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Du tillhör dem som även 
har jobbat utomlands för 
Handelsbanken, berätta!
– Min man reser mycket i 
tjänsten och fick 2002 erbju-
dande om ett jobb i Singapo-
re. Vi flyttade dit och bodde 
där i sex år. Jag kombinerade 
mammaledighet med att job-
ba på Handelsbankens kon-
tor i stan. Det är en rolig er-
farenhet. Idag hade det varit 
lättare, sett till hur datasyste-
men har utvecklats. Hur som 
helst, borta bra, men hemma 
bäst.

Du utbildade dig till 
ekonom på högskolan i 

Karlstad och började på 
Sparbankens kontor i 
Nordstan. Hur hamnade du 
på Handelsbanken?
– Kontoren låg mittemot 
varandra och jag tyckte det 
såg ut som om de hade ro-
ligare, så jag chansade och 
gick över. Det har jag inte 
ångrat.

Hela ditt yrkesliv har varit 
inom bank. Vad är det som 
fängslar dig?
– Min mormor var postkas-
sörska och henne såg jag 
upp till dig. Det har säkert 
bidragit till att jag är där jag 
är. Självklart måste du gilla 

ekonomi och siffror. Sedan 
är det ett fritt och väldigt 
socialt yrke. Som chef är du 
mest ett stöd för din perso-
nal. Det gillar jag. 

Om du inte blivit bankman 
vad hade du då gjort nu?
– Jag hade nog varit språk-
lärare eller kanske veterinär. 
Som liten var jag tokig i djur.

Du har en tvillingbror 
som har bosatt sig i San 
Fransisco. Hur klarar du 
avståndet?
– Som de flesta tvillingar är 
vi väldigt tajta och det var 
väl lite jobbigt först, men 
numera ser jag bara fördelar. 
Vi reser till dem på vintrar-
na och de kommer till oss på 
somrarna. Vi har en gemen-
sam lägenhet i franska Nice, 
vilket känns väldigt bra. Det 
binder oss samman ännu 
mer. Med dagens teknik är 
det dessutom lätt att hålla en 
nära kontakt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Från Singapore 
till Surte

När Marie Erlandsson först tillfrågades om Handelsbankens 
vakanta chefstjänst i Surte tvekade hon.

– Jag tillhörde dem som trodde att det låg i världens ände, 
men en kväll svängde jag upp och var där på nolltid.

Sedan september är Marie ny kontorschef i Surte och stortrivs redan på jobbet.

MARIE ERLANDSSON

Ålder: 48
Bor: Fiskebäck
Yrke: Ny kontorschef för 
Handelsbanken i Surte
Stjärntecken: Skytten
Familj: Gift, tre barn, två 
söner och en dotter.
Intressen: Segling, språk och 
resor. 

Tre egenskaper:  En social och 
språkintresserad prick som 
har nära till skratt.
Så firar jag jul: Eftersom vi 
har bott utomlands länge har 
vi vant oss vid att inte fira 
traditionell jul. I år åker vi till 
Miami och träffar min bror 
och hans familj.

VECKANS PROFIL

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi
som är
Axelssons!

Nyproduktion i Alafors! 
Vi har glädjen att få presentera detta 
spännande nybyggnadsprojekt i Alafors 
där 15 st enplansvillor i bostadsrättsform 
byggs med hög klass och kvalité.  
Välj mellan tre eller fyra rum och kök. 

beräknas till sommaren 2015. Tre rum och 
kök om 77 kvm med avg. 5.000:- och pris 
1 535 000  eller fyra rum och kök om 92,5 
kvm med avg. 6000:- och pris 1 855 000.  

För mer information  
och bokning kontakta  
Henrik Kjellberg  
0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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