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Deborah, eller Debbie som 
hon själv presenterar sig 
som, är ursprungligen från 
ostkusten, uppväxt i Åkers-
berga utanför Stockholm. 

Till västkusten och Partille 
flyttade hon 1995.

– Jag fann kärleken här, så 
enkelt är det, säger Deborah 
som numera orienterar sig 
väl i 031-området.

Sin yrkeskarriär på Han-
delsbanken inledde hon 
direkt efter avslutade studier 
1990. Deborah fick som-
marjobb på ett bankkontor i 
Täby centrum och blev sedan 
erbjuden fast anställning.

– Sedan har jag jobbat på 
olika kontor, stora som små, 
inom Handelsbanken. Sedan 
augusti 2007 har jag varit 
ställföreträdande kontors-
chef på Backa-Ringön.

Att det skulle bli just bank-
jobb för Deborah Moberg 
var ingen slump. Redan som 
sjuåring uttryckte hon sina 
framtidstankar.

– Jag ska jobba på bank, 
sade jag till mina föräldrar 
och så blev det. Jag har alltid 
haft en förkärlek till siffror 
och matematik tyckte jag 
var jätteroligt i skolan. Att 
få klura på ett tal och sedan 
finna en lösning på proble-
met har alltid fascinerat mig.

Var det självklart att det 
skulle bli just Handelsban-
ken för dig?

– Nej, det bara blev så. 
På sätt och vis har jag blivit 
gift med Handelsbanken. 
Bolagets värdering att jobba 
utifrån varje individ tilltalar 
mig. Kontinuitet och lång-
siktighet är nyckelord i rela-
tionen med kunderna. Att 
arbeta på Handelsbanken 
innebär också delaktighet 
där varje medarbetare få ta 
ett stort ansvar. Det är stimu-
lerande.

Beskriv dig själv som 
chef?

– Jag vill tro att jag är en 
tillgänglig chef, kompetent 
i den bemärkelsen att jag 
klarar av att stötta och hjälpa 
till när så behövs. Jag vill vara 
en tillgänglig chef och det 

Kvinna tar befälet på Handelsbanken
– Deborah Moberg på plats i Älvängen i slutet av oktober

Deborah ”Debbie” Moberg blir ny kontorschef på Handels-
banken i Älvängen.

DEBORAH MOBERG

Ålder: 38.
Stjärntecken: Kräfta.
Bor: Partille.
Familj: Maken Gunnar och sonen 
Erik, 8 år.
Intressen: Golf, löpning. Jag har 
för första gången anmält mig till 
Göteborgsvarvet.
Favoritmusik: Allt möjligt. 
Pink är en stor favorit liksom 
Madonna.
Drömresa: Mexico vill jag till.
Sommarminne 2009: Vår semes-
tervecka på Värmdö. Vi lyckades 
pricka in 30-gradig värme varför 
det blev mycket sol och bad.
Motto i livet: Försök att 
behandla andra så som du själv 
vill bli behandlad.

5 SNABBA

Euro – Krona
Aktier – Obligationer
Låna – Spara
GP – Dagens Industri
Kontanter – Kort

LILLA EDET. Börje
Ström är tillbaka där 
allting började.

Efter att ha varit 
runt på ett flertal 
av Handelsbankens 
kontor i Göteborgsom-
rådet är det åter Lilla 
Edet som gäller.

– Jag började i Lilla 
Edet för 30 år sedan 
och nu är jag tillbaka 
igen. Det känns roligt, 
jag trivs på det lilla 
lokala kontoret, säger 
huvudpersonen själv.

Börje Ström är tillbaka 
på Handelsbanken i Lilla 
Edet, nu som kontors-
chef. De senaste fyra åren 
har Börje varit verksam 
på Lilla Bommen, där han 
enbart har inriktat sig på 
bolagskunder.

– Det var något som jag 
själv önskade och för att 
få arbeta med riktigt stora 
företag är det placering i 
Stockholm eller Göteborg 
som gäller. Nu kändes det 
dock rätt att vända blad och 
anta en ny utmaning. Att få 

jobba på ett litet kontor är 
något som verkligen att-
raherar mig, säger Börje 
Ström.

Under sin inledande tid 
på Handelsbanken arbe-
tade Börje mycket med 
placeringar, så kallat köp 
och sälj. Därefter fördju-
pade han sina kunskaper om 
företag och personal. Börje 
har bland annat vikarierat 
som kontorschef och under 
knappt tio års tid, i mitten 
av 90- och början av 2000-
talet, tjänstgjorde han som 
ställföreträdande kontors-
chef på Ale Torg.

– Det var en väldigt rolig 
tid när det nya torget tog 
fart och började blomstra. 
Jag har positiva minnen från 
tiden i Ale och alla kunder 
jag kom i kontakt med.

– Nu åker jag samma väg 
som jag gjorde tidigare, fast 
aningen längre. Just nu är 
det lite bökigt på E45, men 
när vägen blir fullt utbyggd 
blir det jättebra.

Varför blev det bankyr-
ket för dig?

– Jag gillar att arbeta med 
människor, det har jag alltid 
gjort. Det är då Börje Ström 
lever.

Varför Handelsban-
ken?

– Företagskulturen gör 

oss unika på det sätt att 
beslut tas på respektive 
kontor. Det ger en rakare 
och tydligare kommunika-
tion med kunden. Perso-
nalen fostras under devisen 
frihet under ansvar. På det 
sättet tror jag att det blir 
fler nöjda kunder och bättre 
affärer för oss.

På Lilla Edet-kontoret 
kommer Börje Ström att 
basa över fyra medarbetare. 
Hur ser han då på sin nya 
chefsroll?

– Jag är en positiv män-
niska som gillar ordning 
och reda. Jag vill ha nöjda 
medarbetare som gör ett bra 
jobb för våra kunder. Det är 
trots allt kunderna som gör 
att vi är verksamma på orten. 
Det kan låta som en klyscha, 
men jag skriver verkligen 
under på uttrycket: Du är 
aldrig bättre än kunden!

Hur vill du att kunderna 
ska uppfatta Handelsban-
ken i Lilla Edet?

– Att vi är en tillgänglig 
bank med bra personal och 
att de är nöjda med de tjäns-
ter och produkter vi till-
handahåller, avslutar Börje 
Ström.

Börje Ström är ny kontorschef på Handelsbanken i Lilla 
Edet.

Börje Ström sluter cirkeln?
– Tillbaka på bankkontoret i Lilla Edet

BACKA. Det blir en kvinna som tar över ansva-
ret efter Peter Kornesjö på Handelsbanken i 
Älvängen.

Deborah Moberg har ett mångårigt förflutet 
inom företaget, men detta blir första uppdraget 
som kontorschef.

– Storleken och dess läge var det som tilltalade 
mig, säger Deborah.

gäller även ur kundhänse-
ende.

Vad skiljer kontoret på 
Backa-Ringön jämfört med 
Älvängen?

– Älvängen har betyd-
ligt fler privatkunder. Jag 
kommer också att se en annan 
storleksordning på företags-
marknaden.

Vad känner du till om 
Ale kommun?

– Inte så värst mycket, men 
vi har vänner i Nödinge och 
dessutom har jag varit och 
spelat golf i Alvhem.

Deborah Moberg tillträ-
der sin nya tjänst i Älvängen 
den 26 oktober.

LILLA EDET-PROVET

Vad är namnet på den lokala 
Ica-affären?
– Boström.
Rätt.
Vad är namnet på ortens kom-
munala grundskola?
– Pass.
Fel. Fuxernaskolan.
Namnge ett av de två kommu-
nalråden?
– Det kan jag inte, men däremot 
vet jag att det är borgerligt styre.
Halvt rätt. Bjarne Färjhage (C) och 
Madeleine Dahlgren (S).
I vilken division spelar Lilla 
Edets IF:s fotbollsherrar?
– Division 5.
Fel. Division 3.
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VI SÄLJER 

DITT FÖRETAG!

Generationsväxling?
Trött och sliten?
Ingen som vill ta över?
Ingen fi nansiering?

Behöver du hjälp?

Kontakta mig! 
Jag hjälper dig till en bra affär!

Jan A. Pressfeldt
Auktoriserad fastighetsmäklare FMF
Auktoriserad redovisningskonsult SRF
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