Välkommen hem till
Karlshamn, Michaela!
Michaela Folin är ny stf kontorschef i Karlshamn. Hon kommer
från en tjänst som stf kontorschef i Olofström.
– Jag bor i Svängsta och har bott i Karlshamn i många år, så det här blir
som att komma hem, säger Michaela. Eftersom jag dessutom är uppväxt i
Kyrkhult har jag bra koll på hela bankens verksamhetsområde.
Michaela är redan ett välbekant ansikte för många av kunderna på kontoret i Karlshamn. Nu ser hon fram emot att arbeta tillsammans med den
nya kontorschefen i Karlshamn, Katarina Nilsson.
– Hon kommer in med nya ögon och erfarenheter, säger Michaela. Själv
är jag en strukturerad person som älskar sparande och att med hjälp av
ordning och reda ta mig till uppsatta mål. Tillsammans med Katarina och
övriga medarbetare hoppas jag kunna vara med och föra banken framåt,
till ännu större gagn för våra kunder.

Våra grundläggande värderingar
kommer från sparbanksrörelsen och
den nytta och flit som sparsamhet
tillför individ och samhälle.
Motivet för att bilda Sparbanker var
framförallt att främja den enskilda
människans sparande och att förmedla
lån för att vidareutveckla bygden. Vår
position som självständig Sparbank ger
oss en unik möjlighet att vara en bank
med lokalt engagemang och skapar
långsiktighet i vår strävan att bedriva
en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.
Vår Vision
Sparbanken i Karlshamn skall vara den
ledande banken i verksamhetsområdet
och den självklara finansiella partnern
för privatpersoner, företag, kommun,
kyrkliga samfälligheter och föreningar.
Vår Affärsidé
Sparbanken i Karlshamn skall genom
ett starkt lokalt kontorsnät och ett
komplett utbud av finansiella tjänster
och produkter erbjuda våra kunder
personlig bankservice av hög kvalitet.
Vi har funnits sedan 1829
Sparbanken i Karlshamn grundades
1829. 1966 fusionerade Karlshamns
Sparbank med Asarums och Mörrums
Sparbank. 1998 köptes Föreningsbankens verksamhet i Karlshamn och
Ringamåla. År 2014 firade Sparbanken i
Karlshamn 185-års jubileum.
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