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Information om ränteläget per den 12 december 2012. 

Du kan avbeställa utskicken genom att skicka ett

meddelande till ordforande@spdsk.se

SPDSK räntor Den ekonomiska oredan i Europa består och kastar

genom neddragen konsumtion och minskade invest-

eringar också en allt större skugga över den svenska

ekonomin. För drygt sex månader sedan spådde

Riksbanken att räntorna nått sin bottennivå och att

höjningar i flera steg var att vänta under hösten 2012 och

våren 2013. Om inte - Grekland och övriga konkurs-

mässiga länder ytterligare förvärrade krisen. Tyvärr blev

det om-fallet som blev verklighet och krisen gör sig för

varje dag påmind för våra exportföretag. Av ränte-

höjningar blev det intet. Tvärt om har reporäntan sänkts

och med den de räntor vår Kassa har att konkurrera. Vi

har därför sänkt våra räntor per den 1 oktober 2012 och

styrelsen har 2012-12-10 beslutat om ytterligare en

sänkning med 0,5 procent på såväl in- som utlånings-

räntor fr.o.m. den 1 januari 2013. Ränta på insatt kapital

blir då 2,75 procent respektive 3,25 procent på lån mot

säkerhet i pantbrev och 4,00 procent för lån mot

borgensförbindelse. 

Sänkning:

Kapital 2,75 % 

Lån 3,25 %

Borgenslån 4,00 %

Aktuellt

låneläge

Lånekön har “betats av” och det finns för närvarande

möjlighet att med kort varsel ta upp lån till Kassans

fördelaktiga villkor.

Kuvertering Styrelsen samlas den 19 januari 2013 för kuvertering av

2012 års kontrolluppgifter. Under vecka 4 distribueras de

sedan i första hand med internpost till ditt tjänsteställe

om du arbetar vid Stockholmspolisen eller RPS. Se därför

till att hålla kassören underrättad om korrekt

internpostadress. 

Styrelsen önskar alla delägare med anhöriga en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Krister Hansén 

Ordförande

E-postadress är färskvara och många byter nu och

då. Glöm därför inte bort att anmäla ev. ändrad e-

postadress till kassor@spdsk.se


