
Ulf Sigbratt från Investment Center 
informerade kring hur man skall tänka 
med sitt sparande i upp- och nedgångar. 
Mycket handlade om att använda sig 
av investeringssparkonto ISK.

– Med ett investerings-
sparkonto kan du enkelt 
förutse hur mycket skatt du 
får betala på ditt sparande. 
Skatten baseras på statslå-
neräntan som bestäms 30 
november varje år. Spa-
randet beskattas scha-
blonmässigt som om det 

ger en årlig avkastning motsvarande statslåne-
räntan, oavsett om placeringarna går upp eller 
ned, förklarade Sigbratt.

– Statslåneräntan är för närvarande histo-
riskt låg (1,65 procent 30 november 2011). 
Om du lyckas väl med dina placeringar slipper 
du betala en hög skatt på resultatet. Dessutom 
slipper du sköta deklarationen av enskilda affä-
rer.

Ulf Sigbratt påpekade att allt sparande 
inte passar. För den som väljer endast 

bankkonto eller räntefonder och inte 
är beredd att ta någon risk passar inte 
ISK. För alla som är beredda att ta 

någon risk och tror på en uppgång över 
1,65 % är detta ett lönsamt sparande.

– Nu i deklarationstider är det nog 
många som önskat att de haft sina 

placeringar på ett investerings-
sparkonto. Inget skall deklare-

ras. Inga inköp eller försälj-
ningslikvider att hålla reda 

på, säger Gunilla Hogedal, 
kontorschef på Swedbank i 
Älvängen.

JONAS
ANDERSSON

NÖDINGE. Investeringssparkonto, 
ISK, ger kunderna ytterligare en 
möjlighet att spara och göra ompla-
ceringar i fonder, SPAX, aktier och 
andra finansiella instrument utan att 
behöva fundera på eventuella skat-
tekonsekvenser.

Swedbank i Ale bjöd i onsdags kväll 
in alla sparintresserade till en träff 
på Restaurang Backa Säteri kring 
sparandet och hur man använder 
sig av den nya sparformen.
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. Sats-

ningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och håll-

bart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare 

kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet och utökade 

pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på 

olika platser i Västsverige. Och en god miljö.

I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för 
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och  
bättre trafik information. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln),  
en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är 
också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 
framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Vad är 
Västsvenska 

paketet?

Investeringssparkonto har blivit populärt
– Swedbank bjöd in till kundträff på Backa Säteri
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EXTRAÖPPET 
ANNANDAG PÅSK 11-14

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

CRESCENT MODELL SVEA
7-vxl med fotbroms, 
alu-ram, korg, godkänt 
lås, kjolskydd. 
Röd eller brun.
Rek pris 6795:-

MONARK MODELL FREDRIK
3-vxl, alu ram, godkänt 
lås, navgenerator.
Grå.
Rek pris 4995:-

CRESCENT MODELL HELAG
24-vxl herr eller dam.
Alu-ram, skivbroms, 
fjädrande framgaffel 
med låsbar funktion.
Vit. Rek pris 7495:-

Påsköppet: Mån-tor 9.30-18.00
Långfredag stängt, Påskafton 9.30-14.00
Påskdagen stängt, Annandag Påsk 11.00-14.00

Vem tar ansvar för buset?
Polisen har ju lyckats 

stävja en del av pro-
blemen med epatrak-

torerna, då är det dags att 
skolan också tar sitt ansvar 
och får stopp på ungar-
na som springer över privat 
mark på väg till samhäl-
let. De trampar sönder ra-

batterna och är oförskäm-
da mot äldre personer som 
försöker tala dem till rätta. 
Alebyggen har satt upp ett 
staket för att de inte ska 
springa över berget till af-
fären. Detta klipper de 
sönder. 

Vem tar ansvaret om 

några småbarn går ut på 
berget och ramlar ner för 
det höga stupet som finns 
där?

Hyresgäst i Älvängen som är 
trött på buset


