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I måndags kväll arrang-
erade Swedbank en särskild 

tjejkväll på Backa Säteri i 
Nödinge. Under två timmar 

utgjorde golfkrogen mötes-
plats för ett drygt 30-tal 
kvinnor i olika åldrar.

– Sådana här typer av 
event ligger i tiden, att möta 
en utvald målgrupp under 
speciella former. Att döma 
av deltagarantalet var det 
ett uppskattat initiativ, säger 
Mariana Sten.

Efter en stunds mingel 
riktades uppmärksamhe-
ten till kvällens enda man-
lige gäst, Ulf Sigbratt från 
Swedbank Robur. 

– Vi grabbar slåss om att 
få vara med på den här typen 
av kundträffar. Nu var det jag 
som drog vinstlotten, skrat-
tade Ulf som hade förberett 
ett anförande om spartips 
och vad man bör tänka på vid 
placeringar av sina pengar.

– Gemene man lägger ner 
ganska mycket tid på att välja 
telefonoperatör, elbolag och 
så vidare, men ganska lite 
tid när det gäller placering 
av pengar. Inte minst gäller 
det pensionssparandet där 
det faktiskt vilar ett ansvar på 
individen, säger Ulf Sigbratt.

Just möjligheten att kunna 
påverka sin ekonomi var 
något som Sigbratt tog fasta 
vid. Han gav information om 
hur man kan spara pengar på 
ett fördelaktigt sätt, bero-
ende på var i livet man befin-
ner sig. 

– Vad jag trycker på är 

jobbskatteavdraget och att 
räntor och bolån gått ner. En 
normalinkomsttagare, som 
har kvar sitt jobb och tjänar 
20-25 000 kronor i månaden, 
får ut ett par tusenlappar mer 
i månaden. Då kan det finnas 
skäl att spara en del av den 
summan.

– Mötesdeltagarna anteck-
nade flitigt och några valde 
också att fylla i ett formulär 

för att bli kontaktade av oss 
för ytterligare rådgivning, 
säger Mariana Sten.

Efter en kort kaffepaus 
stod Malin Bergendahl från 
butiken Längtan i Älvängen 
redo att erbjuda en smakupp-
levelse i chokladens under-
bara värld. Gästerna lät sig 
väl smaka.

– Det finns all anled-
ning att titta vidare på hur 

vi kan hitta fler intressanta 
aktiviteter som attraherar 
våra kunder. Några män har 
redan hört av sig och undrat 
när det är dags för ölprov-
ning, avslutar Mariana Sten.

Nytta och nöje förenades på Backa Säteri
– Tjejkväll med spartips och chokladprovning

Mariana Sten från Swedbanks kontor i Älvängen tackar Ulf Sigbratt, Swedbank Robur, för 
ett intressant och informationsrikt föredrag i samband med måndagens tjejkväll på Backa 
Säteri.

Chokladprovningen med Malin Bergendahl från butiken Läng-
tan i Älvängen var uppskattad.
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Kontakta oss!
Ett personligt elföretag med 
de stora resurserna för både 
privatpersoner och företag

Som kund hos oss skall du 
alltid känna dig trygg 

i ditt val av elinstallatör!
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Hålstensvägen 22, Älvängen
Tel: 0303-74 93 90

www.jio.se

SERVICE/UNDERHÅLL STYR- & REGLERINST. DATA- TELE- & PASSAGESYST.

NÖDINGE. Att kombinera chokladprovning med 
spartips visade sig vara lyckat.

Ett drygt 30-tal tjejer hörsammade inbjudan 
från Swedbank.

– Vi är jättenöjda med responsen och hur kväl-
len utvecklade sig, säger Mariana Sten på Swed-
banks kontor i Älvängen.


