
 
 
 
 
Fiberutbyggnad  
 
Idag sker allt mer på nätet. Vi kommunicerar, roar oss och skaffar oss nya kunskaper och insikter. Vi gör 
inköp och inte minst bankärenden enkelt och bekvämt. Imorgon kommer detta vara en ännu viktigare och 
mer självklar del av vårt liv, inte minst därför att utbudet av service och tjänster blir både större och bättre. 
Det kräver dock framtidens fiber! 
 

Attraktiv landsbygd 
 
För att hålla landsbygden levande och attraktiv även i framtiden, är ett modernt fibernät viktigt för oss alla i 
västra Värmland.  Näringslivet blir effektivt och konkurrenskraftigt. 

Hushåll och privatpersoner får nya kommunikationsmöjligheter och tillgång till all den information och alla 
tjänster som Internet erbjuder. Våra kommuner kan fortsätta utvecklas och vara en attraktiv plats att bo, 
leva och verka i. 
 
 

Allt detta är något som vi på Westra Wermlands Sparbank stödjer! 
 

En riktig sparbank - vad är det? 
För oss i Westra Wermlands Sparbank är detta en mycket viktigt fråga. Vårt uppdrag är att förvalta och 
vidareutveckla det mer än 150-åriga arv, som Westra Wermlands Sparbank utgör. När sparbanken 
grundades var syftet att främja sparsamheten och än idag står vi upp för de värderingar som fanns redan 
1856. 

Numera är vårt syfte moderniserat till att ”skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, 
samt bidra till att utveckla bygden”, men grunden är fortfarande samma tanke om sparsamhet och sund 
ekonomi. Samhälls- och kundnytta går för oss som sparbank hand i hand. Vi ska arbeta för att västra 
Värmland växer och utvecklas. Vi ska också leverera rådgivning och produkter som underlättar för våra 
kunder att växa och utvecklas.  

Vi kan erbjuda fiberlån utan säkerhet med bra villkor. Lånebelopp upp till 30 000 kr. 
Betalningstid 10-15 år. Banken gör sedvanlig kreditprövning i varje enskilt ärende.  

 

Välkommen in till oss för mer information! 

 

 

Edane                  0570-502 02
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