 829502-0773

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Spar-
banksstiftelsen Kronan för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade infor-
mationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger 
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförornandet.

Växjö den 14 april 2008

Åke Andersson                     
Auktoriserad revisor

  Olle Blomén
Auktoriserad revisor 
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ÄVEN I ÅR delade Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier 
till de mest framstående examensarbetena vid Växjö univer-
sitet, Blekinge Tekniska Högskola och högskolorna i Halm-
stad och Kalmar. Stipendierna tillfaller studenter som på ett 
innovativt och kreativt sätt presenterat idéer, produkter 
eller produktutveckling som kan bidra till nyföretagande 
eller på annat sätt gagnar utvecklingen i regionen.

I år premierades ett rekordstort antal studenter, 62 stipen- 
diater som arbetat med 30 projekt. Den sammanlagda 
stipendiesumman uppgick till en miljon kronor. Tio projekt 
tilldelades 50 000 kronor och 20 projekt 25 000 kronor. 
Kronanstipendiet är därmed en av de allra förnämsta utmär-
kelser som studenter vid svenska universitet och högskolor 

kan erhålla. Att på detta sätt premiera ung kreativitet är en 
mycket viktig profilfråga för Sparbanksstiftelsen Kronan.

Årets stipendiater visade prov på mycket kreativa insatser 
inom en rad forskningsområden. Stiftelsen kan med tillför-
sikt konstatera att återväxten vid våra lärosäten är mycket 
god och att regionens näringsliv har en bred och solid 
rekryteringsbas när det gäller spetskompetens med kvalifi-
cerad utbildning. 

Sparbanksstiftelsen Kronan ser Kronanstipendiet som ett av 
sina viktigaste engagemang för forskning, utbildning och 
regionens framtid.

Stipendier för studier och forskning

2007 års Kronanstipendiater.

– www.sparbanksstiftelsenkronan.se 

Vägen till ansökningar och information

Vill du ansöka om medel från Sparbanksstiftelsen Kronan? Information om hur du går till väga hittar du på  
www.sparbanksstiftelsenkronan.se. Här kan du även läsa om de projekt som blivit belönade tidigare år. 
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Styrelse

Tommy Lindgren
Ordförande, Kalmar

Thorsten Söderberg
Vice ordförande, Kalmar

Ulf Nilsson
Ledamot, Oskarshamn

Lars Lindberg
Ledamot, Uppvidinge

Mikael Blomqvist
Ledamot, Karlskrona

Gudrun Lundqvist
Ledamot, Växjö

Eva-Marie Andersson
Ledamot, Ronneby

Hans Hyllstedt
Ledamot, Tingsryd

Margaretha Palmér
Ledamot, Bergqvara

Birgitta Persson
Ledamot, Halmstad

Kjell-Åke Karlsson
Ledamot, Olofström

Ann-Christin Bayard
Ledamot, Nybro

Christel Gustafsson
Ledamot, Alvesta

Ulf Carlsson
Ledamot, Ljungby
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Huvudmän
De 34 huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Kronan utses 
inom verksamhetsområdet. Huvudmännen har som en av 
sina uppgifter att fånga upp idéer och behov, som stiftelsen 
kan utveckla och tillfredsställa. Hälften av huvudmännen 
utses av kommuner inom verksamhetsområdet. Dessa 

huvudmän utser i sin tur ytterligare lika många huvudmän. 
Det är huvudmännen som väljer sparbanksstiftelsens 
styrelse vid en årlig stämma. Här följer en förteckning över 
nuvarande huvudmän.

Kommunalvalda, mandattid 2007–2011

Gunilla André, Ramdala
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
Göran Borg, Hovmantorp
Marianne Eckerbom, Ljungby
Mickael Fransson, Lindås
Ingrid Hugosson, Åseda
Dag Hultefors, Halmstad
Ingemar Johnsson, Diö
Markus Lund, Nybro
Johnny Lundberg, Moheda
Ann-Britt Mårtensson, Bergkvara
Margareta Olsson, Olofström
Johan Persson, Kalmar
Anders Pettersson, Ronneby
Nils Posse, Växjö 
Tommy Rälg, Hultsfred
Sven-Erik Svensson, Urshult

Huvudmän valda av huvudmän 

Gunnel Akinder, Läckeby
Marie Björck, Karlskrona
Rune Fransén, Bergkvara
Monica Haider, Diö
Bo Hjalmarsson, Växjö
Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby
Sven Jägervall, Halmstad
Göran Jönsson, Halmstad
Madeleine Kidell, Sölvesborg
Börje Norén, Alvesta
Hans Persson, Lyckeby
Anders Rodin, Ljungby
Anna Storbjörk,Växjö
Tomas Söreling, Målilla
Karin Odin-Liljedahl, Halmstad
Gun Yström, Halmstad
Margit Bik, Halmstad

Sparbanksstiftelsen Kronan
Storgatan 17
352 30 Växjö 

Tel: 0470-124 91
Fax: 0470-193 30

kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se
www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Kontaktperson

Gunilla Johansson



Sparbanksstiftelsen Varberg
Box 74
432 22 Varberg
Tel 0340-66 60 85

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Skaraborgsgatan 21, 1 tr
532 30 Skara
Tel 0511-34 73 33

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23
275 21 Sjöbo
Tel 0416-262 92

Sparbanksstiftelsen Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping
Tel 0510-54 55 02

Stiftelsen 
Föreningssparbanken Sjuhärad
Box 1730
501 17 Borås
Tel 033-16 65 58

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 Västervik
Tel 0490-81 51 06

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kungsgatan 5
631 93 Eskilstuna
Tel 016-15 82 00

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16 
826 32 Söderhamn
Tel 0270-109 20

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82
711 22 Lindesberg
Tel 0581-156 58

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
380 74 Löttorp
Tel 0485-204 39

Sparbanksstiftelsen Vimmerby
c/o Vimmerby Juristbyrå
Storgatan 50
598 37 Vimmerby
Tel 0492-425 10

Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel 036-19 68 11

Sparbanksstiftelsen Skåne*
Box 4003
203 11 Malmö
Tel 040-20 64 50

Sparbanksstiftelsen Nya*
Stora Gatan 39
722 12 Västerås
Tel 021-38 27 70

Sparbanksstiftelsen Kronan*
Storgatan 17
352 30 Växjö
Tel 0470-124 91

Sparbanksstiftelsen Norrland*
Box 73
901 03 Umeå
Tel 090-16 92 08

Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Box 717
791 29 Falun
Tel 023-471 13

Sparbanksstiftelsen Väst*
Box 1100
462 28 Vänersborg
Tel 0521-697 09

Sparbanksstiftelsen Upland*
Kungsgatan 40
753 80 Uppsala
Tel 018-10 34 20

Sparbanksstiftelsen Första*
404 80 Göteborg
Tel 070-467 20 79

Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län*
Box 358
831 25 Östersund
Tel 0761-17 01 10

Sparbanksstiftelsen Norrbotten*
Slipvägen 1 G
973 41 Luleå
Tel 0920-893 46

Sveriges 
22 sparbanksstiftelser
Vid utgången av 2007 fanns det 22 sparbanksstiftelser i Sverige (i storleksordning):

* Dessa sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.



Sparbanksstiftelsen Kronan

Storgatan 17

352 30 Växjö

Tel 0470-124 91

www.sparbanksstiftelsenkronan.se


