
NÖDINGE. Ord blev till 
handling, men det tog 
sin tid.

– Ja, jag vet inte hur 
länge vi har talat om 
att öppna ett kontor i 
Ale, men det har ingen 
betydelse idag. Nu är 
vi här, konstaterar Bo 
Robertsson, chef för 
Nordea i Kungälv.

Med Netto och 
Svensk Fastighetsför-
medling som grannar 
hoppas Nordea komma 
nära kundernas vardag.

Det är ett så kallat rådgiv-
ningskontor som Nordea 
nu öppnar på Ale Torg. Här 
kommer tre personer att 
arbeta och banken kommer 
att erbjuda privatpersoner i 
princip fullservice.

– Allt utom den fysiska 
sedeln kommer att vara möj-
ligt att få hjälp med, säger Bo 
Robertsson.

Företagskunderna kommer 
även fortsättningsvis att hän-
visas till Kungälv.

– Det krävs helt andra re-
surser för att serva näringsli-
vet, så det är inget vi ger oss 
in i just nu.

Nordeas etablering på Ale 
Torg har varit aktuell i många 
år. Bristen på ändamålsenliga 
lokaler har varit det främsta 
skälet till att det har dragit ut 

på tiden, men i tisdags – på 
självaste Fettisdagen – slog 
Nordea upp dörrarna. Det 
blev en välbesökt invigning 
och semlorna gick åt.

Mycket folk
– Kul att det dyker upp så 
mycket folk. Hoppas det fort-

sätter så här, säger Bo Ro-
bertsson.

Varför har Ale varit så in-
tressant för etablering?

– Ale är en tillväxtkom-
mun. Här händer det mycket 
just nu och sedan har vi sedan 
länge en rejäl kundstock med 
Alebor. Det känns viktigt att 

kunna erbjuda dem en bra 
service på nära avstånd, svarar 
Bo Robertsson.

Rådgivningskontor utan 
kontanter är en modern form 
av bankservice.

– De konkreta bankären-
dena sköter många idag själva 
via internet. Det är råden 

och tipsen vid de större af-
färerna som till exempel vid 
husköp som banken behövs. 
Vi kommer att hålla öppet 
fem dagar i veckan. Eftersom 
det är en begränsad personal-
styrka kommer vi att ha något 
så udda som lunchstängt. Fast 
vi kommer inte ha stängt när 
kunderna har lunchrast, un-
derstryker Bo Robertsson.

Utmaning
Susanne Svantesson är en 
av tre rådgivare som kommer 
att jobba i Ale. Efter 17 år i 
Kungälv kändes det nödvän-
digt med en inspirerande ut-
maning.

– Det ska bli jättekul. Ett 
nytt kontor är alltid spännan-
de och jag ser fram mot att 
möta nya som gamla kunder 
på Ale Torg.

Nordea har sedan länge 
ett utvecklat samarbete med 
Svensk Fastighetsförmedling. 
Banden lär knappast bli sämre 
av att de nu blir grannar på 
Ale Torg.
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Bäddset
påslakan och örngott
(ord. 279:-) 

Gäller t.o.m. torsdag 8/3 2007 
med reservation för slutförsäljning.

Egen tillverkning av smörgåstårtor, 
landgångar, snittar, bufféer mm.

Grötfrukost på morgonkvisten...

Pajer sallader & baguetter hela dagen

Vi säljer även gräddtårtor, bakelser, 
kakor, färskt bröd & bullar.

Kaffe latte, cappucciono & espresso

Vi ordnar mackorna till era möten

Öppettider: Måndag-torsdag 06-16
Fredag 06-13

Välkommen till Bohus centrum
Lisa & Lena
031-98 12 10 Välkomna in till lågprisaffären i Kungälv

Lingonv 5, Kungälv. 300 m ovanför lasarettet • Tel 0303-595 24

Nytt stort parti 
med vårgardiner

Färdigsydda paneler

Marinmönstrade tyger
Nytt parti Barntyger 60:-/m

fr 99:-
(2-pack)

Nya vårfärger i fl eece, mönstrat 
och enfärgat

Sovkudde
i dun 50x60 cm

49:-/st
PASSA PÅ 

ATT FYNDA

HELA
MARS!

ALE. Efterfrågan är 
större än tillgången.

Därför får 32 Nödinge-
familjer vänta till hösten 
innan de erbjuds kommu-
nal barnomsorg.

– Jättetråkigt, men det 
är fullt. Inflyttningen och 
behovet av barnomsorg 
har spräckt alla kalkyler, 
säger Barn- och ung-
domsnämndens ordfö-
rande Eje Engstrand (s).

Lagen säger kommunal barn-
omsorg inom fyra månader. 
Det kravet klarar inte Ale 
kommun just nu att leva upp 
till. I dagarna får över 30 små-
barnsfamiljer i Nödinge det 
smärtsamma beskedet att de 
tvingas vänta till i höst innan 
de kan beredas en plats i den 
kommunala barnomsorgen.

– Vi har inte lyckats bygga 
nytt eller fått fram proviso-
rium i den omfattning som 
krävts. Inflyttningen har varit 
så stor att alla idag tillgängli-
ga förskolor är fulla i hela Ale, 
säger Eje Engstrand och be-
klagar djupt det inträffade.

Vad som nu sker är att en 
ny förskola byggs i Nödinge 

samt ett provisorium. Dessa 
ska stå klara i höst. I norra 
Ale skapas nya avdelningar i 
Alvhem och på Garnvindan i 
Skepplanda. I Älvängen finns 
det möjlighet om behov upp-
står att ganska snabbt bygga ut 
Båtmansvägens förskola.

– Vi startade nyligen en 
ny avdelningen i Alaforssko-

lan, där tolv Nödingebarn går, 
säger Engstrand och fortsät-
ter:

–Det mest allvarliga är inte 
att kommunen inte klarar 
kravet, utan att så många fa-
miljer nu får en mycket svår 
situation att klara sin barnom-
sorg. Vi kommer göra allt vi 
kan för att hjälpa till, men just 

nu har vi kört fast.
Detta är första gången 

som Ale kommun inte klarar 
kravet att erbjuda barnom-
sorg i någon form inom fyra 
månader. Ett av skälen är att 
kommunen har ökat med 395 
invånare under 2006.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Kommunal barnomsorg först till hösten

Nordea gör en efterlängtad etablering

Susanne Svantesson, Helene Eklund och Sara Svensson kommer att vara Nordeas ansikten och personal på det nyöppnade 
rådgivningskontoret i Nödinge.

– Och premiär-
dagen på Ale 
Torg firades 
med semlor

PÅ BANKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


