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Sparbanken Alingsås har i 175 år ver-
kat i och för bygdens utveckling och 
tillväxt. Nu tar man åter upp tråden 
och nysatsar i Lerum. 

Sparbanken Alingsås står för kontinuitet, sta-
bilitet och engagemang - som en gammal ek 
med rötterna djupt ner i den västgötska myl-
lan.

Sedan årsskiftet har banken utvidgat sin 
service i Lerums kommun genom att kom-
plettera kontoren i Gråbo och Floda med ett 
i Lerums centrum.

- Vi köpte Swedbanks kontor i Solkatten 
som ett led i en strategisk och långsiktig sats-
ning på Lerum som, om man ser bakåt i his-
torien, alltid varit Sparbanken Alingsås hem-
maplan, säger Mika Anttila, ny kontorschef 
sedan i somras.

Fokus företagsmarknaden
För att visa att Sparbanken menar allvar gör 
man en satsning på bland annat företags-
marknaden, med fyra rådgivare på plats i Le-
rums centrum.

- Här har vi verkligen samlat och stärkt vår 
kompetens för att ännu bättre kunna ge våra 
företagskunder den service de förväntar sig, 
där vi fokuserar på ökad rådgivning, säger fö-
retagsrådgivare Mats Henriksson som verkat 
i banken och i Lerums kommun i över 20 år.

Stödjer föreningslivet
Sparbanken Alingsås har inte några aktieä-
gare, därför stannar allt överskott i verk-
samhetsområdet och en del av vinsten väljer 
banken att investera på de orter där de verkar. 
Sparbanken Alingsås bidrar därför till Le-
rums utveckling och tillväxt.

- Om vi kan stödja satsningar och verk-
samheter som gör Lerum attraktivare, samt 
stötta barn- och ungdomsverksamhet på orten 

175 år går inte av för hackor

Sparbanken Alingsås – åter på plats i Lerums centrum. Den 175-års jubilerande banken ny-
satsar på Lerums kommun, där inte minst företagsmarknaden erbjuds stärkt kompetens och 
service.

            Vi köpte Swedbanks kontor i 
Solkatten som ett led i en strategisk 
och långsiktig satsning på Lerum”

www.sparbankenalingsas.se

gynnar det även banken. Det som är bra för 
Lerum är bra för oss. I år har vi bland annat 
valt att sponsra Lerums IS, Lerums TK, Stora 
Lundby Golfklubb samt nystartade inneban-
dyklubben FBC Lerums Panthers, förklarar 
Mika.

175-års kalas
Sparbanken Alingsås sponsrar även Lerums 

Livsrumsdagar. Lördagen den 13 
september fi rar även banken sin 175 
års dag med artistuppträdande på 
Bagges Torg.

- Det är en härlig utmaning att 
vara med i en sådan här fantas-

tisk bank och den nysatsning Sparbankens 
Alingsås gör i Lerums kommun, säger Mika 
med mångårig erfarenhet från bank- och 
mäklarvärlden.

Lättsam bank att prata med
Att vara lättillgängliga, okonstlade och en-
gagerade är en förutsättning för Sparbanken 
Alingsås framgångar. Medarbetarna jobbar 
nära marknaden och kundernas vardag. 

- Förutom att vi är på plats så har vi en ut-
talad målsättning att uppträda okomplicerat 
och arbetsglädjen hos våra medarbetare i 
Lerum, Gråbo och Floda är otvetydig. Vi vill 
ha en personlig och jordnära relation till våra 
kunder där beslutsvägarna är okomplicerade 
och korta.

Utbud i klass med storbankerna
Lika självklart som att agera naturligt är det 
att kunna erbjuda attraktiva och prisvärda 
produkter och tjänster på den fi nansiella 
marknaden.

- Vi har ett nära samarbete med Swedbank 
och marknadsför deras produktsortiment med 
bästa kundvillkor. Vi är kundernas lokala 
bank samtidigt som vi alltid erbjuder produk-
ter och tjänster i klass med storbankernas ut-
bud. Att vi exempelvis fi nansierar 35 procent 
av alla fastighetsköp i Lerums kommun visar 
att vi har förmånliga produkter och har kun-
skap om vår hemmamarknad, avslutar Mats 
Henriksson.


