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Etisk ansvarlig
investering af
din pension

Puljepension er vores løsning til investering af pensionsopsparingen for dig,
som ikke selv ønsker at holde øje med og
løbende tilpasse dine investeringer. Og
det er investering med god samvittighed.
Læs mere om Puljepension på side 3

”Vi har ikke arvet jorden
fra vores forfædre, vi har
lånt den af vores børn!”

Læs
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•
•
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•
•

Bæredygtighed skal være sjovt, ikke en pligt!
Har du stadig kapitalpension?
Fast rente på boliglån er tilbage
Har du også fået Swipp?
Lokalrådsarrangementer

folkesparekassen.dk

NYT fra Folkesparekassen

- Bæredygtighed skal være sjovt, ikke en pligt!
Tekst: Jakob Bargmann, chib pressebureau
I 2007 var Pia Duus Jensen og hendes
mand, Johan Bahn Larsen, helt nye i
Den Selvforsynende Landsby på Fyn.
De gik sammen med de øvrige beboere og byggede på deres huse. Pia var
egentlig kunde i en anden bank. Men da
Folkesparekassen troppede op og viste
interesse for landsbyen og parrets byggeri, viste Pia til gengæld interesse for
Folkesparekassen. De valgte godt nok
at blive i deres gamle bank, men da de i
2011 konverterede byggekreditten til et
lån, blev de kunder på grund af tilbud om
en lavere rente.

På grund af leret er den som i et lydtæt
studie.” Familiens toilet er et såkaldt
multtoilet. Det bruger ikke vand og
adskiller afføring og urin. Urinen hos Pia
og Johan ryger i spildevandsanlægget,
mens afføringen ryger under toilettet og
bliver til jord.
Bidrager til fællesspisningen
Uden for halmhuset er det især arbejdet
med grøntsagerne, som har Pias interesse. Hendes hokkaido, løg, hestebøn-

primært henvende sig til skoleelever, så
børn og unge kan prøve bæredygtighed
af i praksis.
”I Den Selvforsynende Landsby kan
vi sætte levende billeder på meget af
det, som eleverne hører om i skolen. De
kommer blandt andet til at sortere affald og lave en kompost. De får fingrene
i jorden og ser, hvordan vi praktiserer
bæredygtigheden.”

”Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg gerne ville
være kunde i Folkesparekassen. Det
var jo en hård tid med et liv i skurvogn,
mens vi byggede. Så det var fedt, at
de kom ud og viste interesse for det, vi
lavede. Og så kunne de tilbyde et attraktivt lån,” fortæller hun.
Sympatisk prissætning
Pia bor stadig med Johan og deres tre
børn i landsbyen. Den Selvforsynende
Landsby er 25 voksne og 39 børn i 15
selvbyggede huse. Egentlig er der 19
husstande. Tre er nemlig ikke gået i gang
med at bygge, mens en fjerde har købt
et hus i et parcelhuskvarter klods op ad
landsbyen. Fælles for beboerne er, at de
lever et bæredygtigt liv på landet med
fokus på økologi og permakultur.
Faktisk var det slet ikke bæredygtigheden, men fællesskabet, der var
udgangspunktet for, at familien flyttede
til Fyn. De kom fra et bofællesskab
i Ringsted, og Pias mand ville gerne
bygge hus på landet. De fik øje på fællesskabet på Sydfyn og faldt for den
sociale tankegang, som præger Den
Selvforsynende Landsby. Især ideen om,
at der i landsbyen er lagt en klausul over,
hvor meget du må sælge dit hus for,
vandt sympati hos det unge par. ”Det er
en rigtig god idé. Den gør det muligt for
mange uanset indkomst at flytte ind i
landsbyen. Det tiltalte os.”
Bæredygtigheden kom snigende
Med tiden er bæredygtigheden også
blevet et naturligt omdrejningspunkt i
parrets hverdag. Pia synes, det er blevet
rigtig sjovt at eksperimentere med
bæredygtige løsninger for mennesker og
miljø. Familiens hus på 140 kvadratmeter er bygget af halm, ler, kalk og træ og
helt uden dampspærre. ”Vores hus ånder, og vi kan mærke en tydelig forskel
i indeklimaet. Og så er akustikken god.

Pia Duus Jensen har fundet sig godt til rette i Den Selvforsynende Landsby. Hun er meget interesseret i dyrkningen af
grøntsager og leverer en stor del af det grønne bidrag til landsbyens daglige fællesspisning.

ner, rødbeder, spinat og salat indgår
i den daglige fællesspisning. Og hun
elsker at pusle i køkkenhaven. Pia erkender, at det stadig er en stor udfordring
at være selvforsynende. Hun anslår, at
landsbyens beboere er selvforsynende
med kødet og cirka 1/3 af grøntsagerne.
Udover fællesspisning og fælles indkøb
er det de fælles gøremål, som adskiller
livet mest markant fra den gennemsnitlige danskers. Nogle arbejder i køkkenhaven, andre viser rundt og passer dyr,
andre passer pilerensningsanlægget,
opdaterer hjemmesiden, bager rugbrød
eller passer et stykke jord.
Vil starte kursusvirksomhed
Pia Duus Jensen har netop været på
barsel med sit yngste barn på et år.
Som uddannet journalist trækker den
35-årige kvinde derfor luft ind til nye
arbejdsmæssige udfordringer. Hun
har planer om at starte en kursusvirksomhed med fokus på emner inden for
bæredygtighed. Virksomheden skal

Søger enkeltheden
Ved siden af kursusambitionerne og
fællesskabet har en søgen efter det
enkle fået en større plads i Pias liv.
”I landsbyen lever vi i mindre cirkler,
men vi isolerer os ikke. Vi er en del af
lokalsamfundet og resten af verden. Jeg
har søgt enkeltheden, og vi søger vel alle
et liv med mindre stress. Det kan være
svært at finde i en verden, der er så
skide kompleks og forbundet globalt på
kryds og på tværs.”
Hun mener, man skal ville bæredygtigheden, fordi det er sjovt. Det er lysten og
ikke pligt og angst, som skaber de gode
resultater. ”Vi prøver en helt masse ting
af herude. Noget lykkes, andet lykkes
slet ikke. Ind imellem har vi også bare
behov at for at puste ud. Måske er hønsehuset og grøntsagerne slet ikke det
vigtige lige nu. At bo her har i hvert fald
fået mig til at tænke over livet; Kan vi
gøre tingene på en anden måde, og hvad
er det egentlig, der er vigtigt.” 
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Lad os pleje din pensionsopsparing
Nyt i Folkesparekassen
Hvis du vil investere din pensionsoparing, men ikke selv ønsker at holde øje
med og vedligeholde investeringerne,
er Folkesparekassens Puljepension en
rigtig god løsning. Med udgangspunkt i
dit pensionstidspunkt samt din holdning
til risiko og afkast afdækker du sammen
med din rådgiver dine behov og ønsker
for, hvordan investeringen af din pensionsordning skal sammensættes.
Der er i alt otte puljer med forskellige
typer værdipapirer, og du kan vælge at
investere i en enkelt pulje eller en kombination af flere.
Vi investerer løbende hver en krone, du
indbetaler. Dermed får du på en enkel
måde adgang til mange markeder uanset størrelsen på din pensionsopsparing.
Dine investeringer bliver overvåget dagligt af erfarne porteføljeforvaltere, så du
er sikret det bedst mulige afkast.
Følg udviklingen hjemmefra
Via vores hjemmeside kan du hos Lokal
Puljepension følge med i, hvordan dine
investeringer udvikler sig fra måned til

måned. Her finder du også rapporter
med information om, hvordan det er
gået i de foregående kvartaler.
Lokal Puljepension er et samarbejde
mellem en række lokale pengeinstitutter og SEB Asset Management, der
forvalter puljerne. Fordi vi er mange,
der investerer sammen, bliver dine
omkostninger til at være med i puljerne
meget lave. Samlet ligger de årlige omkostninger i procent (ÅOP) mellem 0,84%
og 1,45% afhængig af, hvilke puljer, du
vælger.
Etisk ansvarlig investering
SEB er tilsluttet FNs principper for
ansvarlige investeringer (UN PRI). Alle
investeringerne i Puljepension er derfor
i overensstemmelse med FN’s Global
Compact, som opfordrer virksomheder
til at inkludere, understøtte, arbejde
med og videreformidle et sæt kerneværdier, som omhandler menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption. Læs om ”Investering med
god samvittighed” på vores hjemmeside
eller hent en folder i din afdeling. 

Fast rente på boliglån er tilbage
Ved Totalkredits rentetilpasningsauktioner i november blev F1-lånet 110 kr.
dyrere pr. lånt million. Selvom F3- og
F5-lån igen landede på et historisk
lavt renteniveau, bør boligejere, der
skal have deres lån rentetilpasset i den
kommende tid, overveje et fastforrentet 2,5 %-lån. For en relativt beskeden
merydelse er det blevet muligt igen at
få total budgetsikkerhed.
F1-lånet er gennem en periode blevet
dyrere, og op til Totalkredits rentetilpasningsauktioner i november valgte flere
end 5.000 boligejere at skifte deres F1lån ud og søge mod andre realkreditlån.
Efter en lang årrække, hvor F1-lånet har
været danskernes favoritlån, bevæger
flere og flere boligejerne sig nu helt væk
fra F1 og hen imod mere attraktive alternativer. F1 er ikke længere billigst, og
det giver derfor god mening at overveje
andre lån, f.eks. det superbillige F-kort
eller et fastforrentet 2,5 %-lån, som
giver fuld budgetsikkerhed i 30 år.
Det er heller ikke længere de store
prisforskelle, der skiller de mellemlange
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rentetilpasningslån som for eksempel
F5 fra et fastforrentet 2,5 %-lån.
”Det vil altid være et spørgsmål om
temperament, om man vil betale ekstra
for budgetsikkerhed, eller om man
hellere vil have det absolut billigste
lån. Men det er et godt tidspunkt at
skifte til et fastforrentet lån, hvis man
står for at skifte bolig eller skal have
sit lån rentetilpasset i den kommende
tid. F-kort er det billigste lån lige nu,
men her skal man være indstillet på, at
renten kan stige hvert halve år.”, siger

Har du stadig
kapitalpension?
Hvis du har overvejet at ændre din
kapitalpension til en aldersopsparing,
så kan du stadig nå det.
Folketinget har vedtaget at forlænge
afgiftsrabatten på kapitalpensionen,
hvis du ændrer den til en aldersopsparing. Afgiften, som du betaler af
din opsparing, er derfor også i 2015
ekstraordinært nedsat fra 40% til 37,3%.
Det resterende beløb bliver automatisk
ændret til en aldersopsparing.
Hvad er aldersopsparing?
Aldersopsparing er stort set det samme
som en kapitalpension. Forskellen er, at
du ikke kan trække indbetalingerne fra i
skat. Til gengæld er udbetalingen fra en
aldersopsparing skattefri.
Afkastet er beskattet som i andre
pensionsordninger. Selv om beløbet, du
kan investere, og afkastet heraf bliver
mindre, kan det betale sig at lægge om.
For din skat bliver også mindre efter
omlægning til aldersopsparing. Er du
i tvivl, så lad os lave en beregning for dig.
I 2015 kan du indbetale op til kr. 28.600
på en aldersopsparing. Du kan også
overføre din kapitalpension til ratepension eller livrente. Den mulighed har du
helt frem til kapitalpensionens udløb. 

Brian Enevoldsen, der er afdelingsleder i
Folkesparekassen i Aarhus.
Er man blandt de boligejere, der har fået
ny rente pr. 1. januar, er det vigtigt, at
man ændrer renteudgiften på sin forskudsopgørelse. Ellers er der risiko for,
at man ender med en restskat, når året
er omme. 
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Har du også fået Swipp?
Swipp er hele Danmarks mobile betalingsform. Det er en nem måde at sende
penge på med din mobil − til andre, eller
når du betaler i en butik.

Lokalråd,
Godsbanen og
Gothenborg

Alt du behøver er en mobiltelefon, der
kan modtage SMS. Aftalen kan du oprette i Netbank Erhverv. 

Du kan swippe op til 10.000 kr. om
dagen, så længe der er dækning på
kontoen. Der er ikke noget årligt
loft på, hvor mange penge, du kan
swippe selv eller modtage.

Hver afdeling i Folkesparekassen har
sit eget lokalråd, der er et forum for folk
med interesse i sparekassen og dens
værdigrundlag. Det er for alle, der har
interesse i at få bedre indblik og mere
indflydelse uden at gå ind i ledelsen.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder dig i din netbank eller
mobilbank. Du finder Mobilbank på
App Store og på Google Play.

Lokalrådenes opgave er at dyrke og
udfolde det unikke fællesskab, der
kendetegner Folkesparekassen. Rådene
i de enkelte afdelinger afholder møder
med jævne mellemrum, hvor deltagerne
planlægger fremtidige aktiviteter og får
en orientering fra afdelingslederen om,
hvordan det går lokalt.

Nu kan dine kunder Swippe til dig
Som erhvervsdrivende kan du nu
oprette en Swipp aftale, så dine
kunder kan betale deres køb med
Swipp i din butik, på en messestand eller hvor som helst.

Hvis du har mod på at deltage på et
møde i et lokalråd, så læs mere på folkesparekassen.dk/lokalraad, hvor du også
kan finde kontaktinformationer.

Ny hjemmeside og netbank
Efter et langt sejt træk har vi nu endelig
fået en ny hjemmeside, der tager sig
godt ud - også på de mobile enheder
som smartphones og tablets. Det er
blevet nemmere at
finde rundt, og der er
kommet nye funktioner til. Blandt andet
kan du sende legitimationsoplysninger
til os på en nem og
sikker måde.

samme som før, men det er blevet væsentligt mere brugervenligt at anvende
Netbank fra en tablet som for eksempel
en iPad. 

Vores netbank er
ligeledes blevet
opdateret og har
fået nyt layout, der
minder om det, du
måske allerede kender fra Mobilbank.
Funktionerne er de

I efteråret blev der afholdt 2 arrangementer i henholdsvis Silkeborg og
Aarhus. Tirsdag den 7. oktober var omkring 50 personer med til rundvisning
og efterfølgende økologisk middag på
Gothenborg i Them, hvor hverdagens
aktiviteter står på frilandsopdræt af
økologisk fjerkræ, udlejning af selskabslokaler, konferenceaktiviteter, stort
landkøkken og ikke mindst en gårdbutik,
der bugner af økologiske fristelser.
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Onsdag den 12. november mødte cirka
35 op til et foredrag i Remisen på Godsbanen i Aarhus, hvor sparekassens direktør Martha Petersen fortalte om JAK
og Folkesparekassen, om fællesskabet,
om vores syn på økonomi, på pengesystemet, på renter til kapitalen og på et
nyt verdensbillede. Efter oplægget var
der en god debat om emnet.
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