
2008  |   vecka 12  |   nummer 1 1    |   alekuriren  |  7  

Älvängen • Tel .  0303-74 60 12

Kostym, skjorta, slips

1.595:-

STUDENT 2008STUDENT 2008
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17-19 april
i Bandyhuset, Bohus

Se proffsen från 

Let´s Dance, 
Annika Sjöö &
Tobias Karlsson

Ale kommuns näringsbolag

alemässan0808

Lägg din röst så att vi får 

en vinnare på Alemässan!

FYRA MÄSSOR UNDER ETT TAK

ALE. Med anled-
ning av den senaste 
tidens rånvåg mins-
kar nu Swedbank mäng-
den kontanter på sina 
kontor. 

Det innebär att uttag 
av kontanter på konto-
ren i Göteborg kommer 
att begränsas till ett 
maxbelopp på 15 000 
kronor. 

Kontantuttag som 
överstiger detta belopp 
måste aviseras i förväg.

– Vi är mycket bekymrade 
över rånen som den senaste 
tiden drabbat våra kontor. Att 
bli utsatt för rån är ett känslo-
mässigt trauma som i många 
fall tar år att bearbeta och vi 
vill skydda både våra kunder 
och medarbetare. Därför 
inför vi nu denna begränsning 
för att minimera rånrisken, 
säger Patrik Andersson, rö-
relsechef för Swedbank i Gö-
teborg, Ale och Öckerö.

Slutna system
Swedbank kommer även att 
fortsätta investera i så kallade 
slutna kassasystem som inne-
bär att insättning och uttag av 
kontanter utförs med minimal 
exponering.

Ett annat sätt att begrän-
sa rånrisken är att i större ut-
sträckning betala med kort. I 
mån av tillgång går det i de 

flesta fall att avrunda sina 
kortköp i butik och få ut mel-
lanskillnaden i kontanter. 

Uttag på Ica
Vidare har även Swedbank ett 
avtal med Ica som innebär att 
man med sitt bankkort kan ta 
ut 2 000 kronor i kontanter 
utan att handla. På detta sätt 

minskas även dagskassorna i 
handeln.

– Vi hoppas att kunder-
na ska förstå vår strävan att 
minska kontanthantering-
en av säkerhetsskäl och att 
de ska upptäcka fördelarna 
med de alternativa sätten att 
sätta in och ta ut pengar, säger 
Christer Mustonen, rörel-

sechef för Swedbank i Göte-
borgs kranskommuner.

Swedbanks krafttag mot rånen:

Begränsad kontanthantering

Swedbank inför begränsad kontanthantering. Anledningen är de rån som drabbat bankens 
kontor den senaste tiden.             Foto: Jonas Andersson
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RABATT

Göta Älvdalens Konstfören-
ings Holger Karlsson stipendi-
um 2008 har tilldelats Gunil-
la Bitos. Det skedde i samband 
med en ceremoni på Lödöse 
Museum i söndags. Juryns mo-
tivering lyder enligt följande:

För ett – trots stark ärftlig 
belastning – självständigt ut-
vecklat konstnärskap, för ett 
måleri i det mindre formatet 
fyllt av naturens liv och färgens 

glädje och för färgstarka, upp-
slagsrika landskapsapplikatio-
ner. Till stipendiatvalet bidrar 
uppskattningen av Gunillas se-
kreterarinsats för att föra Göta 
Älvdalens Konstförenings 
konstnärssektion genom de se-
naste årens svårigheter.
FOTNOT. Trots stark ärftlig belastning 
syftar till hennes nyligen avlidna mor 
Britta Emanuelsson.

JONAS ANDERSSON

Bitos årets Holger Karlsson-stipendiat
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