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ALVHEM. I tisdags 
slog Handelsbanken i 
Älvängen ett slag för 
pensionssparande.

Därefter fick de 
inbjudna gästerna slå 
ett slag på rangen.

– En lyckad och av 
kunderna uppskattad 
kväll, förklarar Deborah 
Moberg, kontorschef 
på Handelsbanken 
Älvängen.

En handplockad målgrupp 
hade bjudits in till Handels-
bankens kundträff på Kungs-
gården i Alvhem. Susanne 
von Hebel, som arbetar 
som försäkringsrådgivare 
för Handelsbanken i regio-
nen, föreläste om pensions-
sparande och deltagarna 
fick chansen att ställa frågor. 
Susanne exemplifierade 
framtidsutsikterna för en 

fiktiv person, född 1974 och 
med en månadsinkomst på 
28 000 kronor. Hon beskrev 
på ett enkelt sätt pensions-

systemets olika delar och 
hur man som inkomsttagare 
själv kan påverka det faktiska 
utfallet den dag då man slutar 
sitt arbete.

– De allra flesta behö-

ver komplettera med ett 
eget sparande, konstaterade 
Susanne von Hebel.

Efter avslutad frågerunda 
och kaffedrickande väntade 
kvällens stora utmaning, 

nämligen golfspel. En av 
Ale GK:s elitspelare, Niklas 
Abrahamsson, var behjälp-
lig med tips och råd.

– Bollarna gick inte riktigt 
som vi ville, men kul hade 

vi, sammanfattade Deborah 
Moberg.

Lyckad kundträff på Kungsgården
– Handelsbanken slog ett slag för pensionssparande

Deborah Moberg, kontorschef på Handelsbanken i Älvängen, i Deborah Moberg, kontorschef på Handelsbanken i Älvängen, i 
samtal med en av deltagarna.samtal med en av deltagarna.

Efter avslutat möte om pensionssparande visade Niklas Abrahamsson från Ale GK hur golf 
ska spelas.
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Överklagandet gällde ett 
beslut som togs i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den den 14 december, vilket 
innebar ett fortsatt arbete 
med att införa lagen om val-
frihet inom hemtjänsten. 

Det råder sedan tidigare 
olika uppfattningar om vad 
som gäller sedan de röd-
gröna partierna gick in och 
helt strök punkten från de 
borgerligas verksamhets-
plan. 

– Vi bryter inte mot några 
lagar när vi fortsätter arbe-
tet med att införa LOV:en. 

Avslaget på vänsterns över-
klagan är ett bevis på det, 
säger nämndordförande 
Boel Holgersson (C), som 
själv sitter med i styrgrup-
pen.

Ger inte upp
Ingmarie Torstensson (V), 
som är stark motståndare 
till ett införande av valfrihet 
inom hemtjänsten i Ale, låter 
sig inte nedslås av beskedet 
att överklagan avslagits. 

– Det klart att man blir 
ledsen, men loppet är inte 
kört än. Jag tycker det känns 
som att de borgerliga har 
panik med att införa den nya 
lagen innan man ens vet om 
man har råd.

Om det blir ännu ett över-
klagande är inte bestämt 
ännu, men Vänsterpartiet 

har en motion i Kommun-
fullmäktige om att arbetet 
ska avbrytas. 

Överklagan om LOV:en avslås

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.seBoel Holgersson (C).

Ingmarie Torstensson (V).

ALE. Arbetet med att införa lagen om valfrihet 
(LOV) inom hemtjänsten fortsätter att uppröra 
vänsterpartister i Ale. 

I torsdags fick de besked om att deras över-
klagan till förvaltningsrätten i början av året har 
avslagits. 

– Men än har inte vänstern gett upp


