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Årets Affärsbank tre år i rad
FöreningsSparbanken har de senaste
tre åren valts till Årets Affärsbank*. I
Gästrikland har banken fler kontor än
konkurrenterna tillsammans och totalt
27 företagsrådgivare.
– Vi bör vara stolta över vår stora
marknadsandel inom såväl privat- som
företagsmarknaden. Vi kan erbjuda
närhet, tillgänglighet och hög kompetens, säger Roger Lind, chef företagsenheten i Sandviken.

Fakta:
FöreningsSparbanken är en ledande
nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4
miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland
och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen
drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska
länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i
Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn,
London, Luxemburg, Marbella, Moskva,
New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg
och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och
antalet anställda var cirka 15 000.

I år stärker FöreningsSparbanken sig ytterligare genom att satsa på ännu fler kompetenta
rådgivare i Gästrikland, som är ett tydligt
tillväxtområde. Samtliga tolv bankkontor
kommer att finnas kvar där de är idag och tillgängligheten till banken och specialistkompetens kommer att öka för kunderna.

Banken för alla

Förutom priset som Årets Affärsbank har
FöreningsSparbanken de senaste åren även
utsetts till Årets Entreprenörsbank, Årets Arbetsplats samt Årets Kompetensföretag.
– Våra kunder, även små företag, uppskattar att ha oss som affärspartner vid handel
med utlandet. Genom vårt kontaktnät och
våra bankkontor i Norden och Baltikum kan
vi enkelt introducera våra kunder för en ny
marknad och dess speciella förutsättningar.
Vi är kundens bollplank och rådgivare.

Åker gärna ut till kunderna

FöreningsSparbankens Internetbank och Telefonbank utnyttjas av allt fler kunder. Men
det personliga mötet uppskattas ändå mest av
kunderna.
Per-Åke Noaksson är företagsrådgivare på
Gävlekontoret:

FöreningsSparbanken är din affärsbank som ställer upp på dina villkor. På bilden Per-Åke
Noaksson, företagsrådgivare på Gävlekontoret och Roger Lind, chef företagsenheten i Sandviken.
– Vi ställer upp på kundernas villkor. Det
innebär att jag som företagsrådgivare erbjuder en arbetsdag mellan 7.30 och 18.00 där
jag ofta tillbringar mer tid hos kunderna än i
bankkontoret. Vi åker ut till våra företagskunder. Dels för att underlätta för företagaren,
dels för att det ger oss en möjlighet att ytterligare förstå affärsverksamheten och samtidigt
visa respekt för kunden vars företag många
gånger är ett livsverk.
Naturligtvis kan FöreningsSparbanken
även se över företagarens privatekonomi där

Vilken bredbandstyp är du?

pensions- och generationsskifteslösningar
kan vara viktiga liksom skatteteknisk rådgivning och försäkringsfrågor.
– Då åker vi ut i team med våra privatrådgivare.
*Utses av tidningen Affärsvärden i deras undersökning Finansbarometern där 2 000 företag får tycka till om sina erfarenheter.
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Ställer upp i 40 år till

Den sofistikerade
Djupsinnig och intellektuell. Har en egen blogg på
nätet där hon skriver ner sina innersta tankar och
funderingar. Till tonerna av jazz eller finstämd pop
tar hon sig ut på Internet och letar upp bokcirklar,
sajter med skivrecensioner och nätbaserade tidskrifter med kulturellt innehåll. Internetdejtar i
smyg med användarnamnet ”kafkaesque77”.

Företaget har nu tre borrvagnar som kan utföra snabba
servicejobb i svår terräng.
I förgrunden Roland Rask.
Det började för 40 år sedan med bergsprängning. Nu växer åter denna marknaden för Andersson & Rask tack vare
nya flexibla och mobila enheter.

Sportfånen
”Jag ser ut som ett sportankare på TV”-killen
börjar alltid dagen på aftonbladet.se. Han
har gjort lumpen och tror att innebandy är
en merit när han söker jobb. Hockey, fotboll,
nätpoker och trav står på programmet.
Bettar gärna med pengar i potten och ingår
i nätverk som spelar olika managerspel över
Internet. Om du hör en mobil med ”tuffa
tider” som ringsignal, då är han i närheten.
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1965 startade kompanjonerna Tore Andersson
och Lennart Rask, Andersson & Rask AB. Nu
drivs familjeföretaget vidare i kompanjonskap
med sönerna Lars Toresson samt Roland och
Rickard Rask.
– Vår huvudnäring är uthyrning av maskiner och fordon, det vi kallar Rental, till företag i Dalarna, Gästrikland och Västmanland.
Företagen köper en funktion, vi står för all
service och alla reparationer, säger Lars Toresson.
Det är god ekonomi att låta någon annan ta
de tunga investeringarna.
Men varför Andersson & Rask?
– Vi har visat att vi ställer upp i alla väder.
Vi har vuxit därför att vi är flexibla, snabba
och håller bra priser tack vare en liten overhead, menar Rickard Rask.

Att lita på

En verksamhet som växer just nu är sprängningsarbeten med lättframkomliga mobila enheter.
– Vi tar inga stora sprängjobb utan specialiserar oss på mindre servicejobb. Våra tre
borrvagnar är fullt utrustad och har mycket
hög framkomlighet. Vi borrar tio minuter efter det av vi kommit på plats, förklarar Roland
Rask som även ansvarar för företagets åkeriverksamhet.
I dag finns företaget strategiskt placerat i Hofors, Smedjebacken, Mockfjärd och Söderfors.
Företaget omsätter 50 miljoner kronor årligen, har 30 medarbetare och 175 enheter
för uthyrning. Bland kunderna kan nämnas
Ovako i Hofors och Smedjebacken, Erasteel,
Setra, och Moelven Dalaträ, AB Karl Hedin
och Siljan koncernen. Andersson & Rask är såväl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO
9 001 och 14 001.
Förutom rental, fordonsverkstad, åkeri och
sprängningsarbeten erbjuder företaget även mobilkranar och service på klimatanläggningar.

* Erbjudandet gäller när du tecknar ett 18 månaders abonnemang för någon av våra Silverprodukter.
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