DREVET AF VÆRDIER
- IKKE PROFIT

Velkommen er meget mere end et ord.
Det er et budskab, der handler om åbenhed og at være
imødekommende. Det handler om frisind, omsorg og
medmenneskelighed.
Velkommen er en invitation til mere.
Velkommen er et billede på Fælleskassens nysgerrighed
og interesse i ny teknologi, nye måder at hjælpe samfundet,
miljøet og den fremtid vi deler.
Uanset hvad baggrund du kommer med, er du velkommen.
Hvis du kommer med et grønt eller socialt initiativ, der skal
have hjælp til at vise sit værd, er du velkommen.
Hvis du savner personlig rådgivning, er du velkommen.
Velkommen til et pengeinstitut, der er drevet af værdier
i stedet for profit.
Velkommen i Fælleskassen.

Thorleif Kreisby Skjødt, direktør

Peter Højgaard Pedersen, bestyrelsesformand

ET HELT ALMINDELIGT
HELT UALMINDELIGT
PENGEINSTITUT
I Fælleskassen har vi alt det du kender fra
bankerne. Samme mobil- og netbank, samme
sikkerhed og samme muligheder.
Forskellen er alligevel til at føle på. Du havner
nemlig aldrig i en telefonkø eller skal trække et
nummer. Du får i stedet et direkte nummer til din
egen rådgiver, som i stedet for at sælge dig produkter, rent faktisk rådgiver dig ud fra dine behov
og drømme. Som andelshaver i Fælleskassen
ejer du jo en del af os - og det man deler, er man
jo fælles om. Derfor kan vi i fællesskab arbejde
på at realisere drømme, grønne, ansvarlige og
sociale initiativer.
Vi er ikke en bank, der er mindre dårlig end de
andre. Vi er et pengeinstitut, der er bedre.

HVAD HAR DU BEHOV FOR?
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VI HAR
RESPEKT
FOR DINE
VÆRDIER
HAR DU BOLIG, PENSION ELLER
OPSPARING?
HAR DU ØNSKER OM AT UDSKIFTE
DIN BIL TIL EN ELBIL?
HAR DU ET PROJEKT, DER KAN
SKABE VÆRDI FOR SAMFUNDET
ELLER MILJØET?
HAR DU BEHOV FOR EN PERSONLIG
RÅDGIVER, DER DELER DINE VÆRDIER?
HAR DU FÅET NOK AF HISTORIER OM
HVIDVASK, SVINDEL MED UDBYTTESKAT
OG PROFITHUNGRENDE BANKER?
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OVERSKUD HANDLER
OM MERE END PENGE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Uanset hvor du er i livet, har du behov for et
pengeinstitut, der kan hjælpe dig med både
små og store beslutninger. Skal du låne til din
bolig eller din virksomhed, så handler det ikke
kun om, hvor du får den laveste rente eller det
største lån. Det handler om at tænke langsigtet.
Det handler om at være realistisk, og det handler om at få et godt råd. Det kan nemlig være
meget mere værd end penge.

VI BETYDER MEGET
FOR FÅ - I STEDET
FOR AT BETYDE
LIDT FOR MANGE

En del af os vil gerne være et kendt ansigt i et lille pengeinstitut, i stedet for at være et
nummer i en kø. I Fælleskassen er vi stolte af, at vores kollegaer bliver ved med at blive.
Som kunde kommer du til at kende din rådgiver rigtigt godt, de bliver nemlig hos os
– og for dig i mange år.
Nye boligfællesskaber, kollektiver og andre boligformer som fx. Tiny houses er velkomne i
Fælleskassen. Alt for ofte er det svært at få lån til etablering af nye fælles boligformer - og
i en verden, der bliver mindre og mindre, er der behov for rådgivere og fair lån til kollektiver,
bofællesskaber og nye boligformer. Derfor samarbejder Fælleskassen med jurister, der har
erfaring indenfor området.
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FÆLLESKASSEN ER ET KUNDEEJET PENGEINSTITUT, DER VÆGTER
GRØNNE INITIATIVER OG SOCIAL ANSVARLIGHED HØJERE END INDTJENING.
Vores personlige rådgivere kan hjælpe dig med:
Konto, kort og netbank til din daglige økonomi
Finansiering af ejer- eller andelsbolig
Billig finansiering af elbil
Rådgivning om pension, forsikring og investering
Rådgivning uanset hvor du er i dit livsforløb
Vores ungdomskoncept Fællesfremtid, som
er finansielle løsninger til unge op til 30 år

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

·
·
·
·
·
·

Jeanette Fischer

Gert Crilles Jensen

Bo Schäfer

Kirsten Bodholdt

Allan Andersen

Lene Hellmund

Jesper Christophersen

Niels Solholt Christensen

Lars Michael Jensen

Tina Bacher Jensen

Lene Friis

Ann Christensen

Erik Hvidtfeldt

Anette Weber

Andreas Nørgaard

Gitte Leerbeck

Thorleif Kreisby Skjødt

FÆLLESKASSENS MEDARBEJDERE
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HAR DU
HJERTET MED
– OG NOGET
PÅ HJERTE?

Du kan få stor indflydelse som andelshaver. Så har du tid, lyst og engagement til at
præge udviklingen af vores grønne, bæredygtige og socialt ansvarlige pengeinstitut
– så kig forbi vores generalforsamling og bliv hørt, måske kan du endda blive en del
af repræsentantskabet.

HVAD GØR EN ANDELSKASSE ANDERLEDES?
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VI HJÆLPER
VIRKSOMHEDER
MED AT VISE
DERES VÆRD
GreenSpeak - Danmarks velgørende teleselskab

DEN LILLE SKOLE i Kgs. Lyngby

Plastic Change - Der kæmper for en verden uden plasticforurening

Der er virksomheder, der vælger os, fordi de kan se ideen om noget-for-noget princippet.
Mange vælger os på grund af den grønne profil, som hjælper til opstart af grønne og bæredygtige projekter. Der er kunder, der vælger os, fordi de benytter og støtter det lokale forretningsliv. Fælleskassen har specialiseret sig i rådgivning af lilleskoler og friskoler samt
virksomheder med en social eller samfundsmæssig impact.
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NETBANK MED INDBYGGET FORSIKRING
DRIFTSKONTO, LÅN OG KREDITTER
KORTLØSNINGER
REALKREDITFINANSIERING
BETALINGSLØSNINGER

HVAD KAN VI GØRE FOR DIN VIRKSOMHED?

Uanset om du er en stor eller lille virksomhed, en skole eller forening, får du en
kompetent personlig erhvervsrådgiver, der kan hjælpe dig med rådgivning samt
at få en erhvervs- eller foreningspakke, der dækker dine behov.

EN BÆREDYGTIG
FREMTID ER DEN
ENESTE FREMTID

CPH Village

I Fælleskassen tager vi ansvar for vores egen og andres fremtid. Fælleskassen hjælper nye
produkter og koncepter med at vise deres værd: attraktive lån til el- og hybridbiler, fordelagtige
tilbud på delebilsordninger, attraktive grønne lån og finansiering af større socialt ansvarlige
projekter, som f.eks CPH Village.
Fælleskassen går aktivt ind i samarbejder med foreninger, fonde og ildsjæle, der deler vores
interesse for social ansvarlighed og grøn vækst. Fælleskassen indgår også i flere netværk bla.
GoGreen Danmark og med en bestyrelsespost i Demokrati Garage, der ligger på Rentemestervej 57.
Demokrati Garage er Danmarks kraftcenter og mødested for demokrati, deltagelse og borgerdrevet byudvikling. Her samles byen, borgere og demokratisektoren omkring demokratidagsordner
og hverdagsfællesskaber, der er drevet af deltagelse. Med afsæt i netværk, faglig udvikling, kulturliv, iværksætteri, workshops, madkultur, urbane aktiviteter - og test af nye demokratiformater.
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Venligbolig

Har du en god ide? En ide der er bæredygtig, grøn, socialt ansvarlig eller et initiativ,
der vil være godt for dit lokalområde – så kom til os med ideen.
Vi har siden 1985 hjulpet virksomheder i gang med deres grønne vækst, deres lokale,
sociale og bæredygtige ideer og initiativer.

HVAD GØR VI FOR ANDRE?

Skal vi vokse sammen?

Demokrati Garage

SMÅ PROJEKTER
MED STOR
VÆRDI
Rewilding i børnehøjde

Indvandrer Kvindecentret

Foodsharing Copenhagen

Den grønne og sociale pulje gør det nemmere at virkeliggøre visionære grønne og sociale
projekter inden for områder som vedvarende energi, økologi og bæredygtig produktion.
Siden 2015 har Fælleskassen delt over 1.000.000 kr. ud. Pengene kommer fra Fælleskassens overskud samt provision fra vores samarbejdspartner SparInvest, som vi vælger at give
videre via puljen.

SE MERE PÅ FAELLESPULJEN.DK
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Erindringsfabrikken

Pop Up Farm

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Red Barnet

Foreningen Cykling uden alder

Folketingsvalg i blafferbilerne!

Egen Vinding og Datter

FØLG OS PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OG I
NYHEDSBREVET
Følg med i de initiativer, vi sætter i søen og læs om
de projekter, vi hjælper i gang. Du er også velkommen til at komme med idéer og forslag til os. Så
håber vi til gengæld, at du vil være med til at sprede
vores budskaber om grøn vækst, socialt ansvar og
solidaritet.

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

21

KIG FORBI,
DET ENESTE
DET KOSTER
ER DIN TID

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?
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Fælleskassen er placeret på
Frederiksberg i nærheden af
Lindevang og Flintholm metro
stationer. Kommer du i bil, er der
to timers gratis parkering, og
kommer du på cykel, kan du nyde
turen gennem de grønne områder,
der er overalt på Frederiksberg.

Andelskassen Fælleskassen
Bernhard Bangs Allé 27
2000 Frederiksberg
Tlf: 35 39 45 40
www.faelleskassen.dk
CVR. nr. 69556728

