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Stort intresse för kvinnligt frukostcafé
– Information om ekonomi på äldre dar
BOHUS. Ett trettiotal 
damer hade hörsam-
mat inbjudan om fru-
kostcafé i Bohus servi-
cehus.

Inbjudna gästförelä-
sare var Lena Gillholm 
och Allisson Åsblom 
från Handelsbanken.

I sitt anförande vid-
rörde de den aktuella 
finanskrisen, men i 
huvudsak kom tors-
dagsmorgonen att 
handla om ekonomi på 
äldre dar.

Försöket med frukostcafé för 
kvinnor slog väl ut. Iris Jo-
hansson hade nöjet att väl-
komna ett trettiotal dagledi-
ga, som samtliga lät sig väl 
smaka av godsakerna med fil, 
bröd, pålägg, juice och kaffe 
som stod uppdukat. Det fanns 
tid till allmänna diskussioner 
runt de vackert höstdekore-
rade borden innan Lena Gill-
holm, kontorschef Ale Torg, 
och Allison Åsblom, kontors-
chef Surte, intog scenen.

– Många frågor som vi får 
idag rör naturligtvis finans-
krisen och den kreditoro som 
finns över hela världen. Vi 
respekterar naturligtvis kun-
dernas oro, men våra kunder 
behöver inte vara oroliga. Vi 
har stabila finanser och står 
på stadiga ben. Det gäller för 

övrigt samtliga fyra storban-
ker i Sverige, förklarade Alli-
son Åsblom.

I vilken kundgrupp är 
oron som störst?

– Det finns en utbredd oro 
i alla åldersklasser, men flest 
frågor får vi från den äldre 
generationen. Det är från 
män och kvinnor som har 
byggt upp ett kapital under 
en lång följd av år, kanske 
har de sålt huset, och place-
rat sina pengar, säger Lena 
Gillholm.

Vad ger ni för råd?
– Ligg still! Behöver man 

inte sina pengar, finns det 
ingen anledning att plocka 
ut dem. Sett ur ett historiskt 
perspektiv så vet vi att det 
vänder, men vi vet inte när, 

säger Allison Åsblom.
Vad gör ni för att lugna 

kunderna?
– Genom att visa vad vi 

står för och genom att skapa 
ett förtroende och en bra re-
lation till våra kunder. Vår 
strategi är att alltid finnas 
nära kunden och av den an-
ledningen finns vi också re-
presenterade på många orter. 
Bara i Ale kommun har vi tre 

kontor; Surte, Ale Torg och 
Älvängen, säger Lena Gill-
holm.

På frukostmötet tog Lena 
Gillholm och Allison Åsblom 

tillfället i akt att ge tips och 
råd om vad man bör tänka på 
som senior.

– Det är viktigt att man 
som maka eller make, bero-

ende på vem som sköter eko-
nomin, tar till sig det som 
görs varje månad. Hur beta-
las räkningarna? Det är verk-
ligen något att tänka på, beto-
nade Allison Åsblom.

– Jag uppmanar också att 
man som par skriver fullmakt 
för varandra. Det är ett bra 
system.

Åhörarna ställde en hel del 
frågor, bland annat om seni-
orlån, testamente med mera.

– Det är jättekul att kunna 
informera er personligen 
och inte bara via broschyrer 
och blanketter, sade Allison 
Åsblom.

Iris Johansson tackade 
Handelsbankens kontors-
chefer med blommor och 
avslutade med att slå ett slag 
för nästa aktivitet, en före-
läsning om att vara anhörig-
vårdare. Margareta Graf-
ström, professor i vårdveten-
skap, kommer till Ale gym-
nasiums musiksal måndagen 
den 20 oktober.

Allison Åsblom och Lena Gillholm från Handelsbanken gästföreläste på det frukostcafé för 
kvinnor som arrangerades i Bohus servicehus i torsdags.

Frukostbordet bjöd på 
många godsaker och delta-
garna lät sig väl smaka.

SVART KAFFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.mittiale.se 
0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

19 oktober
Musikgudstjänst kl.18.00

G. Faurés RequiemG. Faurés Requiem
Medverkande:

Kammarkören VocAle och 
projektkörsångare.

Solister: Elisabet Ehlersson samt 
Mats Persson och 

orkester från Göteborgsoperan

Dirigent: Sabina Nilsson
Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrka 

För ett hälsosammare liv i Ale

Nu börjar höstens aktivitetskampanj 
närma sig sitt slut. 

Hoppas ni tar vara på 
det härliga höstvädret 
och tillbringar mycket 
tid utomhus för att röra 
på er. Och att ni också 
har fyllt i era kort. Nu är 
det snart dags att lägga 
korten på brevlådan och 
hoppas på chans att vinna 
fi na priser som en Spa-vistelse eller kanske ett par 
stavar att använda vid framtida promenader.

Aktivitetskorten ska postas senast 27/10!

LE KOMMUNA

Korsordsvinnare - Landskapskrysset

Följande personer har skickat in rätt 
lösning och vunnit vunnit varsin trisslott 
som kommer med posten. Grattis till:

Jill Nilsson, Nödinge
Kari Sokka, Surte
Kerstin Svendsén, Bohus
Ulla Hultman, Nol
Berit Jonasson, Älvängen
Kurt Alfredsson, Älvängen
Johannes de Zwart, Alafors
Irene Persson, Alafors
Ulla-Stina Eriksson, Nödinge
Ing-Lis Augustson, Hålanda
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott .Vi vill ha din lösning senast onsdag 8 oktober.Märk kuvertet "Trisslott" och skicka korsordet till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Tävla om 10 st trisslotter!
Tävla om 10 st trisslotter!


