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FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att skicka in årets första bidragsansökan till  
Vaknafonden. Alla ideella föreningar och organisationer kan söka 
om verksamhetsbidrag till nya aktiviteter för barn och unga.

Stödföreningen. Vi behöver er ansökan senast måndag 2 februari.

Du kan mejla den till thomas.berggren@ale.se eller skicka den till 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

ALE. Konjunkturen 
riskerar att försämras 
i Ale. 

Två undersökningar 
på riksnivå, som ge-
nomförts på uppdrag av 
Almi Företagspartner, 
visar att konjunkturen 
kommer att mattas av 
under 2015. 

Både bankkontor och 
företag är pessimistiska.

– Det innebär att 
företag i Ale får svårare 
att få finansiering, säger 
Sara Wallin, vd för Almi 
Väst.

Inledningen på det nya året 
blir avvaktande, men på 
längre sikt ser det ljusare ut, i 
alla fall om bankcheferna får 
rätt. Under årets första kvar-
tal förväntar sig bara 11 pro-
cent att konjunkturen stärks. 
På ett års sikt tror däremot 
33 procent på en förstärk-
ning av konjunkturen.

– Det är viktigt för en 
positiv samhällsutveckling i 
Ale att banker och Almi kan 
ge krediter. Annars stannar 
investeringar av, säger Sara 
Wallin.

Bankcheferna är betydligt 
mer pessimistiska inför 2015 
jämfört med motsvarande 
undersökning inför 2014 
då en övervägande majori-
tet trodde att konjunkturen 
skulle stärkas under året.

Även företagen är mer 
pessimistiska om utveckling 
än vad man varit under hela 
2014.

– Detta begränsar viljan 
att starta eller förvärva fö-
retag och gör också att små 
och medelstora företag blir 
mer tveksamma vad gäller att 
satsa framåt och göra inves-
teringar, säger Sara Wallin.

– Nu är det viktigt för 
företag att se över sina kost-
nader. Men det är också lika 
viktigt att fundera på inves-
teringar, tänka nytt, satsa på 
innovation och produktut-
veckling. De som gör det 
kommer stärkta när kon-
junkturen vänder upp igen.

På riksnivå anser bank-
kontoren att det har blivit 
något svårare för företag att 
låna. Svårast är det för nya 
bankkunder, som ofta är ny-
startade företag.

Att det blir något svårare 
för företag att låna drabbar 
framför allt små och medel-

stora företag. Nio av tio kon-
tor uppger att mellan 80 och 
100 procent av utlåningen 
går till företag med färre än 
250 anställda.

– När det är osäkert hur 
konjunkturen kommer att 
utvecklas bli bankerna mer 
försiktiga i sin utlåning. Då 
ökar efterfrågan på krediter 
från Almi och för många 
företag blir Almis lån helt 
avgörande för företagets ut-
veckling, säger Sara Wallin.

– Bankchefer och företag pessimistiska

Risk för svagare
konjunktur i Ale

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningarna genom-

förs varje kvartal av CMA 

– Centrum för Marknads-

analys AB på uppdrag av 

Almi Företagspartner AB. 

Bankundersökningen är 

baserad på telefonintervjuer 

med 150 bankkontorschefer 

i hela landet under perioden 

1-15 december 2014. 

Företagsundersökningen 

är baserad på en webben-

kät som har besvarats av 

609 företagsledare eller 

ekonomiansvariga i små och 

medelstora företag under 

perioden 21 november-15 

december 2014.

ÄLVÄNGEN. Handelsban-
ken har tre kontor i Ale.

Samtliga kontorsche-
fer är kvinnor.

Färskast på posten är 
Marie Wall i Älvängen.

Marie Wall har under de 
senaste fyra åren tjänstgjort 
som ställföreträdande kon-
torschef på Handelsbanken i 
Kungälv. Sedan årsskiftet an-
svarar hon för verksamheten 
i Älvängen.

– Det känns inspirerande 
att få stå på egna ben och 
driva ett eget kontor. Ale är 
en kommun på rejäl fram-
marsch och Älvängen befin-
ner sig i en spännande ut-
vecklingsfas. Det är oerhört 
intressant på alla sätt, säger 
Marie Wall.

Egentligen hade Marie 
Wall tänkt bli revisor. Det 
var sommarjobbet på Han-
delsbanken som fick henne 
på andra tankar.

– Jag upptäckte hur roligt 
det var att arbeta på bank. 
Jag började på Handelsban-
ken i början av 90-talet och 
har fått möjlighet till flera 
olika utmaningar genom 
åren. Jag har jobbat på fle-
ra olika kontor, bland annat 
nio år i Trollhättan innan jag 
kom till Kungälv.

Vad är det bästa med 
bankyrket?

– Den nära kontakten med 
kunderna plus att man inom 
Handelsbanken har chans till 
att utveckla och påverka sin 
egen roll i bolaget.

Vad innebär det att Äl-
vängen har fått en ny kon-
torschef?

– Jag hoppas naturligtvis 
kunna utveckla kontoret, 
utveckla medarbetarna. Det 

sker bäst genom att lyssna på 
var och en av de som arbetar 
här, att deras mål överens-
stämmer med vad kontoret 
vill uppnå. För mig handlar 
det också om att lära kän-
na orten, få möjligheten att 
träffa nya kunder och behålla 
en god kontakt med våra be-
fintliga kunder.

Kan du beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är mån om att job-
ba i team, det ska finnas en 
delaktighet i vår lilla grupp. 
Jag är övertygad om att verk-
samheten blir starkare med 
ett sådant arbetssätt. Själv-
klart har jag tankar på hur 
saker ska bedrivas, men det 
är viktigt att vi sätter upp 
målen tillsammans. 

Tre egenskaper som 
personifierar dig?

– Positiv, social och en 
person med många järn i el-
den.

Samtliga kontorschefer 
i Ale är kvinnor och du har 
haft två kvinnliga företrä-
dare på din post, tillfällig-
het eller en medveten stra-
tegi inom Handelsbanken?

– Handelsbanken har haft 
stort fokus på jämlikhet vil-
ket jag tycker är väldigt bra. 

Däremot är det en slump att 
det bara är kvinnliga kontor-
schefer i Ale.

Vad fyller det lokala 
bankkontoret för uppgift 
idag?

– Vår roll har föränd-
rats avsevärt under senare 
år. Idag är det mycket råd-
givning kring både lån och 
finansiering för både före-
tag och privatpersoner. Vi 
hjälper kunderna att komma 
igång med nät- och mo-
biltjänster.  Pensionen är 
ett högaktuellt och viktigt 
område där vi vägleder våra 
kunder och ett ämne som det 
finns många frågor kring. Vi 
är en mer lärande organisa-
tion idag jämfört med tidi-
gare.

Hur ser du på det eko-
nomiska läget i Sverige?

– Av de företagare jag har 
pratat med så råder det en 
försiktigt positiv känsla. Att 
ränteläget är noll gör situa-
tionen speciell. Många vän-
tar på att konjunkturen ska 
komma igång, avslutar Ma-
rie Wall.

JONAS ANDERSSON

Marie Wall är ny kontorschef på Handelsbanken i Älvängen.

– Är ny kontorschef i Älvängen
Marie Wall står på egna ben

MARIE WALL

Ålder: 48.

Bor: Hjärtum.

Stjärntecken: Stenbock.

Familj: Sambo, två barn och 

två bonusbarn.

Intressen: Jag gillar att röra 

på mig, springa och åka 

skidor.

Nyårslöfte: Nej, det har jag 

inte givit något.
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Besök vår hemsida www.ale.se/
komvux för att få information
om utbildningar och kontakt-
uppgifter. 

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

KOMVUX

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen t o m 13 februari


