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Nu kan du bli kund digitalt med mobilt BankID.  
Läs mer på www.ekobanken.se/bli_kund

Ekobanken fortsätter växa 
och skapar debatt 

För dig som är medlem och  
ägare i Ekobanken kommer  
kallelsen till årets stämma  
tillsammans med årets första 
Goda Affärer. Stämmodagen  
inleds med ett öppet seminarium 
om hållbar livsstil kl. 9 – 12 (se  
sidan 8). Därefter bjuder banken 
anmälda medlemmar på lunch 
och stämman börjar kl. 13. 

Varmt välkommen!

När vi summerar 2018 kan vi se att utlåningen ökade med 7 % och  
inlåningen ökade med 11 %. Ekobankens idé är att ställa kapital till  
förfogande för den omställning som världen behöver nu och framöver, 
ekologiskt, socialt och kulturellt och medverka till att skapa ett finan-
siellt system där pengarna är till för människan. 

Ekobankens  
utlåning relaterad  
till de Globala  
målen för hållbar  
utveckling
Ekobankens värdegrund handlar 
om vikten av ett etiskt agerande  
i våra aktiviteter i omvärlden.  
Då bankens främsta påverkan 
sker genom utlåningen påbörja-
des under 2016 arbetet med att 
relatera låneprojekten till de  
Globala målen. 
 
Läs mer i Årsredovisningen på  
www.ekobanken.se

Bankens ändamål är att på ömsesidig 
grund lämna och förmedla krediter som 
främjar en sund utveckling av fria och all-
männyttiga initiativ och stimulera privatper-
soner till eget sparande.

Under året beslutade styrelsen att sätta 
en kurs baserad på resultatet och den nya 
kursen på de tillkommande andelarna utö-
ver grundinsatser sattes till 1280 kr/1000 
kr. Detta innebär att värdet på de tillkom-
mande insatserna ökat för alla Ekobankens 
ägare och att banken fortsatt sin ekono-
miskt stabila utveckling. Det långsiktiga av-
kastningsmålet för andelar i banken är att 
de över tid ska ge en högre värdeökning 
än bankens bästa ränta på inlåning; ett mål 
som vi hittills kunnat hålla genom alla år 
och som i nuvarande marknads- och ränte-
läge innebär 2 % värdeökning av andelarna 
i år, liksom förra året.

2018 har varit året då Ekobankens utåt-
riktade kommunikation tagit fart igen efter 
ett par år då fokus snarare låg på de inter-
na processerna och att införa nya tjänster 
för kunderna. Ett uppdrag som vi har är att 

ge banken en röst i samhällsdebatten kring 
sambandet mellan kapital och hållbarhet 
samt att vara en inspiration och föredöme i 
arbetet för hållbarhet. Trots att Ekobanken 
inte är tillräckligt känd hos allmänheten är vi 
mycket välkända i hållbarhetskretsar och i 
de branscher där banken verkar.  Stundtals 
blir det livlig debatt kring banken i sociala 
medier, vilket också är ett sätt att öka män-
niskors medvetenhet om kapitalets kraft i 
omställningen. 

Den nya dataskyddsförordningen GDPR, 
liksom förändringarna i Betaltjänstlagen, 
drog förstås interna resurser under året 
men den övergripande inriktningen har 
ändå varit en förnyelse av kontakten med 
omvärlden. Under hösten lanserades Bli 
Kund Digitalt för privatkunder och gensva-
ret kom snabbt i form av en ökning av anta-
let kontoansökningar.  

Banken har omkring 5 500 kunder, varav 
ca 1 000 är föreningar och företag. Antalet 
medlemmar/andelsägare är nu 2 470.
Läs mer i Årsredovisningen på  
www.ekobanken.se

Utveckling 1998-2018
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VD Annika Laurén

Ekonomi kan 
hanteras intelligent

            modig eller modlös? Klimatet är 
den allt överskuggande miljöfrågan numera. Den senas-
te larmrapporten från FN:s klimatpanel gav oss tolv år att 
komma tillrätta med den ökande uppvärmningen och lyckas 
vi som mänsklighet inte med detta hotar katastrofala effek-
ter för livet på jorden. Det är lätt att känna sig maktlös inför 
dessa scenarier och särskilt när man lägger till de viktiga 
frågor som man också kan och vill vara engagerad i: Den 
minskande biologiska mångfalden; arter som försvinner, 
engagemanget för unga flyktingar som inte får stanna i vårt 
land, tillståndet för Östersjön och plasten i haven, utslag-
ningen i arbetslivet, gifterna i miljön och så vidare. 

Roten till problemen är synen på ekonomin
Mot detta kan vi ställa en av de starkaste energierna i värl-
den; den mänskliga intelligensen och söka roten till proble-
men. Den gemensamma nämnare som vi finner är att vi låtit 
ekonomin dominera samhällsutvecklingen. På så sätt har vi 
tvingat fram en tillväxt i produktion och konsumtion som har 
blivit ett hot mot vår civilisation och mot vårt liv på jorden. Det 
har lett till en ny sorts kolonialism där globala företag har makt 
över matproduktionen och där lokala kulturer får allt svårare 
att hävda sig. Det är lätt att inse att monokulturer av alla slag 
är sårbara och mindre produktiva i längden och att målet ökad 
vinst i stället för tillräcklig och näringsrik mat för människor är 
kontraproduktivt, inte minst för den totala mängd mänsklig in-
telligens som går förlorad när många barn i världen inte får 
tillräckligt med mat under viktiga uppväxtår.

Globala hållbarhetsmålen och svenska regeringsinitiativ
Medvetandet om vad som behöver göras sprider sig nu 
raskt. FN:s Globala hållbarhetsmål (SDG), en detaljerad 
agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater 2015, är det 
starkaste uttrycket för gemensamma strävanden, tvärs över 
nationsgränser och särintressen. Varje land har sin indivi-
duella handlingsplan och Sveriges utgår från ett nationellt 
perspektiv men ger också ett bidrag till det globala genom-
förandet. De svenska fokusområdena är jämlikhet och jäm-
ställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär 
och biobaserad ekonomi1, ett starkt näringsliv med hållbart 
företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt 
kunskap och innovation. 

Några fler exempel på svenska offentliga initiativ på det 

finansiella området: Regeringen har tillsatt en delegation för 
cirkulär ekonomi med syfte att stärka samhällets omställning. 
Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som fått i upp-
drag att undersöka förutsättningarna för gröna investeringar 
och hur de kan främjas genom en skattegynnad sparform. 
En utredning om främjande av gröna obligationer där intäk-
terna investeras i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet 
har överlämnat sitt betänkande till regeringen under 2018. 

Den hållbara bankrörelsens bidrag
Ekobankens medlemskap i den internationella organisatio-
nen för hållbara banker, GABV, ger oss möjlighet att anslu-
ta till internationella initiativ för att inspirera finanssektorn 
till en större hållbarhet. GABV har varit del i framarbetandet 
av de nya UN Principles for Responsible Banking (UN PRB) 
som lanserades 26 november i Paris och GABV:s principer 
för värdebaserade banker (scorecard) har varit vägledande 
för UN PRB, där de senare är till för banker under omställ-
ning medan GABV:s scorecard är en mätare för banker som 
redan har sitt fokus mot hållbarhet och som är eller vill bli 
medlemmar i GABV. 

Ekobanken följer GABV:s principer och arbetar också 
aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Förutom att sprida 
kunskap om målen där vi kan, har vi som enda bank i Sve-
rige märkt alla lån till företag med de hållbarhetsmål som 
respektive lån bidrar till. Hittills har vi fått till detta på grupp-
nivå för lånen och det som nu händer när vi startar diskus-
sionen med varje lånekund är intressant: Kunden blir med-
veten om det stora värdet i deras hållbarhetsarbete och 
hur det knyter an till det stora, globala arbetet för en bätt-
re värld. På det sättet stöds också Ekobankens vision: Att 
medverka till att skapa ett finansiellt system där pengarna 
är till för människan, i stället för tvärtom. 

EU bygger ett finansiellt system för hållbar utveckling
Inom EU pågår också arbete i denna riktning. Där uttrycks  
ett starkt stöd för en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi 
och det görs ansträngningar att bygga ett finansiellt system 

”Att medverka till att skapa ett finansiellt 
system där pengarna är till för människan, 
i stället för tvärtom.”
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som stöder hållbar tillväxt. För att uppnå målen till 2030  
behövs inom EU investeringar på 180 miljarder euro per år. 
Då behöver bankerna orientera kapital till mera hållbara tek-
nologier och företag, se mer långsiktigt på finansiell tillväxt 
och bidra till skapandet av en fossilfri, klimatvänlig och cir-
kulär ekonomi. Den finansiella sektorn i Europa har anammat 
dessa ambitioner och flyttar kapital från kol och olja samt 
ställer högre krav exempelvis på fastighetssektorn.

Ekobanken är inte bara en hållbar produkt 
De svenska affärsbankerna talar också allt mer om hållbarhet 
men där andra banker marknadsför mer eller mindre hållbara 
produkter är Ekobankens hållbara produkt hela banken och 
hela dess inriktning. Ekobankens mål är att vara den mest 
trovärdiga banken i Sverige när det gäller just hållbarhet. 
Som en av landets minsta banker går vår påverkan inte ge-
nom mängden kapital som slussas till hållbara initiativ utan 
snarare genom att vara inspiratör och förebild. En av dessa 
möjligheter är Fair Finance Guide, där bankernas riktlinjer för 
hållbarhet kartläggs genom en internationell metod och där-
efter görs granskningar av hur de följs i praktiken. Ekoban-
ken blev för fjärde året i rad bäst i Sverige med 99 % uppfyl-
lelse av kraven. Bakom den svenska undersökningen ligger 
Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fair Action och 
Naturskyddsföreningen. Granskningen äger rum i 13 länder 
och i de länder där det finns en bank som är medlem i GABV, 
kom den alltid i etta eller tvåa i det landets mätning. Ekoban-
ken växer för varje år genom att fler och fler människor upp-
täcker banken och dess kvaliteter. Det är bankens konse-
kventa värdegrund som skapar denna kvalitet i Ekobankens 
arbete och som vi kunnat hålla fast vid och utveckla under 
bankens 20-åriga historia. 

Vi vill rikta kapital till sådant som stärker samhällets  
resiliens (motståndskraft) och till det hör lokal matproduk-
tion, lokal kultur, förnybar energi, meningsfulla arbeten för 
människor, verksamheter som bygger på cirkulär ekonomi, 
bevarande av arter och livsmiljöer och liknande. Genom att 
arbeta transparent är bankens mission att göra kapItal min-
dre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar  
verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel 
kommer. Det här gör att vi kan ligga i framkant i hållbarhets-
arbetet och göra det möjligt för våra kunder att genom  
sparande och investering i banken få en hög utväxling i  
bidraget till omställningen. 

Dogmen om högsta möjliga ekonomiska avkastning 
behöver utmanas
För den tillväxt som vi ser framför oss behövs ständigt mer 
eget kapital i banken i form av medlemsandelar. Det är svårt 
att föreställa sig en investering som ger så hög ekologisk och 
social avkastning som andelar i Ekobanken eftersom det är 
medlemskapitalet som skapar utlåningsmöjligheter som är 

mångdubbelt större än kapitalinvesteringen. Ekobanken ger 
en rimlig och balanserad ekonomisk avkastning i form av 
ökad kurs på medlemskapitalet och vill vara en förebild även 
i det. Det är dags att ifrågasätta den kontraproduktiva och 
förstörande dogmen om högsta möjliga avkastning utan hän-
syn till vad kapitalet har för ekologisk och social påverkan. Vi 
vill stödja utvecklingen av det medvetande om detta som just 
har börjat vakna. 

Ekobankens utveckling 2018 och framåt
Trots den negativa räntan har vi lyckats hålla det budgeterade 
räntenettot och nettoresultatet, vilket ger en värdeökning av 
andelarna med 2 %. Inlåningen har ökat med 11 % och utlå-
ningen har ökat med 7 %. Bankens kapitaltäckning är fortfa-
rande helt tillfredsställande och de reala kreditförlus-terna har 
även detta år lyst med sin frånvaro. Det är inte så enkelt att ut-
veckla tjänster så som vi och kunderna önskar, dels eftersom 
investeringskostnaderna är höga för swish och kort, dels efter-
som det kräver ett större antal kunder som använder dem för 
att kalkylen ska gå ihop. Utvecklingen av betalsystemen går 
rasande fort för närvarande och det som används i dag kan-
ske inte ens finns kvar om fem år, så det gäller att satsa på rätt 
tjänsteutveckling. Vi vill alltid ha en hög personlig tillgänglighet 
för kunder som ringer eller skriver till banken, men sådana pro-
cesser som kan göras säkrare och snabbare i datasystemen 
satsar vi på att automatisera. I slutet av året införde vi digital 
kontoöppning, något som gjort det enklare för kunderna och 
som redan visat sig leda till ett ökat antal kontoöppningar. Vi är 
glada för detta, inte minst för att det är vad som behövs för att 
komma ur moment 22-läget och få det underlag som behövs 
för utvecklingen av tjänster. Under det kommande året planerar 
vi ändå flera förbättringar för kunderna på tjänstesidan, både 
för företagen och föreningarna och för privata kunder. Vi vill 
också arbeta för att sprida kännedomen om det hållbara spa-
rande som Ekobanken erbjuder och som står sig gott som pla-
ceringsalternativ till andra hållbara alternativ på marknaden. 

Ett stort och varmt tack till alla, medarbetare, kunder, förtro-
endevalda och andra vänner som modigt och intelligent stöder 
och värnar om Ekobanken medlemsbank – det är den värd! 

”Det är svårt att föreställa sig en investering 
som ger så hög social och ekologisk 
avkastning som andelar i Ekobanken”

1. www.regeringen.se Ett viktigt syfte … 
är att hitta lösningar för att fossilbaserade 
produkter ska ersättas med biobaserade. 
… Genom produktdesign och nya affärs-
modeller ska varor cirkuleras så att inget 
går till spillo.
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ÅRSREDOVISNING 2018 
TKR

Lånekunder och globala mål

Transparent utlåning - enda banken i Sverige som 
öppet redovisar sin utlåning 

Azote Images för Stockholm Resilience Centre.

All utlåning till verksamheter publiceras på bankens hemsida. 
Denna transparens är möjlig genom att lånekunderna god-
känt publiceringen i samband med låneupplägget. 

Redan 2016 började Ekobanken kartlägga hur utvecklings-
målen i kreditgivningen bidrar till uppfyllande av FN:s globala 
mål/Agenda 2030. De huvudsakliga globala målen som res-
pektive utlåningsområde bidrar till redogörs för i anslutning 
till publiceringen av lånen i det området.

Kunderna identifierar numera sitt främsta samhällsbidrag 
redan i kreditansökan och det ingår också att de identifierar 
hur de själva mäter och följer upp sitt samhälleliga resultat.

I dialog med Ekobanken kopplas sedan alla lån till de glo-
bala mål som kunden bidrar till, vilket gör det möjligt för Eko-
banken att rapportera hur krediter stöttar de olika utvecklings-
målen. Avsikten är att väcka medvetenhet om de globala må-
len och lyfta en diskussion och därför kan valet av mål föränd-
ras i denna pågående process. Dialogen mellan kunderna och 
Ekobanken bidrar också till att professionalisera uppföljningen 
av samhälleliga resultat vilket kan komma finansbranschen till 
gagn. Uppföljningen av framförallt sociala effekter kan vara 
mera utmanande. För Ekobanken är de samhälleliga resultaten 
lika viktiga som de ekonomiska. I vår kreditbedömning ställer 
vi också frågor till kunderna om hur de arbetar med de negativa 
effekter som deras verksamhet har på människa och miljö.

Fler aspekter av bankens utlåning framgår av not 3 och 12 
i Årsredovisningen.

Principer för publicering av lån

De verksamheter som hade lån vid årets utgång publiceras 
i årsredovisningen. De lån som lösts under året redovisas 
på sidan 9. Enskilda firmor publiceras när låntagaren god-
känt det. Namn och verksamhet publiceras och uppdate-
ras kontinuerligt på Ekobankens hemsida. Lånebelopp och 
villkor publiceras inte. Privata låntagare publiceras inte.

Vår utlåning

Sociala (skola, 
vård och sociala
arbetskooperativ)

39 %

Privat
23 %

Privat med
hållbarhetsrabatt 

5 %

Ekologi &  
rättvis handel

24 % 

Kultur, lokal-
utveckling &
gemenskap

9 %

Folkhögskolan Vårdinge By jobbar bland 
annat mot det globala målet nr 4 - God  
utbildning för alla. De erbjuder inte bara en 
kreativ väg till högre studier utan även en 
unik plats där människor får friheten och 
utrymmet att växa, utvecklas och mötas. 

Vår kund Pling transporter som bl.a. job-
bar för det globala målet nr 13 - bekämpa 
klimatförändringen - gör det genom att er-
bjuda transport av smågods med cykel is-
tället för med motorfordon.

En kund som jobbar med det globala målet nr 
8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk till-
växt – är Vägen ut kooperativet Lärjeåns kafé 
& Trädgårdar. De skapar bl.a. jobb åt dem som 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
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u Addvelo AB, Kungälv
u Arbystiftelsen Solmarka gård, Vassmolösa
u Baldersvägen Brf, Upplands Väsby
u Biodynamiska Forskningsinstitutet, Stiftelsen, Järna
u Bolibo Fastigheter AB/Boli Bygg AB, Järna
u Bures Byggnadsvård, Stigtomta
u Bzzt AB, Göteborg
u Charlottendals bostadsrättsförening, Järna
u Cum Pane ekologisk bakverkstad, Göteborg
u Drömgården/Muskö Herrgård AB, Muskö
u Ekoby Baskemölla ek för, Simrishamn
u Ekoby Växhuset samfällighetsförening, Söderhamn
u Ekologiskt Semesterboende, Stiftelsen, Öland
u Frippe & Frida ek för, Göteborg
u Pling Transport ek för, Göteborg
u Hauschild & Siegel Construction AB, Malmö
u Husa Gård AB, Brottby
u Ida-Johanna Vilhelmsson Carlander Trädgård, Järna
u Kollektivhuset Stacken, Göteborg
u Lilla Integralen Brf, Linköping
u Lilla Skoghem ek för, Malmö
u Lagnö Bo Kooperativa Hyresrättsförening, Trosa
u Maud & Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, eft., Gäddede
u Meretes, Umeå

Ekologiskt

Ekobanken ger lån till verksamheter och föreningar som 
ger ett positivt bidrag till en miljömässigt hållbar utveck-
ling. Ekobanken ger även lån till initiativ som leder till en 
mer rättvis handel, fair trade, och bidrar till att odlare och 
anställda får förbättrade ekonomiska villkor samt att barn-
arbete och diskriminering motverkas.

u Millefolium AB, Stockholm
u Nibblestiftelsen, Nibble gård, Naturbruksgymnasium, Järna
u NIGAB i Järna, Järna
u Nutrispa Global ek för, Göteborg
u OHOJ Brf, Malmö
u Peterslunds ekoodling, Björnlunda
u Pietsch Arkitekter AB, Stockholm
u Planeco Nord, Umeå
u Skilleby Trädgård AB, Järna
u Skillebyholm, Stiftelsen, Järna
u Skäve gård ek för, Järna
u Skävestiftelsen, Järna
u Stockholms Cykelåkeri AB, Stockholm
u Sörbro Gård, Arthur Borgs, Mölnbo
u Telge Energi Vind ek för, Södertälje
u Tidafors Service och Lager AB, Molkom
u Vedugnsbageriet i Sandhuset ek för, Sandhult
u Vindkraft Gässlingen ek för, Trollhättan
u Vägvisaren för Rättvis Handel Förening, Borås
u Värdiga mål HB, Kallinge 
u ZeroMission AB, Stockholm

Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt agerande 
i våra aktiviteter i omvärlden. Då bankens främsta påverkan sker  
genom utlåningen påbörjades under 2016 arbetet med att relatera 
låneprojekten till de Globala målen. Här presenterar vi kort bankens 
bidrag till de olika målen relaterat till våra utlåningsområden.

Globala målen och ekologiska ändamål

Ekobanken har länge arbetat med att ge lån och stöd till ekolo-
giskt och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och jord-
bruksforskning, vilket starkt bidrar till Mål 2: Ingen hunger, som 
handlar om att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett håll-
bart jordbruk samt Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 
Bankens utlåning till projekt som handlar om ökad produktion av 
förnybar energi och energieffektivitet bidrar till Mål 7: Hållbar en-
ergi för alla. Det gör också lånen till Oikocredit, som möjliggörs 

genom dem som valt Ekobankens Oikocredit sparkonto och 
Oikocredits möjlighet att investera i större projekt inom förny-
bar energi. Detta utlåningsområde är även starkt relaterad till 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Till detta mål bidrar 
också utlåningen till företag och kooperativ som tillhandahål-
ler klimatsmarta cykel- och eltransporter, ekologisk mat och 
kläder, hållbara bostäder och hållbar turism, liksom till Mål 
12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 11: Håll-
bara städer. Ofta är dessa verksamheter i framkant vad gäller 
innovativa och hållbara lösningar och många väljer också den 
kooperativa företagsmodellen. Här bidrar Ekobankens utlåning 
också till Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur, särskilt delmålet om att öka tillgången till finansiella 
tjänster och överkomliga krediter.

Ekobankens utlåning relaterad till de 
Globala målen för hållbar utveckling

Pietsch Arkitekter, Foto Erik Olsson
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Socialt 

Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skol-
skepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De drivs av 
engagerade föräldrar och lärare, och är idéburna. De har inget en-
skilt vinstsyfte, utan allt eventuellt överskott återinvesteras i verk-
samheten. Ekobanken lånar ut till verksamheter och föreningar som 
bedriver socialt arbete och vård med fokus på individen och mänsk-
liga värden utan vinstsyfte. Det kan handla om sociala arbetskoo-
perativ, boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappom-
sorg. Gemensamt för alla dessa olika verksamheter är viljan till ett 
så självständigt liv som möjligt med insyn och medbestämmande.  
Inom området hälsa och vård ryms också rehabilitering för männ-
iskor som av egen kraft tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Globala målen och sociala ändamål

u Returum ek för, Mölndal
u Riala Waldorfförening, Riala
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
u Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Sanna Stiftelsen, Fjugesta
u Sellj ek för, Göteborg
u Skonaren Linnea/Egil och Kerstin Bergström, Gamleby
u Skridskofabriken, Stiftelsen, Järna
u Solbacken, Stiftelsen, Märsta
u Solhem kooperativ hyresrättsförening, Väddö
u Stiftelsen Furu, Järna
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stiftelsen Umeå Waldorfskola, Umeå
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Ståthöga Byggnadsstiftelse,
u Stödförening Solviksskolan, Järna
u Thoridan AB, Hölö
u Ulf Petrén AB, Stockholm
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Vidarkliniken, Stiftelsen, Järna
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

u Annaskolans Byggnadsstiftelse, Garpenberg 
u Arken, Stiftelsen, Johannaskolan och förskolan Viljan, Örebro
u Byggnadsstiftelsen Haga, Järna
u Canopus Hundcenter ek för, Gustavsberg
u Fast. Hälleby 3:7 AB, Järna
u Gustavsfors-Vårviks äldreboende, Gustavsfors
u Haganäs, Bostadsstiftelsen, Järna
u Hajdes ek för, Klintehamn
u Helgestahemmet, Stiftelsen, Mölnbo
u Hillesgården/Stiftelsen Hilarion, Klippan
u Kaveldunets Byggnadsstiftelse och Fredkullaskolan, Kungälv
u Kooperativet tillbaka, Göteborg
u Kungälvs Waldorfförskola Stiftelse/
   Mikaels barnträdgård, Kungälv
u Le Mat/ Le Mat Fastighet AB, Göteborg
u Lilla My, föräldraföreningen, Odensala
u L&H Dina Silviasystrar, Stockholm
u LRH Fastighets AB, Järna
u Lunds waldorfskola, Stiftelsen, Lund
u Lärjeåns trädgårdar, Göteborg (MVKCK ek för, Göteborg)
u Mariagården, Stiftelsen, Kassjö by
u Mariaskolans Byggnadsstiftelse, Järna
u Maria Magdalena förening, Järna
u Martinskolans Byggnadsstiftelse, Farsta
u Memfis ek för, Vindeln
u Mikaelgården, Stiftelsen, Järna
u Montessoriförskolan Vega, Göteborg
u Nyed Friskola ek för, Molkom
u Nyponkulla, förskola i Hölö
u Oikocredit International, Holland
u Parsifal Boende AB, Järna
u Prata på riktigt i Göteborg AB, Göteborg

Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens 
långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och  
omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och  
eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för alla. 
Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja lånepro-
jekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc.  
möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad 

ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag samt vård-  
och omsorgsverksamheter har ofta haft stor betydelse för att 
dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta tydligt till 
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt 
delmålet om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för 
personer med funktionsnedsättning, vilket också relaterar till 
Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. Utlåningen till  
Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Canopus Hundcenter.
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Kultur och lokal utveckling

Ekobanken ger lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teater-
grupper och vuxenutbildningar. Även religiösa samman-
slutningar, gemenskapsboenden och matkultur räknar vi 
hit. Lokal utveckling, t.ex. bredbandsutbyggnad, är också 
ett låneändamål i Ekobanken.

Globala målen och kulturella ändamål

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

u Returum ek för, Mölndal
u Riala Waldorfförening, Riala
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
u Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Sanna Stiftelsen, Fjugesta
u Sellj ek för, Göteborg
u Skonaren Linnea/Egil och Kerstin Bergström, Gamleby
u Skridskofabriken, Stiftelsen, Järna
u Solbacken, Stiftelsen, Märsta
u Solhem kooperativ hyresrättsförening, Väddö
u Stiftelsen Furu, Järna
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stiftelsen Umeå Waldorfskola, Umeå
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Ståthöga Byggnadsstiftelse,
u Stödförening Solviksskolan, Järna
u Thoridan AB, Hölö
u Ulf Petrén AB, Stockholm
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Vidarkliniken, Stiftelsen, Järna
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer Mål 8: 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmå-
let om hållbar turism och verksamheter som främjar lokal kultur och 
lokala produkter. En del projekt bidrar starkt till Mål 11: Hållbara 

städer. Flera låneprojekt bidrar till Mål 10: Minskad ojämlik-
het och Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen,  
genom att motverka ojämlikhet, vara inkluderande, främja ett 
aktivt socialt och kulturellt liv och verka för fred och rättvisa.

u 2Lång ek.för., Göteborg
u Antroposofins Hus, Kulturhuset i Ytterjärna
u Babajan restaurant/Spaced out Spices HB, Stockholm
u Balanced View Center, Vittsjö
u Balders Förlag, Järna
u Danscentrum Väst, Göteborg
u Granstedt Kultur och Samhälle HB, Mölnbo
u Gylleboverket ek för, Gyllebo
u Hvens Byalag, Sankt Ibb (Landskrona)
u Jim’s Glas AB, Järna
u Kulturcentrum, Stiftelsen, Järna
u Kulturhuset Oceanen, Göteborg
u Kyrkskolan Hölö, samfällighetsförening, Hölö
u Lagnö Gård, Brf, Trosa
u Lokstallet Gnesta AB, Gnesta
u Myller Kultur & Händelser ek för, Nordingrå
u Nibble-Ulvsundet Samfällighetsförening, Järna
u Original Film i Stockholm AB, Stockholm
u Psykosyntesakademin, Stiftelsen, Stockholm
u Pulsa Utveckling AB, Linköping
u Robygge AB, Järna
u Skilleby Net ek för, Järna
u Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur, Västra Frölunda
u Strån till Stacken, Stiftelsen, Göteborg
u S/Y Ellen, Stiftelsen, Sundbyberg
u T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna
u Vidarstiftelsen, Järna
u Vårdinge By, Stiftelsen, Mölnbo
u Värmdö möbelmakeri AB, Gustavsberg
u Vår lokal i Gnesta, Gnesta
u Vänga hembygdsförening, Vänga
u Världshuset i Uddebo, Uddebo
u Ängsbacka kursgård, Molkom

Hvens Byalag.

Nibble gård, Foto Erik Olsson

Avslutade lån under 2018
Lånen har avslutats på grund av att lånen har amorterats klart,  
garanti är löst, lånen omplacerats eller verksamheten lagts ner. 

Ivra AB, Göteborg, Järna Trädvård AB, Lin- och rapsprodukter,  
Ridgedale Permaculture, Smid Stockholm, Stiftelsen Lugnet,  
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut, Tisenö Gård.
 
 



Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Ny på banken: 

Tony Tjernlund
Om du kontaktar oss och är  
intresserad av privatlån finns  
det stor chans att du nu får  
prata med Tony Tjernlund. Han  
är sedan ett par månader tillbaka  
en av våra privatlånehandläggare. 

Tony kommer från Sundsvall  
men har bott i Stockholmstrakten 
de senaste 8 åren där han har haft olika bankroller, främst på 
Nordax. Han hade inte tänkt byta jobb men blev tipsad att 
söka jobbet på Ekobanken av en gammal kollega. – Det som 
är den största skillnaden här mot tidigare är att kunderna har 
siktat in sig på Ekobanken och verkligen vill bli kunder hos just 
oss, säger Tony. – Det är också roligt att kunna lära av olika  
delar av banken, eftersom vi inte är så många och då får vi  
hjälpa och lära av varandra istället. 

Vägen till Stockholm gick via Umeå där Tony läste energi-
teknik och studerade ryska. – Min fru är från Ryssland så ville 
jag förstå vad släkten sa var det bara att lära sig språket. Det är 
svårt, men jag gör mig förstådd, avslutar Tony.  

Vårens kalendarium
u Seminarium på föreningen för  

    byggemenskapers årsmöte, Uppsala 5-6/4

u Årsstämma, Ytterjärna 12/4

u Almedalen 2019, Gotland – 2-3/7

Håll utkik på vår hemsida för fler evenemang under våren.

Nyckeltal
Ekobankens växt och utveckling ska vara hållbar och organisk. Ekobanken avstår från stort risktagande och  
spekulativa aktiviteter. Sedan starten 1998 har banken inte haft någon kreditförlust. 

2018 2017 2016 2015 2014

Balansomslutning, tkr 964 381 875 075 770 039 731 958 689 205

Resultat före skatt, tkr 1 257 1 202 -8 506 790 2 080

Resultat justerat för projektkostnader, tkr - - 840 - -

Soliditet 7,6 % 7,9 % 8,3% 8,6% 8%

Totalkapitalrelation 21,6 % 22,9 % 22,3% 22,8% 22%

Placeringsmarginal 2,3 % 2,3 % 2,1% 2,0% 2,4%

Medeltal anställda 15 15 14 14 13

Inlåning per medarbetare, tkr 58 310 52 610 49 185 46 588 47 435

Utlåning per medarbetare, tkr 54 060 50 431 45 203 36 881 34 301

Antal ägare/medlemmar 2  470 2  256 2 101 1 922 1 774

Resor till och från arbetet, ton CO2 5 5 5 8 11

Tjänsteresor, ton CO2 20 16 8 6 11

Klimatkompensation, ton CO2 25 21 13 14 22

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium och minimässa 
om hållbar livsstil i samband med Ekobankens årsstämma!

Vi bjuder på en förmiddag full med inspiration kring hållbar livsstil 
med fokus på att bygga, bo och äta hållbart. Transportera sig  
hållbart. Hållbar energi. Och förstås ett hållbart kapital. Under  
förmiddagen lär vi oss också mer om inre hållbarheten och vad det 
betyder.  Kom och lyssna på flera av våra kunder och hör hur de 
arbetar för ett hållbart liv.

Innan och under seminariet pågår också en minimässa i  
Kulturhusets foajé på temat Hållbar livsstil.  

När: 12 april kl. 9-12.
Var: Kulturhuset i Ytterjärna 
Ekobankens stämma äger rum på eftermiddagen samma dag. 
Med reservation för ändringar.

Hållbar 
livsstil
Seminarium, Minimässa  
 

Årets tema 2019

12 
APRIL

Följ med i vår verksamhet 
och håll dig uppdaterad

Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida: www.ekobanken.se

Gilla oss på Facebook och instagram och läs om nyheter  
och nya lån. Följ oss på Twitter @_Ekobanken


