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Den som har gott minne kan erinra sig att jag av-
slutade förra årets Ordföranden har ordet med; 
”Huvudmännen i Kronan skall vara stolta – Kro-

nanstiftelsen har medverkat i två emissioner så långt 
Kronans ekonomi förslog. Nu är banken åter på grön 
kvist och stiftelsen får åter utdelning på sina aktier. Kro-
nanstiftelsens framtid ser ljus ut idag.”

■ Frågan man har rätt att ställa sig är; Hur blev det? Jag 
kan garantera att är man ansvarig för en ägarstiftelse 
med huvudsakligt ägande av bankaktier i vårt fall Swed-
bankaktier, närmare bestämt 3.666.666 stamaktier och 
3.257.610 preferensaktier, har det gångna året varit 
minst sagt händelserikt, där banken enligt beslut på års-
stämman 2011 påbörjade återköp av aktier i en takt som 
stämde överens med då relevant ekonomisk information 
och bankens dåvarande överkapitalisering. Kritik fram-
fördes från finansministern.  

■ Helt plötsligt hände det saker ute i Europa med statlig 
finansiell oro i flera Euro-stater, då dessa ej längre kunde 
finansiera den egna statens underfinansierade budget 
vid låneförfall.  Räntorna steg med rekordfart för dessa 
stater med åtföljande bankkriser som spred svallvågor 
över hela Europa med diskussioner om stat–  respekti-
ve bankkonkurser. Nu blev det ånyo obekvämt att vara 
ägare av bank. Vi följde europapolitikernas spel i TV och 
press där de i möjligaste mån alltid - alltid försvarade 
sitt eget lands ekonomiska intressen i den ekonomiska 
krisen men kunde trots många möten inte snabbt fatta 
nödvändiga beslut. Europeiska Centralbanken, ECB ord-
nade nödlån och förslag framfördes från politikerna på 
nya förändrade kapitaltäckningsregler som förändrade 
de svenska bankernas ekonomiska styrka,  mätt i ban-
kernas eget kapital mot utlåning. Swedbanks styrelse 
beslutade som en direkt konsekvens av detta att stoppa 
återköp av egna aktier.  

■ I Sverige talades det under år 2011 mycket om en 
eventuell bolånebubbla p.g.a. fastighetsprisernas enor-
ma utveckling under en tioårsperiod.  Regeringen hade 
tidigare infört en lägsta nivå på eget kapital vid köp av 
fastigheter och fastighetsmarknaden frös till. Utbudet 
av fastigheter ökade, men avsluten blev färre och tog 
mycket längre tid. Detta skapade oro speciellt då rän-
torna började höjas från en långsiktigt orimligt låg nivå, 

som tyvärr legat till grund för mångas fastighetsköp 
de senaste åren, men även konsumtionslån med fastig-
hetspant. De svenska bankerna kritiserades med jämna 
mellanrum av finansministern för att bankerna, upp-
gavs det, tog ut för stor marginal på bostadskrediterna 
gentemot sina lånekunder.  Bankernas representanter 
försökte förgäves förklara att reporäntan inte längre 
styrde deras upplåningskostnader. Kritiken från finans-
ministern fortsatte ända fram till dess att hans egen 
bankmarknadsansvarige Peter Norrman förklarade i TV 
att inte ens SBAB, d.v.s. statens eget bostadsinstitut 
kunde låna billigare än de övriga bankerna. Den populis-
tiska kritiken från finansministern upphörde. Det är en 
självklarhet att kritiken togs emot med tacksamhet av 
många fastighetsägare som hade stora lån när räntorna 
började röra sig uppåt.  Jag kände igen kritiken mot ban-
kerna från tidigare, då de inte kunde behålla räntan på 
den under många år lägsta nivån, vilket nu medför att 
hushållens konsumtion måste strypas om bostadskost-
naden blir för betungande – vilket då med nödvändighet 
kommer att förändra svenskarnas konsumtionsmönster. 
Många tunga internationella aktörer upprepade att det 
fanns en bolånebubbla i Sverige på samma sätt som i 
bl.a. vårt grannland Danmark, men svenska ansvariga 
aktörer motsade detta. Alla inser att det är räntenivån 
som kommer att avgöra detta.  Den europiska krisen har 
hittills medfört att enorma lån med låga räntor beviljats 
av ECB till europiska banker, vilka i sin tur köper statso-
bligationer, varför det f.n. synes som lugn råder? Tyvärr 
tror inte jag att den europeiska krisen, som bygger på 
politiskt medveten överkonsumtion som någon annan 
skall betala, ännu är över. Jag tror inte på trollkarlar.

■ Den ovan i korthet redovisade ekonomiska situationen 
har medfört att den i början av 2011 av stiftelsestyrel-
sen kalkylerade utdelningen på stiftelsens aktier, så sent 
som vid styrelsens sammanträde i november 2011, revi-
derades ner till noll p.g.a. av osäkerheten om hur mycket 
eget kapital banken måste ha. Därefter kom ånyo nya 
kapitaltäckningsregler som bedömdes betydligt gynn-
sammare för de svenska bankerna. Fortfarande, i april 
2012, är det oklart vad som kommer att krävas för ka-
pitaltäckning för lån till bostadsfinansiering. I skrivande 
stund, den 12 april 2012, är situationen den att Swed-
bank har den högsta kapitaltäckningen (15,7 %) av de 
fyra svenska storbankerna bedömd utifrån nuvarande 
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kända regelverk.   Mot bakgrund av detta och bankens 
resultat beslutades på årets årsstämma i Swedbank att 
utdelningen för 2011 blev  5,30 per aktie vilket är myck-
et glädjande för vår stiftelse. . 

■ Således konstaterar jag att jag hade rätt för ett år sen 
då jag modigt skrev ; ” Nu är banken åter på grön kvist 
och stiftelsen får åter utdelning på sina aktier. Kronan-
stiftelsens framtid ser ljus ut idag.” Jag vågar upprepa 
detta en gång till för innevarande år. Stiftelsen fortsät-
ter att köpa aktier för del av erhållen utdelning och li-
tar på bankens styrelse och ledning.(I övrigt vad avser 
stiftelsens ekonomi i siffror hänvisar jag till sid. 12-18 i 
denna årsredovisning.) 

Internt och externt arbete i stiftelsen
■ I stiftelsen har under det gångna året påbörjats en ut-
redning som vi benämner Omtaget.
 Denna omfattar hela styrelsen som delats upp i tre ar-
betsgrupper; ägarfrågor, bidragsfrågor, (fortsättningsvis 
benämnda regional utveckling) samt som tredje grupp 
frågan om stiftelsens framtida organisation.  
En slutrapport angående ägarfrågorna redovisas vid fö-
restående huvudmannamöte i maj 2012. 
 
■ Utredningen i stiftelsen kommer nu efter sommaren 
att fortsätta med regional utveckling, d.v.s. hur stiftel-
sen kan medverka till lokalsamhällets utveckling liksom 
de framtida organisationsfrågorna. Vår ambition är att 
samarbeta med vår grannstiftelse Alfa i möjlig utsträck-
ning för att skapa slagkraftiga insatser i långsiktiga 
ägarfrågor och sparbanksideologiska frågor där vi har 
samsyn. Vår egen suveränitet som stiftelse rubbar vi 
inte på men vi måste inse att vår storlek kräver samar-
bete i en ägargruppering. 

■ Under det gångna året genomfördes i samarbete med 
Swedbank och regionala aktörer ekonomiska konferen-
ser, där stiftelsen fortsättningsvis bidrar med 150.000 
kr för vardera konferens och där ambitionen är att sti-
mulera näringslivet inom stiftelsens område. I år, dvs 
2012, kommer konferenserna  att äga rum i Halmstad 
med temat Framtidstro och Handelsutveckling, i Ljung-
by med temat Våga Tillväxt och i Nybro med temat CSR 
– Juste Företagande.

■ Den traditionella utdelningen av stipendier till de bäs-
ta examensarbetena på våra högskolor och universitet 
genomfördes under år 2011 i Kalmar. Totalt delades 24 
stipendier ut till en total summa om 800.000 kr. Stipen-
dierna kommer även att delas ut under 2012 och då i 
Halmstad.  (Sid. 8-9)

■ 
Lokal pott, d.v.s. de medel som ställs till förfogande av 
styrelsen till stiftelsens huvudmän för bidrag av en-
gångskaraktär har tagits i anspråk till sista kronan un-
der 2011, d.v.s. med en miljon kronor. Ambitionen är från 
styrelsen att ompröva nivån på dessa medel och omar-
beta de gällande regelsystemen. Höjning kommer dock 
ej att genomföras förrän stiftelsestyrelsen anser att de 

arbetsformer som gäller för dessa bidrag är tillräckligt 
stabila och ger avsedd effekt för såväl stiftelsen som 
Swedbank. (Sid 6-7.)

Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbo-
lag och Sparbanksakademin
■ Under våren 2012 har den sista tvisten angående om 
de panträttsrealisationer som genomfördes av Förvalt-
ningsbolagets aktier slutförts. (Se Förvaltningsberät-
telsen på sid. 11.) Överenskommelse har ingåtts med en 
motpart och tre mål har prövats varvid skiljenämnden ej 
bifallit Förvaltningsbolagets talan. Förvaltningsbolaget 
kommer t.v. att finnas kvar som mottagare av utdelning-
en på bolagets ägda aktier och som sammanhållande 
länk mellan de elva stiftelserna på riksnivå men kommer 
ej längre att bedriva egen verksamhet, utan denna skall 
bedrivas uteslutande med personal från de elva stiftel-
serna. Stiftelsens andel i Förvaltningsbolagets kapital är 
strax under tio procent och motsvarar i dag ett värde på 
över 35 Mkr.

■ Sparbanksakademin har under det gångna året i prak-
tiken avvecklats, men kommer att finnas kvar för att 
skydda namnet och med en ännu ej definierad verksamhet.

Avslutningsvis
■  Som ordförande vill jag avsluta årets Ordföranden har 
ordet med att berätta att samarbetet med vår grann-
stiftelse Alfa fungerat mycket bra, samt att samarbetet 
i ägarfrågor i den s.k. ägargruppen med fristående spar-
banker SR och Folksam löpt på bra med flera möten, lik-
som att informationen från Swedbanks ledning och sty-
relse aldrig tidigare fungerat så bra som den gör i dag. 
Ambitionen är att ägargruppen ska diskutera, klargöra 
och redovisa gruppens krav gentemot bankens styrelse 
för att i möjlig utsträckning påverka Swedbank till att bli 
den kundnära, konkurrenskraftiga och lokala bank som 
stiftelsernas värderingar grundas på.  

■ Jag vill även ta tillfället i akt och tacka den lednings-
grupp, bestående av vice ordf. Thorsten Söderberg, sty-
relseledamöterna Kjell-Åke Karlsson, Gudrun Lundqvist 
och Ulf Nilsson samt på kansliet Gunilla Johansson, som 
verkat vid min sida under den treårsperiod som löpt se-
dan vi tvingades medverka i de emissioner som gjorde 
att stiftelsens arbete måste bedrivas på sparlåga. Stor 
beredvillighet att alltid hjälpa till kännetecknar gruppen 
liksom mycket gott kamratskap som ger glädje även när 
arbetet ibland känts motigt. Jag uppfattar och hoppas 
att vi åter är i mer normala tider och att det framtida 
arbetet kommer att bedrivas från kansliet på tidigare 
sedvanligt sätt. Min ambition är att så långt det är mo-
tiverat utbilda vår styrelse, liksom att hålla styrelsens 
ledamöter och huvudmännen väl informerade genom 
bl.a. lokala huvudmannasammanträden. 

 
Tommy Lindgren
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■ Halmstad har bl.a. uppmärksammat Kulturparadiset som har fått 35 000 kr som bidrag till sin 
verksamhet att stimulera unga musiker. Föreningen som har en fast scen med plats för 90 besökare arbetar med 
livemusik och events med musikalisk anknytning. Förutom att ordna konserter förmedlar föreningen även musika-
liska uppdrag till sina medlemmar. 

■ I Emmaboda har man också värnat om den lokala musiktraditionen genom att stödja Johansfors 
Musikkår. Kåren har gamla anor som bruksorkester men har även förnyat sig genom att spela musikalmusik och 
medverka i kyrkokonserter. Samarbete har också inletts med kompositionsstudenter från Linnéuniversitetet som 
skriver nya stycken åt orkestern.

■ Teater Kontur i Blekinge satte under 2011 upp teaterföreställningen ”Kung Byxlös” som handlade om 
drottning Margareta (1353-1412). Denna drottning tillsammans med sin son Olof tilldelade Ronneby dess stads-
privilegier

■ TågCentralen i Ljungby har ambitionen att skapa ett nytt välbesökt turistmål i kommunen.
Föreningen TågCentralen  bildades 2003 och medlemmarna har i dagsläget lagt ner ca 8 000 timmar
på att återuppbygga Dr Bent Schultzes modelljärnväg som Ljungby kommun fått som donation, en räddningsak-
tion som rönt stort intresse i hela landet. Den 6 maj 2012 var det stor invigning.
Nästa tioårsprojekt är en modell av den smalspåriga järnvägen Bolmenbanan. Det blir en kulturhistorisk satsning 
som omfattar alla stationsmiljöer och delar av banan i Ljungby kommun samt dokumentation och museiverksam-
het kring denna. Detta projekt har Sparbanksstiftelsen Kronan stöttat med 27 000 kr.

Alvestas konferens i Husebys gamla smedja.
Foto Tommy Lindgren

Johansfors musikkår
marscherar genom gatorna. 

Foto Sara Södergård.
Kulturparadiset representerat 

av fr.v. Martin Nilsson, Jonathan 
Elwing och Anders Nilsson.  

Foto Thomas Gränsman

Scen ur Kung 
Byxlös. 

Foto Görel Abramsson.Detalj av Ljungby 
Järnväg byggd av föreningen 

Tågcentralen. 
 Foto Anders Billow.
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Mottagare av lokal pott 
 
■ Alvesta Kronor 
Allbo Barockkör 7 000
Allbo Lärcenter 4 000
Alvesta Skid och Orienteringsklubb 10 000
Hynnenäs Byggnadsförening 8 500
N. Allbo Hembygdsförening 8 500

■ Emmaboda 
Emmaboda Folkets Hus 11 000
Emmaboda Bridgeklubb 5 000
Johansfors Musikkår 5 000

■ Halmstad 
PRO Halmstad 10 000
Ockieklubben 10 000
Tall Ship Races 50 000
Hallands Skådespelarlag 10 000
ABF Sydhalland 15 000
Stråkensemblens Föräldraför. 25 000
Kulturparadiset 35 000
Andersbergs Idrottsklubb 15 000
Halmstad Brass 10 000

■ Hultsfred 
IBK Svala 8 250
Målilla OK 8 250
Rockcity Hultsfred 10 000
Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby 6 500

■ Kalmar 
Kalmar Södra IF 20 000
Invandrare för Sverige 7 000
Tones of home 8 000
Tvärskogs IF 8 000
Kalmar TK 5 000
Teater Katastrof 3 000
SK Framåt 3 000
Smedby Boik 37 000
Teater Weak 5 000
FBC Kalmarsund 10 000
Jan Nordström 10 000

■ Karlskrona 
Gymnasieskolorna i Karlskrona 69 000
Teater Kontur 10 000
Berättelser under eken 5 000
Ung Företagsamhet 25 000
Biljardklubben Flamingo 7 000
Blekinge Handikappidrott 6 000
 
■ Ljungby 
Bolmenbygdens Kulturförening 20 000
Hamneda Ungas Förening 10 000
Charity Run 10 000
Synskadades Förening 10 000
Tåg-centralen i Ljungby 27 000

■ Nybro 
Kungshalls Bangolfklubb 5 000
Pukebergs Bollklubb 10 000
Sydostvävarna 6 000
Madesjö IF 8 000
Nybro Ridklubb 8 000
BK Puma boxningsklubb 8 000

■ Oskarshamn 
Företagscentrum i Oskarshamn 28 000
Kristdala Samhällsförening 18 000
Projekt Axel Munthe 10 000

■ Ronneby 
Gymnasieskolan Knut Hahn 30 000
Ronneby NU 4 000
Kallinge PRO 5 000
Lions Club Bräkne Hoby 7 500
SPF Ronneby 5 000
FIF Gnistan 4 500

■ Tingsryd 
Tingsryds Skytteförening 32 000
Urshultskolans Föräldraförening 15 000

■ Torsås 
Bergkvara Hembygdsgille 12 000
Bergkvara Scoutkår 3 200
Uppvidinge 
Alstermo IF skidsektionen 7 000
Lenhovda IF 20 280

■ Växjö 
Asa bygdegårdsförening 25 000
Hovmantorps Segelsällskap 10 000
Dångebo Samhällsförening 7 500
Braås Samhällsförening 15 000
Linneateatern 5 000
Christina Nilsson sällskapet 20 000
IFK Växjö 28 500
Tolgs IF 20 000

■ Älmhult 
Folkets hus i Älmhult 18 000
Älmhults Idrottsförening 20 000
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Stipendieutdelningen 2011 hölls på konferensanläggningen Brofästet i Kalmar som 
ligger i anslutning till Linnéuniversitetets lokaler. Totalt var de 24 arbeten som 
belönades med sammanlagt 800 tusen kronor.  Stipendiesummorna var 50 eller 25 tkr. 

Blekinge Tekniska Högskola hade stort fokus på hållbar utveckling. Två uppsatser belönades med 50 tkr och 
fyra med 25 tkr. Mycket intressant var guiden för genomförande av Vision 2050 för ett hållbart samhälle, som 
gjorts av en trio studenter med olika bakgrund, Tamar Harel från Israel , Carmelina Macario från Kanada, och Sara 
Florens Carreno från Spanien.

Linnéuniversitetet hade ett originellt arbete inom ämnet pedagogik. Det handlade om hur man bäst lär ut kon-
sten att ”räkna med bråk”. Det gäller alltså färdigheterna i division, en av matematikens grunder, som många elever 
har svårt för. Ett viktigt arbete tyckte stiftelsens jury och belönade Helena Roos och Andreas Ebbelind med 50 tkr. 
Ytterligare tre arbeten från Linnéuniversitetet belönades med 50 tkr och  åtta arbeten fick 25 tkr.

Högskolan i Halmstad fick liksom BTH två arbeten belönade med 50 tkr och fyra med 25 tkr. Bland dessa arbeten 
märktes ett trygghetslarm tänkt för människor med ett aktivt liv, kallat LIAC- alarm. Larmknappen som kan vara 
ett snyggt och lättburet armband eller halssmycke ringer trådlöst genom mobiltelefonen upp de telefonnummer man 
valt som larmmottagare och då visas positionen på den som larmat för mottagaren. Detta betyder att systemet 
har lika stor räckvidd som mobiltelefonnätet och att det är lätt att finna den som behöver hjälp. Linnéa Trulssons 
och Annika Karlssons arbete har blivit mycket uppmärksammat och produkten ska inom kort lanseras på marknaden.

Stipendieutdelningen var som vanligt ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang där även stipendiaternas 
familjer och handledare deltog. Dagen förgylldes av Kulturskolan i Kalmar som underhöll med både sångare och 
stråkensemble. Föredrag på temat entreprenörskap hölls av Jeanette Lindström från LindmarkMedia AB. Karin 
Mattsson från Swedbank skötte utfrågningen av stipendiaterna tillsammans med nämnda Jeanette Lindström.
Samtliga foton från stipendieutdelningen är tagna av Janne Öberg.

Helena Roos och 
Andreas Ebbelind 

från 
Linnéuniversitetet

Linnéa Trulsson och 
Annika Karlsson 

från
 Högskolan i Halmstad.

Stephen Hwang, 
rektor för Linnéuniversitetet 

hälsade välkomna till 
Linnéuniversitetet. 

Tarel Hamar, 
Carmelina Macario och 
Sara Florens Carreno 

från 
Blekinge Tekniska

 Högskola. 
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50 000 kr
Linnèuniversitetet
Effektiv hantering av åtgärder i 
kärnkraftstekniska anläggningar 
Josefin Svensson 
Handledare: Izudin Dugic,Tommy Appelqvist 
(OKG) 

Automatisk minneshantering för 
dynamisk automatisk parallellise-
ring av rena metoder
Erik Österlund 
Handledare: Welf Löwe 

Lärande i bråk
Helena Roos, Andreas Ebbelind 
Handledare: Per Nilsson 

Bättre effektivitet på dörrpanelav-
delningen hos IAC Group AB
Helena Ladan 
Handledare: Göran Lundgren, Magnus Hans-
son, (IAC Group AB) 

Högskolan i Halmstad
Cooperative Adaptive Cruise Control 
- CACC
Fredrik Berg, Johan Andersson, 
Mattias Bjäde, Spencer Mak 
Handledare: Kristoffer Lidström 

LIAC Alarm, ett innovativt trygg-
hetslarm med stöd av mobiltelefoni
Annika Karlsson, Linnea Trulsson 
Handledare: Leif Nordin 

Blekinge Tekniska 
Högskola
Practical application for: A SSD ap-
proach for executing Vision 2050
Sara Flores Carreno, Tamar Harel, 
Carmelia Macario
Handledare: Zaida Barcena 

Energy Efficiency in Wireless Net-
works – Impact of Adaptive Radio 
Unit Activation
Mozhgan Hedayati 
Handledare: Abbas Mohammed 

25 000 kr
Linnèuniversitet
Framtagning och utveckling av en 
modell för investeringsbedömning
Emma Bolander, Therese Lundelius
Handledare: Fredrik Karlsson, Bernt Svensson 
(VIDA AB) 

XLT Executive – snygg ställbar 
rullstol på jobbet
Bernhard Sandqvist 
Handledare: Magnus Silferhielm 

Sagosnurran – ett redskap för att 
förbättra medicineringen av små 
barn
Jessica Arosenius 
Handledare: Johanna Rosenqvist 

Effektivisering av den osynliga 
värdekedjan
Sara Davidsson, Viktor Gustafsson 
Handledare: Renato Ciganovic, Niklas Linde-
sköld (Elektrolux) 

Svensk CSR på kinesiskt vis
Frida Magnusson, Kristoffer Pet-
tersson 
Handledare: Peter Boye 

En modell för att mäta och öka 
kundupplevd relationskvalitet
Petter Nelson 
Handledare: Renato Ciganovic, Patrik Sundin 
(SAAB) 

Analys av fläktring
Andreas Fransson, Joakim Schill 
Handledare: Leif Pettersson, Peter Bergvall 
(SAPA) 

Invandrarföretagare i Växjö – ur ett 
personligt nätverksperspektiv
Ulf Ljusberg, Christoffer Palm, 
Jonas Andersson 
Handledare: Bengt Johannisson 

Högskolan i Halmstad
Assistansrobot – ”Slangaren”
Richard Borg, Timmy Svensson 
Handledare: Björn Åstrand, Leif Ahlman 
(Drones Networking) 

Moneo, varningssystem vid 
infusionsbehandling
Jenny Thuresson, Mathilda Davidsson 
Handledare: Joakim Tell 

Gear Up, rullstol med växel
Viktor Larsson, Ingrid Bertilsson 
Handledare: Fawsi Halila, Martin Persson (HTC) 

Effektiv och flexibel patientlyft för 
hem- och vårdmiljöer
Andreas Leman, Fredrik Löfgren, 
Joakim Eriksson 
Handledare: Fawsi Halila 

Blekinge Tekniska 
Högskola
On Computational Complexity of 
Motions Estimation Algorithms in 
MPEG-4 Encoder
Muhammad Shahid 
Handledare: Benny Lövström, Andreas Ross-
holm (ST-Ericsson) 

Braille-based text input for multi-
touch screen mobile phones
Bie Chuangjun, Hossein Ghosodi 
Fard 
Handledare: Bo Helgesson och Jimmy 
Petterson (Synskadades Riksförbund) 

Principles for Distributed Databases 
in Telecom Environment
Imran Ashraf, Amir Shahzeo Khokhar 
Handledare: Lars Lundberg, Magnus Vigerlöf 
(Ericsson AB) 

The Weave, an in-depth practical 
guide for practitioners
Alison Cretney, Steven Cretney, 
Tracy Meisterheim 
Handledare: Tamara Connell 



Under året har det hållits tre regionala konferenser i 
Swedbanks regi som stiftelsen har finansierat.

Först ut var Swedbank i Alvesta som förlagt sin konferens i gamla smedjan på 
Huseby Bruk den 18 maj. 
■ Temat för konferensen var ”Den attraktiva arbetsplatsen” och många intressanta föreläsare hade engagerats. 
Ett uppskattat inslag var bankens egen chef  i Alvesta, Kristel Sundahl, som i sitt välkomsttal talade om sparbanks-
idén på ett lättsamt och trevligt sätt. Bland övriga talare märktes Göran Adlén som på ett mycket underhållande 
sätt utvecklade konferensens tema, vad som gör en arbetsplats attraktiv. Magnus Alvesson från Swedbanks eko-
nomiska sekretariat informerade om det aktuella ekonomiska läget på ett initierat sätt. 
Bildtext : Mat serveras utanför gamla smedjan i Huseby. Foto Roland Johansson.

Nästa konferens hölls i Rock City i Hultsfred den 3 november. 
■ Peter Nygårds, Swedbank, var moderator och höll samman programmet till en innehållsrik och kontaktskapande 
dag. Ämnet var ”Tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin” och behandlade främst trä och metallindustrin i 
området. Hultsfred ligger i ett område som haft mycket stor tillverkning av prefabricerade villor och även metallin-
dustrin är betydande i området. En strategi för fortsatt utveckling är på väg att skapas genom samverkan mellan 
kommunen, regionförbundet och trä- och metallföretagen, starkt bidragande till detta var genomförandet av 
denna konferens.

Halmstad höll sin Näringslivskonferens den 10 november på Hotel Tylösand 
■ med Katarina Hultling som moderator.  Temat var ”Logistikens betydelse för Halmstads Näringslivsutveckling” 
och även här skapades nya nätverk mellan aktörerna. Mycket intressanta inslag var presentationen av inskepp-
ningen till Halmstad hamn och vidaretransporterna därifrån, samt informationen från Halmstad Högskola som gör 
ett viktigt strategiskt arbete för att utveckla regionen. Från Swedbank deltog här liksom i Alvesta Magnus Alves-
son. Avslutningsvis berättade äventyraren Ola Skinnarmo om sin resa över nordkalotten. Mycket glädjande är att 
Halmstads Näringslivskonferens lockar fler deltagare för varje år på grund av sitt intressanta program.

10

Regionala konferenser

Peter Nygårds 
från Swedbank 

frågar ut företrädare för 
näringslivet.  

Foto Tommy Lindgren.

Alvestas konferens i 
Husebys gamla smedja. 

Foto Tommy Lindgren

Nöjda efter en väl genomförd 
konferens, Ola Skinnarmo, Katarina 

Hultling och Thomas Gränsman, 
chef på 

Swedbank i Halmstad.  
Foto Roland Johansson.
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Förvaltnings berättelse
Sparbanksstiftelsen Kronan 2011

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Kronan bildades 1991. Beslu-
tet fattades av huvudmännen i Sparbanken Kronan i 
samband med att Sparbanken ombildades till bankaktie-
bolag. När detta bolag sedermera gick in i Sparbanken 
Sverige AB erhöll Sparbanksstiftelsen Kronan aktier i 
Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja 
sparsamhet i Sverige. Som aktieägare i numera Swed-
bank AB ska stiftelsen verka för att sparbanksrörelsens 
grundläggande idéer och värderingar bevaras och 
utvecklas. Stiftelsen ska också verka för att banken 
bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv 
konkurrens.
Vid sidan om syftet att främja sparsamheten får stiftel-
sen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott 
eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte 
ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag 
till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på 
stiftelsens förmögenhet.

Verksamhetsområde
Sparbanksstiftelsen Kronans geografiska verksamhets-
område sammanfaller i stort med det som gällde för 
dåvarande Sparbanken Kronan: större delen av Krono-
bergs och Kalmar län, Halmstads kommun samt Karls-
krona, Ronneby och Olofströms kommuner. 

Övrigt 
Under 2011 har utdelning på stiftelsernas aktier 
erhållits med 22 mkr. 20 mkr har använts till köp av 
Swedbank preferensaktier. Stiftelsen har ej tagit emot 
eller hanterat nya bidragsansökningar. Stiftelsen har 
fortsatt verksamheten med utdelning av stipendier till 
elever vid Kronanområdets tre högskolor. Vidare har 
verksamhet bedrivits med lokal pott som tidigare, samt 
har bidrag lämnats till tre regionala näringslivskonferenser.

Dotterbolag och placeringar
Dotterbolag
Stiftelsen har ett helägt dotterbolag, Sparbanksstiftel-
sen Kronan i Syd Förvaltnings AB. Dotterbolaget har ett 
mindre värdepappersinnehav.

Aktier i Swedbank AB
Vid 2011 års utgång innehade stiftelsen med dotter-
bolag 3 666 666 stamaktier och 3.257.610 preferens-
aktier i Swedbank. Marknadsvärdet av stamaktierna 
uppgick vid årsskiftet till 326 883 tkr och marknads-
värdet för preferensaktierna var 290 416 tkr, totalt 
marknadsvärde 617 299 tkr. Anskaffningsvärdet för 
stamaktierna var 162 543 tkr och för preferensaktierna 
167 259 tkr. 
Aktieutdelning för 2011 med utbetalning under 2012 
kommer att ske enligt årsstämmans beslut.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Resultat föreligger nu i de skiljedomsförfaranden 
som Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB initierat 
avseende pantrealisationerna och övertagandena 
av Förvaltningsbolagets tidigare innehav av aktier 
i Swedbank.  Sammanlagt har Förvaltningsbolaget 
genom dessa processer återfått 390 miljoner kronor, 
efter juridiska kostnader. Skiljedomsförfarandet har 
pågått i fyra skilda processer varav en har slutat med 
överenskommelse mellan parterna och de tre övriga lett 
till skiljedom. Den första skiljedomen meddelades i mars 
2011 och den sista i mars 2012. 
Motparter i skiljeprocesserna har varit fyra fristående 
sparbanker (Varberg, Alingsås, Lidköping, Skaraborg), 
Erste Bank, Svensk Exportkredit och Folksam. 
Med samtliga dessa motparter hade Förvaltningsbola-
get låneavtal, vilka ledde till att de aktier i Swedbank 
som utgjorde pant för lånen övertogs av långivarna i 
mars 2009. Skiljedomarna har funnit att pantöverta-
gandena/realisationerna skedde i överensstämmelse 
med svensk rätt, vilket Förvaltningsbolaget ifrågasatt.   
Förvaltningsbolaget kommer tillsvidare att stå kvar 
som ägare till de aktier som finns placerade där och 
samordna de elva stiftelsernas samarbete i ägarfrågor 
på nationell nivå.

Styrelse
Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie 
stämma bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Tommy Lindgren, advokat, Glimstedts, Kalmar
Vice ordförande: Thorsten Söderberg, f.d. verkstadschef 
och kommunpolitiker, Halmstad
Hans Hyllstedt, ekonomichef, Karlshamn, Tingsryd
Kjell-Åke Karlsson, utvecklingsledare, Olofström
Gudrun Lundqvist, förvaltningschef, Växjö
Mikael Blomqvist, CEO, Karlskrona
Catharina Värendh Boson, VD Almi, Växjö
Ulf Nilsson, f.d. landstingsråd, Oskarshamn
Margaretha Palmér, ekonomichef, Automatlego AB, 
Bergkvara
Eva-Marie Andersson, VD Karlskrona Företags & Hant-
verksförening, Ronneby
Birgitta Persson, f.d. Compliance Swedbank, Halmstad
Christel Gustafsson, fil.dr. Jordbruksverket, Alvesta
Ann-Christin Bayard, VD Sustainable Sweden Southe-
ast, Orrefors
Ulf Carlsson, facklig avdelningsordförande Electrolux, 
Ljungby

Revisor
Stiftelsens revisor har varit:
Auktoriserade revisorn Olle Blomén, Andersson & 
Co, Växjö. Årets resultat och stiftelsens ekonomiska 
ställning vid årets slut framgår av följande resultat och 
balansräkningar.
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Resultaträkning
 Stiftelsen Koncernen
Belopp tkr Not 2011 2010 2011 2010

Förvaltning 

Aktieutdelning 1 20 936 0 22 905 0

Ränteintäkter  471 117 508 118

Räntekostnader  0 -82 0 -91

Personalkostnader 2 -2 671 -1 840 -2 671 -1 840

Övriga externa kostnader 3 -819 -553 -822 -553

Avskrivningar 4 -50 -53 -50 -53

Resulatat av förvaltning  17 867 -2 411 19 870 -2 419

Resultat före  skatter  17 867 -2 411 19 870 -2 419

Skatter  -4 824 27 -5 351 27

Årets resultat  13 043 -2 384 14 519 -2 392 
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Balansräkning
 Stiftelsen Koncernen
 Not 2011 2010  2011 2010
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Inventarier 5 48 97  48 97

Aktier Swedbank AB 6,7 307 088 287 170  329 802 309 884

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB 7 133 100 133 100  0 0

Summa anläggningstillgångar  440 236 420 367  329 850 309 981

Omsättningstillgångar

Interimsfordringar  99 93  99 93

Övriga fordringar  0 101  0 231

Bank  15 663 19 711  18 172 20 088

Summa omsättningstillgångar  15 762 19 905  18 271 20 412

Summa tillgångar  455 998 440 272  348 121 330 393

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet kapital 8 269 918 269 918  269 918 269 918

Fritt eget kapital 8 131 035 135 788  55 020 59 780

Årets resultat  13 043 -2 384  14 519 -2 392

Summa eget kapital  413 996 403 322  339 457 327 306

Långfristiga skulder  0 0  0 0

Kortfristiga skulder

Skuld till dotterbolag  33 865 33 865  0 0

Leverantörsskulder  50 13  50 13

Skatteskuld  4 824 6  5 351 8

Övr. kortfristiga skulder  177 94  177 94

Beslutade ej utbetalda bidrag  2 836 2 825  2 836 2 825

Upplupna kostnader  250 147  250 147

Summa kortfristiga skulder  42 002 36 950  8 664 3 087

Summa eget kapital och skulder  455 998 440 272  348 121 330 393
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Kassaflödesanalys
Belopp i kkr Stiftelsen Koncernen
 2011 2010 2011 2010

Den löpande verksamheten

Verksamhetens resultat 1 7867 -2 411 19 870 -2 419

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 50 68 50 68 

Betald skatt -6 2 -8 9 

Kassaflöde från  den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 17 911 -2 341 19 912 -2 342 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av kortfristiga fordringar 95 -30 225 -31

Förändring av kortfristiga skulder 222 -178 223 -178

Kassaflöde från den löpande verksamhet 18 228 -2 549 20 360 -2 551 

Invensteringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -32 0 -32 

Investeringar i finasiella anställningstillgångar 19 918  -19 918 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 19 918 -32 -19 918 -32 

Finansieringsverksamheten

Utbetalda bidrag -2 358 -2 703 -2 358 -2 703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 358 -2 703 -2 358 -2 703

Årets kassaflöde -4 048 -5 284 -1 916 -5 286 

Likvida medel vid årets början 19 711 24 995 20 088 25 374 

Likvida medel vid årets slut 15 663 19 711 18 172 20 088
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Kapitalförluster och nedskrivning av aktier som utgör anläggningstillgångar

Värdeförändringar (i form av realisationsresultat eller nedskrivningar) redovisas i resultaträkningen

Aktier som utgör anläggningstillgångar

Aktier som utgör anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde, i förekommande fall

med avdrag för nedskrivning.

Nedskrivning sker när en värdenedgång bedöms vara bestående.

Koncernen omfattar Sparbanksstiftelsen Kronan och dess förvaltningsbolag.

Bidrag

Beviljade bidrag redovisas som en reducering av fritt eget kapital.

Beviljade bidrag skuldförs vid tidpunkten då bidraget beviljas.

Noter (belopp i kkr)
 Stiftelsen Koncernen
Not 1. Aktieutdelning  2011 2010  2011 2010

Swedbank  20 936 0  22 905

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  0 0  0 0

Summa  20 936 0  22 905

Not 2. Anställda och personalkostnader

Antal anställda  2 2 2 2

Lön och semesterlön  664 533 664 533

Arvoden till styrelse  784 360 784 360

Arvoden till huvudmän, valberedning, jury  374 300 374 300

Summa löner och arvoden  1 822 1 193 1 822 1 193

Sociala kostnader  566 354 566 354

Summa lönekostnader  2 388 1 547 2 388 1 547
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Noter
Not 3. Arvode och kostnadsersättning Stiftelsen Koncernen

  2011 2010  2011 2010

Revision Andersson & Co  32 88 32 88 

Övrigt Andersson & Co  20 3 20 3

Summa  52 91 52 91

Övriga kostnader 

Lokal  118 113 118 113

Resekostnader  119 81 119 81

Bolagsstämma  24 25 24 25

Årsredovisning  23 9 23 9

Övrigt  

Diverse kostnader specificerade  

Leasing, service  44  44

Förbrukning  39  39

Telefon och datakommunikation  60  60

Konsultarvoden  161  161

Tidningar, facklitteratur  40  40

Representation  43  43

Konferenskostnad  67  67

Porto, bankkostnader, försäkring m.m.  29  32

Summa diverse kostnader specifiktion  483 234 486 234

Summa övriga kostnader  767 462 770 462

Totalsumma revision och övriga kostnader  819 553 822 553 

Not 4. Avskrivningar

Anläggningskostnader skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden

Inventarier, avskrivningar %  20

Ombyggd lokal, avskrivning %  20

 Stiftelsen Koncernen

Not 5. Inventarier  2011 2010  2011 2010

Ingående anskaffningsvärden  653 646  653 646

Inköp  0 32 0 32

Utrangering  0 -25 0 32

Utgående anskaffningsvärden  653 653 653 653

Ingående avskrivningar  -556 -513 -556 -513

Årets avskrivningar  -49 -53 -49 -53

Återbokning ack. avskr. utrangering  0 10 0 10

Utgående ackumulerade avskrivningar  -605 -556 -605 -556

Utgående redovisat värde  48 97 48 97
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Noter
Not 6. Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Swedbank AB
 Stiftelsen Koncernen
A-aktier 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde A-aktier 155 981 155 981 162 543 162 543

Förvärv av A-aktier 0 0 0 0

Försäljning av A-aktier 0 0  0 0

Utgående anskaffningsvärde A-aktier 155 981 155 981 162 543 162 543

Marknadsvärde A-aktier 311 884 328 151 326  883 343 933

Övervärde 155 903 172 170 164 340 181 390

Innehavet är oförändrat under året.

Sparbanksstiftelsen Kronans innehav är 3 498 416 

och koncernens innehav totalt 3 666 666 A-aktier

 Stiftelsen Koncernen

Preferensaktier 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde preferensaktier 131 189 131 189 147 341 147 341

Förvärv av preferensaktier 19 918 0 19 918 0

Utgående anskaffningsvärde preferensaktier 151 107 131 189 167 259 147 341

Marknadsvärde av preferensaktier 260 417 262 105 290 416 294 376

Övervärde 109 310 130 916 123 157 147 035

Under året har införskaffats 188 000 st. preferensaktier.

Sparbanksstiftelsen Kronans innehav är 2 921 110  och koncernens innehav totalt är 3 257 610 preferensaktier.

 Stiftelsen Koncernen

 2011 2010 2011 2010

Summa anskaffningsvärde 307 088 287 170 329 802 309 884

Summa marknadsvärde 572 301 590 256 617 299 638 309

Summa övervärde Swedbank AB 265 213 303 086 287 497 328 425

Bokfört värde aktier i Swedbank 307 088 287 170 329 802 309 884

Not 7. Specifikation långfristiga värdepappersinnehav

 Stiftelsen Koncernen

 2011 2010 2011 2010

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB 133 100 133 100 

Swedbank AB 307 088 287 170 329 802 309 884

Summa  440 188 420 270 329 802 309 884

Stiftelsen har totalt tillfört dotterbolaget Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB

146 965 (146 965) kkr i villkorat aktieägartillskott. 
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Noter
Not 8. Eget kapital Stiftelsen Koncernen
 2011 2010 2011 2010

Bundet eget kapital 269 918 269 918 269 918 269 918

Fritt eget kapital 

Ingående fritt eget kapital 133 404 138 407 57 388 62 399

Återförda bidrag 256 546 256 546

Beslutade bidrag -25 -15 -25 -15

Extra anslag Lokal pott 2010 0 -500 0 -500

Reserverat för Lokal pott, Stipendier, Konferenser -2 600 -2 650 -2 600 -2 650

Årets resultat 13 043 -2 384 14 519 -2 392

Summa fritt eget kapital 144 078 133 404 69 538 57 388

Summa eget kapital 413 996 403 322 339 456 327 306

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2012

Olle Blomén
Auktoriserad revisor

Underskrifter 
Växjö den 28 mars 2012

Tommy Lindgren, ordförande

Thorsten Söderberg, vice ordförande

Eva-Marie Andersson

Ann-Christin Bayard

Catharina Värend Boson

Margaretha Palmer

Ulf Carlsson

Kjell-Åke Karlsson

Hans Hyllstedt

Gudrun Lundqvist

Ulf Nilsson

Christel Gustavsson

Mikael Blomqvist

Birgitta Persson
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan, org nr 829502-0773

Rapport om årsbokslutet
Jag har reviderat årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Kronan för år 2011. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontrollen som styrelsen bedömer nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även reviderat styrelsens förvaltning för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot av 
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande har jag utöver min revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen 
eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat 
i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Växjö den 29 mars 2012

Olle Blomén

Auktoriserad revisor

Uttalande
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisan-
de bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och kassaflöden enligt 
årsredovisningslagen.
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Styrelse

Tommy Lindgren
Ordförande, Kalmar

Thorsten Söderberg
V. ordförande, Halmstad

Ulf Nilsson
Ledamot, Oskarshamn

Catharina Värend Boson
Ledamot, Växjö

Mikael Blomqvist
Ledamot, Karlskrona

Gudrun Lundqvist
Ledamot, Växjö

Eva-Marie Andersson
Ledamot, Ronneby

Hans Hyllstedt
Ledamot, Tingsryd

Margretha Palmér
Ledamot, Bergkvara

Birgitta Persson
Ledamot, Hamstad

Kjell-Åke Karlsson
Ledamot, Olofström

Ann-Christin Bayard
Ledamot, Nybro

Christel Gustafsson
Ledamot, Alvesta

Ulf Carlsson
Ledamot, Ljungby

Styrelse
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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 tillfred-
ställa. Hälften av huvudmännen utses av kommunerna. 

Den andra hälften av huvudmännen utses liksom styrelsen av stiftelsens valberedning som består av åtta 
huvudmän. Val sker på stiftelsens årliga huvudmannamöte/stämma. 

Kommunvalda, 
mandattid 2011-2015

Huvudmän valda av huvudmän

Gunilla André
Karlskrona

Marianne Eckerbom  
Ljungby

Dag Hultefors,
Halmstad

Christer Berg, 
Alvesta

Johan Persson, 
Kalmar

Tommy Rälg, 
Hultsfred

Yvonne Bergvall
Oskarshamn

Mickael Fransson,  
Emmaboda

Ingemar Johnsson,
Älmhult

Sten Bondesson
Torsås

Nils Ingmar Thorell
Ronneby

Barbro Svensson, 
Tingsryd

Göran Borg  
Lessebo

Ingrid Hugosson
Uppvidinge

Mikael Svanström, 
Nybro

Margaretha Olsson,
Olofström

Nils Posse, 
Växjö

Gunnel Akinder, 
Kalmar

Monica Haider, 
Älmhult

Sven Jägervall, 
Halmstad

Anna Johansson, 
Tingsryd

Anna Storbjörk, 
Växjö

Gun Ystöm, 
Halmstad

Marie Björck, 
Karlskrona

Bo Hjalmarsson, 
Braås

Göran Jönsson, 
Halmstad

Hans Persson, 
Lyckeby

Tomas Söreling, 
Målilla

Margit Bik, 
Halmstad

Rune Fransén, 
Bergkvara

Karin Jeppsson, 
Bräkne Hoby

Jan Björkman, 
Olofström

Anders Rodin,
Ljungby

Kerstin Ekstrand-
Christiansson, Halmstad



22

Kontaktsperson

Kontaktperson
Gunilla Johansson
Sparbankstiftelsen Kronan
Storgatan 17
352 30 Växjö

Tel:  0470-12491, 0708-312491
Fax: 0470-48491

kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se
www.sparbanksstiftelsenkronan.se
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Telefon: 0470-124 91 | Fax: 0470-484 91 
kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se


