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POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 13 september

Bensintjuvar
Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen.

Onsdag 14 september

Inbrott
Inbrott i en affärslokal i 
Älvängen. Tobaksvaror tillgrips.

En person anträffas i 
Nödinge, misstänkt för nar-
kotikabrott. Mannen är sedan 
tidigare känd av polisen.

Fredag 16 september

Misshandel
Två män hamnar i bråk med 
varandra i Ale gymnasium. En 
av männen är nu misstänkt för 
misshandel.

Söndag 18 september

Villainbrott
Villainbrott i Surte. En dator 
samt smycken tillgrips.

En anlagd bilbrand sker på 
Ale Torg. När räddningstjänsten 
kommer till platsen är fordonet 
helt utbränt.

En relationsbetingad miss-
handel sker i Nol.

Ett våldtäktsförsök anmäls 
från en adress i Ale.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/9 – 19/9: 35. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA

fr. 1 496:-/pp 
(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp

Friendtex-modeparty

FRIENDTEX Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Ny kollektion 
– Ny designer

Beställ en katalog, boka 
en  visning eller starta som 
 återförsäljare!

Klicka in på www.friendtex.se
om du vill veta mer 
eller ring oss  på: 011-12 27 00

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Sandra och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på sandra.astrom@swedbank.se   
0303-334883, växel 0303-334880.

NÖDINGE. Sedan i 
somras är Anna-Lisa 
Jansson ny chef på 
Handelsbanken Ale 
Torg.

Det är första egna 
kontoret som hon basar 
för.

– Det ska bli kul att få 
driva det på mitt sätt, 
säger Anna-Lisa till 
lokaltidningen.

Anna-Lisa Jansson har ett 
förflutet på Stadshypotek, 
på den tiden Sveriges största 
bolåneinstitut som också 
var bankoberoende. När 
Handelsbanken förvärvade 
Stadshypotek 1997 gick 
Anna-Lisa samma väg.

– Jag fick presenterat för 
mig vad Handelsbanken 
hade att erbjuda. Decentrali-
seringen och möjligheten att 
kunna påverka var i banken 
jag vill hamna tilltalade mig, 
berättar Anna-Lisa.

Erfarenheten hon skaffade 
sig på Stadshypotek, med 
den omtalade fastighetskri-
sen i början av 90-talet, gick 
inte obemärkt förbi.

– Jag tog lärdom av det 
som hände då. Det var 
många kunder som blev nöd-
ställda, de behövde ändra 
sina lånekostnader och andra 
behövde avyttra fastigheter. 
Det har i viss mån präglat 

mitt förhållningssätt till lån 
och krediter. Jag är realist 
och det vill jag förmedla till 
såväl kunder som kollegor.

Efter att ha verkat inom 
Handelsbankens företags-
grupp på Eriksberg blev 
Anna-Lisa ställföreträdande 
chef på kontoret Backa/
Ringön. Det var innan erbju-
dandet på Ale Torg dök upp.

– Det som attraherar i en 
sådan här roll är att man får 
sätta sin prägel på konto-
ret samtidigt som man får 
utveckla personalen.

Vad gör en kontorschef?
– Det är många olika 

saker. Dels handlar det om 
att se till så att medarbetarna 
får sin kompetensförsörjning 
och att vi har rätt personal-
dimensionering. För mig 
gäller det också att göra en 
uppföljning av varje individs 
handlingsplan och aktivi-
tet. Vidare ska jag förmedla 
Handelsbankens olika tjäns-
ter, alltifrån kreditpolicy till 
sparaffärer, säger Anna-Lisa.

– Därtill har jag också ett 
eget kundansvar, vilket jag 
tycker är väldigt roligt.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Oerhört positivt! Kun-
derna är snabba på att visa 
sin uppskattning. De är tack-
samma när du kommer med 
tips och idéer som rör deras 
ekonomi.

Var det självklart att du 
skulle jobba på bank?

– Intresset för ekonomi 
har alltid funnits där liksom 
passionen att hjälpa andra 
människor. Jag stod väl i 
valet och kvalet mellan vård- 
och ekonomisk linje. Ett 
annat intresse är språk och på 
den ekonomiska linjen fick 
jag båda delarna. Jag har rest 
mycket genom åren, men 
aldrig jobbat internationellt.

Det pratas mycket om 
en stundande finanskris, 
vad är din uppfattning i 
den frågan?

– Det finns saker att för-
hålla sig till, men frågeteck-
nen kan också räta ut sig. Det 
finns inte några fakta idag 
som säger att spiralen ska gå 
nedåt. Det återstår att se hur 
Europa hanterar krisen. Sve-
rige kommer i alla fall inte att 
påverkas dag ett, säger Anna-
Lisa.

Vilka är de vanligaste 
bankärendena idag?

– Det är väldigt varie-
rande. Kontanthantering 
givetvis, men det är en gene-
rationsfråga. Utlämning av 
internetkoder och telefon-
tjänstkoder. Sedan har vi 
kunder som vill prata spa-
rande eller som vill söka lån.

Om du fick en miljon 
kronor att förvalta, vad 
skulle du göra?

– Vill man ha bra avkast-
ning över tid så hade jag spri-
dit tillgångarna på aktiefon-
der, ränteplacering och viss 
del råvaror. Hur som helst så 
hade jag inte haft alla ägg i en 
och samma korg.

Anna-Lisa är ny chef på 
Handelsbanken Ale Torg

ANNA-LISA JANSSON
Ålder: 44.
Bor: Nya Varvet, Göteborg.
Familj: Två pojkar; 14 och 9 år.
Intressen: Sport och framförallt 
handboll. Jag var själv med och spe-
lade upp Sävehof i Elitserien i början 
av 90-talet. Nu blir det att jag följer 
mina två söners idrottsutövande.

Ser helst på tv: Konceptet ”Så 
mycket bättre” gillar jag. ”Mästarnas 
mästare” är också en favorit.
Favoritmusik: Allätare. Just nu lyss-
nar jag på Håkan Hellström och Tim-
buktu.
Äter helst: Mexikansk mat.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Succén fortsätter...

Tulpanlökar i lösvikt 

fr 55:-/kg
Påskliljorlökar i lösvikt 

fr 29:-/kg

Dags att plantera lökarna för påskliljor, tulpaner m.m.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna-Lisa Jansson, ny chef 
på Handelsbanken Ale Torg.


