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På Ekobankens arena i 
Almedalen samlas samhällsenga-
gerade företag, föreningar och 
privatpersoner. Ekobanken har 
som uppgift att finansiera företag 
som skapar ekologiska, sociala 
och kulturella mervärden. Genom 
våra seminarier i Almedalen vill vi 
visa goda exempel och bidra till att 
föra diskussionen framåt kring det 
hållbara samhällsbygget. I år fyllde 
vi två dagar med 15 seminarier om 
allt från hur man blir klimatpositiv 
till pedagogik och ekologiskt krets-
loppsjordbruk. Ett brett spektrum 
men alla med samma uppdrag 
– att skapa ett hållbart samhälle. 

När du har läst ditt ex av Goda Affärer får du gärna ge tidningen 
vidare till någon annan. Då får fler också glädje av innehållet.  

Två dagar – 
15 seminarier

Det är en tydlig trend. Allt fler väljer att bygga hållbart och energieffektivt. Många av dem 
som vill bli lånekunder hos oss vill inte bara att deras hem ska vara hållbart, utan även att 
räntepengarna ska användas hållbart. För våra kunder är det viktigt att allt hänger ihop,  
säger Reidar Erlandsson, kreditchef på Ekobanken. 

I takt med att privatpersoner bli mer medvetna om hur de bor och bygger, desto fler 
byggföretag vill och vågar satsa. Under de senaste åren har Ekobanken fått in många nya 
kunder som arbetar med just att producera och sälja hållbara bostäder och lokaler. Också 
fler privatpersoner som har en samsyn på sitt boende går ihop och vill bygga.

 – Vi märker att fler vill bygga och bo tillsammans. Då startar de ofta en byggemenskap 
till exempel i form av en kooperativ hyresrättsförening. Vi har lång erfarenhet av att finan-
siera olika typer av upplägg både för hur man vill bo och hur man vill bygga. Det är verkli-
gen givande och spännande att få följa de här personerna från det första trevande mötet 
tills att det tillslut står ett hus färdigt, och de kan flytta in, säger Reidar Erlandsson, kredit-
chef på Ekobanken. Forts s.2

Under många år har Ekobanken finansierat 
hållbart byggande. Vi var först i Sverige med 
hållbarhetsrabatt 2014 och har alltid haft en stor 
del av våra företagskunder i byggbranschen. 

En kund i banken är Föreningen 
Sofia, som vi bl.a. har en särskild 
kontoform för. De är en organisa-
tion som arbetar med hållbar  
utveckling internationellt. Idag 
har de tio samarbetsprojekt i  
nio olika länder. Forts s.5

och boende - på flera sätt

Skolprojekt i Kenya

Byggandet av Baskedals 
kooperativa hyresrätter 
är i full gång.
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Lilla Freja
I Hägernäs, Täby, norr om Stockholm 
ligger Waldorfförskolan Lilla Freja. 
Förskolan drivs av Stiftelsen Täby 
Waldorfförskolor. Som den första fri-
stående förskolan som fick tillstånd att 
erbjuda barnomsorg är man väl eta-
blerad i kommunen. Nu har man fått 
möjlighet att köpa den bostadsrättslo-
kal där förskoleverksamheten håller till. 
Läs mer: www.lillafreja.se

Ängås trädgård
I Västra Frölunda ligger Ängås Träd-
gård som ursprungligen är en lant-
gård med anor från 1600-talet. Nu-
mera drivs gården som ett Vägen 
Ut!-kooperativ med ekologisk profil, 
KRAV-certifiering och Fairtrademärk-
ning som en självklarhet. Det finns ett 
kafé med uteservering och gårdsbutik 
under vår- och sommarsäsong där de 
säljer plantor, snittblommor, förädlat 
och honung från egen bigård. 

Ängås trädgård har ett franchise-
avtal med Vägen ut! kooperativen och 
de har nu lanserat ett gemensamt  
varumärke Hållbart från Vägen ut! 
Läs mer: http://vagenut.coop/
foretag/angas-tradgard/ 

Hållbara byggen
När vi pratar hållbarhet i våra företagslån 
kan det vara såväl ekologiskt som socialt 
eller kulturellt hållbart. För många av våra 
lånekunder i byggbranschen är det främst 
det ekologiska som man satsar på. Men 
några av våra kunder har alla tre kriterier-
na i sin verksamhet. 

En av dessa är Bisysslan. Det är en 
daglig verksamhet för fem personer och 
samtidigt ett nav för hängivna biodlare från 
hela Sverige. Här tillverkas biramar i flera 
olika modeller;  här görs avsmältning av bi-
ramar; här smälts bivax och säljs tillbehör. 
Byggnadsstiftelsen Haga har nu byggt ett 
nytt gediget och uppskattat hus med hög 
ekoprofil inom Vårdinge by för Bisysslan. 
Byggnadens arkitektur är planerad både 
för den praktiska verksamheten och som 
en god plats att vara på varje dag för ar-
betstagarna. I byn finns också Vårdinge by 
folkhögskola som hedrar sin nya granne 

med att starta en ekologisk biodlarutbild-
ning för alla som är intresserade av att lära 
sig mer om hur man tar hand om bin, kun-
skap om hur bin fungerar och annat man 
behöver kunna för att starta ett bisamhälle.

Andra kunder satsar på toppmoderna 
och miljövänliga hus som ska hålla länge 
framöver, både vad det gäller material-
val och läget på husen. Vid Bällstasundet 
i Vallentuna, norr om Stockholm, byggs 
Tingvalla strand av Carl Ek Fastigheter. 
Området består av miljövänliga och mo-
derna parhus och mindre villor där man 
kontinuerligt arbetar med att minimera sitt  
fotavtryck. Deras vision är att vara med 
och påverka stadsbilden genom att pro-
ducera miljövänliga, moderna och vackra 
bostäder.

En annan kund som också satsar på 
hållbarhet när det gäller val av byggnads-
material och hög energieffektivitet och 
med anpassning till naturen som omger 

och boende - på flera sätt

Forts. från s.1
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Peterslunds Ekoodling
Peterslunds Ekoodling är en ekologisk, 
KRAV- och Demetermärkt grönsaksod-
ling mellan Nyköping och Björnlunda. 
Här bedrivs en ekologisk grönsaksod-
ling på ca 1,5 hektar friland och 300 kvm 
växthus och här framställs mjölksyrade 
grönsaker. Det finns en gårdsbutik som 
är öppen mellan juli-november och man 
kan beställa deras varor via minfarm.se 
övrig tid på året. 
Läs mer: www.ekoodling.se

Årsta gård
Strax söder om Stockholm ligger Årsta 
gård som under lång tid har varit kund 
hos Ekobanken. Här driver man en sär-
skola, gymnasiesärskola, boende och 
daglig verksamhet för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsvariationer, 
främst inom autismspektrumet. Under 
året har Årsta gård fått ett utökat lån för 
att kunna bygga för ett gymnasium i en 
av de befintliga fastigheterna på gården. 
Läs mer: www.arstagard.se

LRH Fastighets AB
Bolaget ägs av ett antal idéburna fö-
retag som förvaltar fastigheter. I en av 
fastigheterna har hyresgästanpass-
ningar gjorts för att skapa möjligheter 
för småskalig vegansk matproduktion. 
I en annan, som bl a inrymmer lägenhe-
ter för äldre och ett gruppboende, pågår 
detaljplanering  för att kunna bygga fler 
sådana lägenheter i centrala Järna. 

området, är Eneby bygg. De är i slutfasen 
av ett område med mindre flerfamiljshus 
på Wennebohöjden i Mölnbo, ett par mil 
söder om Södertälje. 

Martinskolan är Sveriges näst största 
Waldorfskola och räknas som både ett so-
cialt och ekologiskt företag med anledning 
av skolans pedagogiska inriktning som fö-
respråkar ekologi. Här har vi under året va-
rit med och finansierat renovering av venti-
lationssystem, renovering av skolköket och 
installation av fjärrvärme. 

Byggemenskaper
En byggemenskap är en grupp människor 
som utifrån sina egna ambitioner tillsam-
mans planerar, låter bygga och använder 
en byggnad*. 

Drivkrafterna i en byggemenskap skil-
jer sig åt men ofta är det att man vill bo 
tillsammans med vissa människor, till 
exempel vänner eller andra med samma 
intressen, vill ha trygghet och närhet till 
andra när man blir äldre. Man vill bo i en 
viss typ av byggnad, påverka kostnaden 
för sitt boende eller alltid drömt om att 
vara med om att rita och bygga ett hus. 
Utgångspunkten är ändå i alla lägen det 
mänskliga. För att en byggemenskap ska 
fungera behöver man känna tillit till de 
andra i projektet, vara prestigelös och så 
krävs det en smula mod att dra igång ett 
stort byggprojekt. 

Tingvalla Strand i Vallentuna satsar på hållbara bostäder.

Martinskolan.

På Vårdinge by Folkhögskola har man 
nu en ekologisk biodlarutbildning.

”En bygggemenskap är en grupp 
människor som utifrån sina egna 

ambitioner tillsammans planerar, låter 
bygga och använder en byggnad.”
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I närheten av Simrishamn i Skåne 
finns vår kund Baskedal. De är grupp 
personer som alla ville bygga på samma 
sätt och som gick ihop och startade en 
byggemenskap. De har sedan projekte-
rat och byggt upp sin vision tillsammans. 
Vi som bank har fått följa resan långt 
innan själva bygget startade och nu står 
snart husen klara. Ett annat exempel är 
Lagnö Bo som nu i dagarna firade sitt 
ettårsjubileum från inflyttningen. 

Projektet Divercity
Ekobanken är med i ett projekt tillsam-
mans med 19 andra organisationer som 
alla vill öka antalet byggemenskaper i Sve-
rige. Målet är att förbättra förutsättningar-
na för byggemenskaper genom utveckling 
av policy och tjänster/verktyg, främst rik-
tade till byggrupper och kommuner.

Byggemenskaper bidrar till hållbara, 
attraktiva städer och landsbygd:

u ger förbättrade möjligheter att 
    bygga i hela landet
u lokal förankring och engagemang
u skapar lokala värden, ökad 
    samhällsnytta och livskvalitet

Kooperativ hyresrättsförening
Vi har också kunder som inte vill bygga sitt 
eget boende, men däremot vill äga och för-
valta en fastighet tillsammans. Då kan man 
bilda en kooperativ hyresrättsförening. De-
finitionen enligt Bolagsverket lyder ”En koo-
perativ hyresrättsförening är en ekonomisk 
förening som hyr ut minst tre lägenheter till 
sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd 
och hyresgästen är medlem i föreningen.”. 
Gemensamt för de flesta kooperativa hyres-
rättsföreningar är också viljan att göra detta 
tillsammans. Att kanske ha service eller olika 
tjänster i fastigheten för att öka de boendes 
trygghet, gemenskap och välbefinnande. 

Solhem är ett exempel på en sådan koo-
perativ hyresrättsförening. Sedan 2005 har 
de ägt det före detta ålderdomshemmet 
Solhem i Älmsta, Norrtälje. Vi har varit med 
sedan starten och finansierat olika delar 
av fastigheten. Här hyr man till exempel ut 
husets kök till en cateringfirma och medlem-
marna/hyresgästerna bjuds en gång i måna-
den på en festmåltid eller låter dem som vill 
använda trädgården för att odla. Allt för att 
öka gemenskapen och välbefinnandet hos 
sina föreningsmedlemmar.

Veta mer?
Är du i startgroparna för ett bygge, vill veta 
mer om det här med byggemenskaper och 
kooperativa hyresrättsföreningar eller har 
andra frågor om finansiering av hållbara 
företag? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig 
med dina frågor. Kontaktuppgifter finns på 
sista sidan eller på www.ekobanken.se  

 *enl. byggemenskaper.se

Vinterträdgården på Lagnö Bo i Trosa.

Världshuset i Uddebo
– Jag har drömt om det här i säkert tio år 
och nu är det verklighet! Fredrik Telenius 
låter glad och pratar varmt om den plats 
där han har fått möjligheten att starta 
Världshuset, som han kallar det. 

– Uddebo är en fantastisk by med en ge-
menskap som bara växer genom att Världs-
huset är en inspirerande mötesplats där alla 
känner sig inkluderade säger Fredrik.

I Världshuset verkar kulturföreningen 
Imagino. Föreningen främjar en levande kul-
tur och ett meningsfullt skapande i en kol-
lektiv miljö. Huset i Uddebo är en blandning 
av kursgård, retreatcenter och kulturhus.

Världshuset - en plats för konstnärligt 
utövande, personlig utveckling och en 
hållbar livsstil.

– Vår vision är att värna om såväl indivi-
den som gruppen så att vi tillsammans kan 
bidra till en hållbar utveckling i samhället, 
säger Fredrik. Vi som driver verksamheten 
jobbar med friskvård där helhetsbilden är 
vår utgångspunkt. Psykiskt, fysiskt, soci-
alt och själsligt välmående är lika viktiga för 
en god hälsa. Människors välmående är en 
grundläggande förutsättning för att kunna 
bidra med sina gåvor till samhället. Vi som 
grupp brinner för att skapa de bästa förut-
sättningarna där människor får möjligheten 
att utveckla sin fulla potential.

I huset finns en stor sal (gamla gymna-
stiksalen), sovsal, matsal, keramikverkstad, 
växthus, en lummig trädgård, odlingar och 
ett väl utrustat storkök. Här är även en för-
skola och ett kommunalt fritids inrymt.

Huset välkomnar i perioder volontärer 
som tar del av de dagliga rutinerna samt 
är medskapare av verksamheten. I huset 
arrangeras det events, kurser, retreats 
och studiecirklar. Det är något som Fred-
rik hoppas ska fortsätta utvecklas och 
bidra till verksamhetens tillväxt. 

– Vi byggde en fantastisk utescen till  
Uddebofestidalen i somras och den hoppas 
jag ska utnyttjas flitigt framöver vid kultur-
event och konserter. En annan del av verk-
samheten som jag tror kommer att öka är 
företag som vill komma hit på konferens. 
Just nu utvecklas samarbeten för att arbeta 
med barn och ungdomar i huset.  

– Det finns goda förutsättningar att 
arrangera det mesta här i Världshuset, 
avslutar Fredrik.
Läs mer: www.varldshuset.com 

”Ekonbanken är med i ett projekt 
tillsammans med 19 andra orga-
nisationer som alla vill öka antalet 
byggemenskaper i Sverige.”

NYA LÅN
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– Äntligen har vi kunnat köpa vår egen mark! Det är fantastiskt! 
Säger Anja Varis som är ansvarig för projektgruppen som har 
hand om just Kenya.  

För även om skolan har funnits i mer än 10 år och är en  
etablerad skola på orten så har man stött på många problem. 

– Vi har fått byta lokaler minst två gånger då markägarna som 
vi hyr av har sagt upp vårt avtal. Men tack var en stor insamling 
som vi gjorde under våren 2019 har vi nu kunnat köpa loss en 
bit mark och kan bygga en permanent skola, säger Anja.

Framöver hoppas man på att kunna köpa loss ytterligare en 
bit mark. 

– När vi får igång det kan vi lära ut ekologisk jordbruk och  
anlägga en skolträdgård  och få hjälp med ekonomi för skolan 
på ett bra sätt eftersom de då kommer att kunna sälja eventuellt 
överskott från odlingarna och hålla i kurser i ekologisk odling. 

Läs mer på www.foreningensofia.org 

Forts. från s.1

Många föräldrar har inte råd med skol-
avgifter och ett antal av barnen försörjs 
av faddrar. Det kostar ca 200 kr/månad 
för ett barns skolgång vilket också ger 
barnet gröt på frukostrasten och en en-
kel varm lunch. Pengarna täcker även 
lärarlöner och waldorflärarutbildning 
samt skolans hyra och material.Vinterträdgården på Lagnö Bo i Trosa.

Glada barn på skolgården i Sirende, Kenya.

Ett projekt som medarbetare på Ekobanken 
har varit särskilt involverade i är The Humane 
School i Sirende, Kenya. Den waldorfinspirerade 
skolan startades 2008. Här går idag ca 100 barn 
från förskoleåldern och upp till åttonde klass. 

”Men tack var en stor 
insamling som vi gjorde 
under våren 2019 har vi 
nu kunnat köpa loss en 
bit mark och kan bygga 

en permanent skola.”

The Humane School i Sirende
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Cirkulär ekonomi är ett koncept och ram-
verk som bygger på att material, resurser 
och produkter används med så högt bi-
behållet värde så länge som möjligt. För 
att åstadkomma detta brukar cirkulära af-
färsmodeller, speciellt produkt-som-tjänst-
modeller, anses vara en av de starkaste 
drivkrafterna. När ägandet för produkterna 
stannar hos producenten i stället för att de 
säljs till en slutkund eller konsument kom-
mer incitamenten för det tillverkande företa-
get att skifta från att tjäna pengar på flödet 
av material till att tjäna pengar på värdebe-
varande i material. 

Tillverkande företag som vill gå över till 
cirkulära affärsmodeller, som funktionsför-
säljning, kommer att se effekter på balans-
räkning och kassaflöde som kräver nya fi-
nansieringslösningar. Projektet vill undersöka 
hur finansiärers syn på risk och säkerheter 
skulle behöva förändras för att bli en möjlig-
görare - snarare än hinder - för övergången.

Projektet har dels kartlagt vilken roll  
finansiering spelar för små och medelstora 
tillverkande företags (SMF) övergång till 
cirkulära affärsmodeller – som hinder och 
möjliggörare – och dels hur finanssektorn 
ser på cirkulära affärsmodeller i termer av 
riskbedömning, värdering, avkastningskrav 
och långsiktighet.  

Problemet i korthet
I vår undersökning har vi sett att när före-
tag skiftar till cirkulära affärsmodeller, får 
det konsekvenser som inte normalt upp-
står vid tillämpning av traditionella linjära 
affärsmodeller. De faktorer som ger eko-
nomiska, och därmed finansiella, konse-
kvenser är: 
u Företaget binder mer kapital i ett lager 
av produkter som skall hyras ut. 
u Kassaflödet blir långsiktigt mer stabilt, 
men kortsiktigt sämre än vid linjär försäljning. 
u Hyresmodellerna kräver en annan pris-
sättningsmodell, och kanske nya andra-
handsmarknader. 
u Produkterna som skall behållas längre 
av företaget och hyras ut kräver bättre kva-
litet och cirkulär, kanske till och med fram-
tidsadaptiv, design. 

Samtliga ovanstående faktorer kräver 
en ny syn på kapitalbehovet. På kort sikt 
krävs mer kapital för övergång till en cirku-
lär affärsmodell. Allt tyder på att företagen 
framöver behöver en högre grad av solidi-
tet, d.v.s. mer egen finansiering än tidigare 
för att vara mer motståndskraftiga vid allt 
snabbare förändringar. Men även låneka-
pital behövs och därmed blir finanssektorn 
en viktig aktör i omställningen.

Utdrag ur Whitepaper – skrivet av Ann-Charlotte Mellquist, RISE

Till följd av den linjära ”slit och släng”-ekonomin lever vi 
i Sverige idag som om det funnes 4,7 jordklot. Snittet för 
världen är 1,7. Detta är en ohållbar situation, där cirkulär 
ekonomi allt oftare nämns som en möjlig dellösning. 

Finansiering av cirkulära 
affärsmodeller 
– risker och möjligheter

Om projektet 
Projektet Finansiering cirkulära af-
färsmodeller – risker och möjligheter, 
finansieras av Vinnova och genomförs 
av forskningsinstitutet RISE i samar-
bete med produktföretagen Kinnarps 
AB, Modul-System HH AB och Clean 
Motion AB, samt finansföretagen 
Sparbanken Sjuhärad, Ekobanken och 
JAK Medlemsbank. Medverkat som 
konsulter har också Susanne Olofs-
son och Thomas Polesie. Projektet 
har i huvudsak genomförts som en 
intervjustudie under tiden januari 2018 
t o m maj 2019. Förutom deltagande 
parter har ytterligare 10 produktföre-
tag och 9 finansaktörer (varav 3 större 
banker i Nederländerna) intervjuats. 
Studien är den första i sitt slag - en 
vetenskaplig studie som undersöker 
finansierings roll för en övergång till 
cirkulära affärsmodeller. 

Läs mer på: 
ri.se/vad-vi-gor/projekt/finansiering-
avcirkulara-affarsmodeller-risker-
och-mojligheter

Redan 2010  började vi på allvar utforska 
begreppet Cirkulär ekonomi. Idag tänker 
många av våra kunder cirkulärt och bidrar till 
att stimulera cirkulära processer överallt.
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Cycling4tomorrow
En solig dag i augusti fick vi besök av 
Jeannot och Loïc som cyklandes tar sig 
igenom Europa för att samtala med euro-
péer som arbetar för en hållbar framtid. 
Resan startade i Portugal i april och  
avslutas i Schweiz i november. 

Under sin resa har de träffat företag 
som Fairphone, Patagonia, Cultura Bank, 
Club Liebe och många många fler. Vill du 
följa deras resa gör du det enklast via  
deras instagramkonto:  
@cycling4tomorrow

Nya i styrelsen och bankfullmäktige
Lena Lago, ny ordförande fullmäktige
”För mig är Ekobanken en bank som utgår från män-
niskors behov, en bank som styrs av hållbara värden 
i den komplexa omställning vi står inför. Ekobanken 
är också en bank som valt att ha ett Bankfullmäktige, 
en krets runt styrelsen som knyter till sig engagerade 
ledamöter med stor kunskap om sociala, kulturella 
och ekologiska frågor. Som ordförande för denna 
krets ser jag fram emot att i dialog med bankens 
styrelse försöka ringa in en tydlig väg framåt med en 
tydlig kommunikation utåt – så att än fler väljer oss 
som den självklara banken.”

Maria Rehnborg, ny styrelsemedlem
– Jag hoppas kunna bidra till att Ekobanken utveck-
las och finns kvar som den hållbara spjutspets som 
banken är. Ett område som intresserar mig är att till-
gängliggöra hållbara banklösningar och finansiering 
för de små företagen som idag alltmer marginaliseras 
av de stora bankerna. – Att vara en hållbar verksam-
het och verkligen vara transparent är, som jag ser 
det, en stor utmaning oavsett inom vilket område ett 
företag verkar. I finansvärlden är det ytterligare en 
utmaning, vilket gör Ekobanken till en spännande och 
intressant verksamhet att engagera sig i.

Sofia Edgren, ny i fullmäktige
– Bankvärlden är en ny gren för mig och jag är alltid 
nyfiken på att lära mig nya saker, känner mig ärad 
att få möjligheten att göra det i Ekobankens fullmäk-
tige. Ekobanken är en bank som är annorlunda mot 
resterande banker och det ska bli spännande att få 
möjlighet att se hur banken utvecklas står sig fram-
åt, nu när det etiskt hållbara blir mer och mer värde-
fullt och viktigt i världen.

”Cycling across 
Europe to meet the 
people who are 
building the world 
of tomorrow”



u 26-29 sept  - Bokmässan i Göteborg 
u 7 okt - Stora sociala företagsdagen i Göteborg
u 12-13 nov - Social Innovation Summit i Malmö 

Ekobanken börjar med pop-up
...träffa oss i Göteborg och Malmö!
u Göteborg 27/9 på Ekocentrum kl 10-15. 
u Malmö 12-13/11, plats ej klart. 
Boka möte via info@ekobanken.se. 
Märk mejlet med pop-up Göteborg/Malmö! 
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Vi vill vara en naturlig samarbetspartner för den 
sociala ekonomin och det hållbara företagandet i 
Sverige. Därför finansierar vi verksamheter och  
projekt som är samhällsförnyande i bred mening, 
samtidigt som de har en sund ekonomi och orga-
nisation. Företag och föreningar med en utvecklad 
policy kan följa sitt kapital tack vare att vi är trans-
parenta med vår utlåning. Som låntagare blir du 
synlig för Ekobankens stora nätverk.

Vad kan vi hjälpa till med?
u Ekobankens företagspaket med bl.a. bankgiro, 
    internet- och mobilbank.
u Finansiering, lån och kontokrediter, garantier 
    och garantiavtal.
u Tilläggstjänster: Leverantörsbetalningar (LB) och 
    löner via fil, Bankgiro Inbetalningar (OCR), Bg Link, 
    enstaka manuella utlandsbetalningar med mera.

Insats i Ekobanken – en god investering
Alla våra företagskunder är också medlemmar i 
banken. Grundinsatsen på 1 000 kr är obligatorisk 
för juridiska personer. Ytterligare andelar med kurs 
ger dubbel avkastning, både ekonomiskt och i en 
mer hållbar värld.

Läs mer om att vara ägare i 
Ekobanken på ekobanken.se

En bank för hållbara 
företag och föreningar

Från och med 1 oktober kommer tiden för 
automatisk utloggning vid inaktivitet i inloggat 
läge på internetbanken ändras till fem minuter.  

Bli lånekund i banken
Som kund hos oss får du en engagerad finansieringspartner. Vi vill känna 
våra kunder och vi vill berätta om våra kunder. Vi är en transparent bank 
vilket betyder att om du har ditt företagslån hos oss berättar vi det för  
andra. Dels för att vi vill att våra kunder ska veta vad vi gör med pengarna 
på banken men också för att bygga ett nätverk företagare emellan.  
För alla tillsammans gör vi skillnad i samhället.  

u Flytta lån till Ekobanken
Har du befintliga lån idag men vill ha en mera hållbar placering av ditt lån 
kan du också flytta över ditt lån till oss. Då vet du att räntepengarna arbetar 
i en mer hållbar riktning. 

u Omställningslån
Kanske din verksamhet ännu inte uppfyller Ekobankens krav på ekologisk, 
social eller kulturell hållbarhet men ni har ett projekt för att utvecklas i den 
riktningen? Då kan Ekobankens Omställningslån passa. Dessa projekt 
kommer att presenteras separat så att våra inlåningskunder kan glädja 
sig över framgångarna som dessa lån bidrar till. 

Kriterier för omställningslån:
u till förnybar energi
u från konventionellt till ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk
u genom utfasning av material/byte av material
u anpassning till klimatförändringar
u från linjär till cirkulär ekonomi
u till hållbara transporter
u till hållbara byggnader

Ekobanken erbjuder:
u Lån för omställning
u En bank med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet
u Transparens – vi redovisar alla lån externt

u Ett nätverk och plattform inom hållbar utveckling

Kontakta oss på 08-551 714 70 eller info@ekobanken.se 

Alla konton i 

Ekobanken har 

svensk statlig 

insättningsgaranti.

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


