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Banken träffar ungdomar
Sölvesborg-Mjällby Sparbank har under våren träffat 384 ungdomar och pratat Ung
ekonomi. Ung Ekonomi vänder sig till gymnasieelever för att inspirera unga att se på sin
ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika
valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden.
Att flytta hemifrån, att studera och att låna och spara är ett par av de ämnen som tas upp med
gymnasieeleverna. Informationen ges på ett enkelt sätt genom fyra ungdomars val som de får
höras berätta kring. Därefter diskuterar vi vilka valmöjligheter som finns och vad de innebär.
Detta för att aktivera ungdomarna vi möter för diskussion och för reflektion kring sig själv och de
val de kan komma att stå inför. Banken har tre Ung ekonomi föreläsare som möter ungdomarna.
De har i uppgift att informera, diskutera och svara på alla de frågor som ungdomarna har.
-

Det är oerhört kul att möta ungdomarna och som föreläsare känner jag att jag kan göra skillnad i
ungdomarnas liv säger Sara Hansson, Rådgivare på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.
Genom att prata om olika ekonomiska val så förbereder vi dem inför framtiden. Mitt mål som
föreläsare är att ge ungdomarna tillräcklig kunskap så att de kanske stannar upp och reflekterar
lite, innan de ger sig hän åt något ungdomarna känner för stunden, fortsätter Sara.
Under våren har 384 elever fått komma till banken och under tiden informationen kring Ung
ekonomi ges så avnjuter ungdomarna frukostfrallor eller lunchpizza. Samarbetet har skett med
Furulundsskolan som tillsammans med banken har planerat in de olika tillfällena så att vi kan
möta så många ungdomar som möjligt under lektionstid.

-

Vi kommer fortsätta att jobba med ungdomarna. De är vår framtid och som Sparbank är detta ett
led i att ge tillbaka till bygden. Vi skapar kanske inte magi över en föreläsning, men även om vi
bara kan motverka att en ungdom tar ett sms lån som kan ha förödande konsekvenser så är det
helt klart värt det för mig, säger Simone Molin, rådgivare på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

-

Det har varit nyttigt att få informationen från banken eftersom jag inte riktigt vet vad som
väntar runt hörnet. Som nybliven student har jag inte livet klart för mig. Att få lite olika tips inför
livet efter studenten som kanske poppar upp sen när jag står där och ska göra mina val är väldigt
bra, säger Stephanie Cronqvist, nybliven student på Furulundsskolan.
Under hösten planerar banken att anordna ett event för ungdomarna som ska kännas
inspirerande.

-

Vi tittar på lite olika alternativ. Vi vill ha någon som är känd i ungdomskretsarna och som kan
skapa den där wow känslan för ungdomarna, säger Malin Jansson, rådgivare på SölvesborgMjällby Sparbank. Vi kommer även fortsätta med föreläsningarna och nästa år kommer vi träffa
eleverna som går i årskurs 1 och 3 och där inriktningen blir livet efter studenten, fortsätter Malin.
Ungdomarna har också fått välja vilken förening i Sölvesborgs kommun som banken ska skänka
en 100-lapp till. Detta har genererat i 38 400 kr som återinvesteras i samhället i form av
föreningsstöd på hemmaplan.

För mer information kontakta gärna:
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Malin Jansson, rådgivare, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 22
Simone Molin, rådgivare, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 0456-424 29

Kort om Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank har en affärsvolym på 8,9 miljarder kronor, 33 anställda och två
kontor i Blekinge. Vi är en egen bank som äger en liten del av Swedbank – inte tvärtom. Vi har i
178 år verkat för ett bättre liv i vår närhet tillsammans med våra kunder. Det är det vi kallar för
att ha hjärtat i bygden och det vill vi fortsätta med i minst 178 år till.

