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För 150 år sedan beslutade Socken-
stämman i Sunne att en sparbank 
skulle etableras. Den skulle göra det 
enklare för folk att spara och vinsten 
från verksamheten skulle stanna i och 
göra nytta i Fryksdalen. Det här gäller 
än idag.

– Vår vinst går till att trygga kundernas in-
satta pengar och till att stödja satsningar och 
verksamheter som gör Fryksdalen till en ännu 
bättre plats att bo och verka i, säger Ola Evens-
son som är VD i Fryksdalens Sparbank.

Vinsten gör nytta i Fryksdalen
I år har banken avsatt fem miljoner kronor till 
projekt och verksamheter inom idrott, kultur 
och samhälle. 

– Framtidens företag och jobb är något vi 
engagerar oss särskilt mycket i. Innovatio-
ner och affärsidéer behöver tillgång till rätt 
miljö, kapital och krediter för att utvecklas. 
Därför bidrar vi bland annat med medel till 
Inkubator Ideum, Kreditgarantiföreningen 
och KompKap, säger Ola Evensson.

Enkelt att spara och låna
Det skulle vara enkelt att spara redan för 150 
år sedan. Även idag ska det vara enkelt att 
spara, låna, betala och få råd av banken, men 
idag ser produkterna och servicen annorlunda 
ut. Dessutom sker utvecklingen mycket snab-
bare idag. Tre exempel på nya produkter är 

Jubileumskontot, Kulsparkontot och Betal-
kortet Fryksdalen Framför Allt.

– Vi bestämmer själva vilka produkter vi 
ska erbjuda, anpassade för den lokala mark-
naden. Detta är en av de största fördelarna 
med att vara en lokal och självständig bank, 

Efter nyår lanseras 
Fryksdalens eget kort. 
Anna Olsson är marknads-
ansvarig på Fryksdalens 
Sparbank.

150 år i Fryksdalens tjänst
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menar Ola Evensson. 
Jubileumskontot är ett sparkonto som kom-
binerar en förmånlig ränta med sparkontots 
säkerhet. Kulsparkontot riktar sig till föräld-
rar och far- och morföräldrar som vill spara 
till barn och barnbarn. Samtidigt är kontot ett 

sätt att väcka intresset för sparande hos bar-
nen själva.

– Vi märkte att det fanns en efterfrågan på 
en ny sparform, där även barn och ungdomar 
får en riktigt bra ränta från första kronan, sä-
ger Anna Olsson som är marknadsansvarig i 
banken. Kulsparkontot ger en bra ränta för de 
där pengarna man vill att barnen ska kunna 
göra eller köpa något för om några år. Som en 
cykel, en moped eller en resa. 

Fryksdalens eget kort
Efter årsskiftet lanseras Fryksdalens eget be-
tal- och kreditkort. Betalkortet ger kunden 
möjlighet att handla idag – och betala inkö-
pen i efterhand på en månadsfaktura. Kredi-
ten kan användas till att jämna ut utgifterna 
vid köp av till exempel kapitalvaror.

– En bra sak med det nya kortet är att kre-
diträntan kommer att vara en av marknadens 
absolut lägsta, säger Anna Olsson. Kunder 
som redan har ett Bankkort kopplat till lö-
nekontot, kommer dessutom kunna testa det 
nya betalkortet utan kostnad. Kortet ges ut i 
samarbete med MasterCard.

     På det nya 
kortet kommer krediträntan 
vara en av marknadens 
absolut lägsta.
”

Hjerpe Buss AB och AB Rob. Jönssons 
Omnibustrafik i Sunne har genom åren 
lärt sig att nära och ömsesidig samver-
kan gynnat alla parter.

– På en mindre ort som Sunne ställer 
vi upp för varandra för att lösa upp-
komna problem, menar Michael Jöns-
son vd Jönssons Omnibusstrafik.
Samarbetet är även väl etablerat i samverkans-
bolaget Förenade Buss AB där båda bussföre-
tagen är delägare bland flera andra i Värmland. 
Bolaget, först ut i Sverige i sitt slag, upphand-
lar gemensamma avtal med Värmlandstrafik.

– Tillsammans är vi starkare än var för sig, 
påpekar Lars Hjerpe, vd Hjerpe Buss.

Lång erfarenhet
Familjeföretaget Jönssons Omnibustrafik, 
med anor från 1921, har 24 bussar som kör 

linjetrafik, skolskjutsar och beställningstra-
fik. Företaget, som har expanderat de senaste 
åren har idag 26 medarbetare.

Hjerpe Buss AB har varit verksamma i 
Sunne sedan 1972. Nio bussar kör linjetrafik, 
skolskjutsar och beställningstrafik i Sunne 
med omnejd. 
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Vinnare på nära samverkan i Sunne. Lars Hjerpe, vd Hjerpe Buss AB och 
Michael Jönsson, vd Jönsson Omnibustrafik.

Vinnande samarbete i Sunne
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Mobil: 070-318 50 78 • hjerpebuss@lysvik.nu

LBC WETAB uppstod i januari 2005 
genom en sammanslagning av Torsby 
och Sunne lastbilscentraler.

– Med en kostnadseffektiv adminis-
tration och bättre och mer samordnat 
resursutnyttjande kan vi i större ut-
sträckning fungera som både problem-
lösare och totalleverantör, menar vd 
Svenerik Eriksson.

LBC WETAB har idag 36 delägare som förfo-
gar över ett 60-tal lastbilar, 15 lastmaskiner och 
14 täkter i regionen. Vid behov hyrs även extra-
chaufförer in. LBC WETAB erbjuder transport- 
och redovisningstjänster, grus- och bergpro-
dukter samt entreprenader inom anläggning. 

Företaget har de senaste åren förändrats 
från att vara en ordercentral till att vara en 
serviceorganisation med starkt kundfokus.

Serviceorganisation på din sida
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LBC WETABs huvud-
kontor på Norrgårds-
gatan i Sunne.

– Vi verkar i en dynamisk region där det 
investeras i näringsliv och bostäder i både 
Sunne och Torsby, där både skidtunneln och 
vattenparken skapar framtidstro. Vi ser oss 
gärna som en samarbetspartner för utveck-
ling där vi helt styrs efter kundernas behov.

Först i Sverige
LBC WETAB, som i maj i år blev Sveriges 
första fristående lastbilscentral att certifieras 
såväl enligt kvalitet och miljö som arbets-
miljö och trafiksäkerhet, ser stora möjligheter 
att växa.

– Vi ser fram emot invigningen av Europa-
väg 45, med de investeringsbehov som finns. 
Tunga virkestransporter, varvat med intensiv 
turisttrafik, inte minst vintertid, gör att 45:an 
måste breddas och göras säkrare. Här ser vi 
oss som en kompetent partner.


