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Trygga framtiden med SEB

Privat: 0771-365 365
Företag: 0771-625 353

www.seb.se

Fakta Asset Selection:

SEB Asset Selection placerar 
globalt i alla större tillgångs-
slag: aktier, räntebärande vär-
depapper, valutor och råvaror. 
Fonden erbjuder daglig han-
del och prissättning och har 
absolut avkastning som mål-
sättning, det vill säga att öka 
i värde oavsett marknadsut-
veckling.

Att spara regelbundet är att 
minska oron för kraftiga kon-
junktursvängningar.

- Har du pengar som du kan 
avstå är ett regelbundet spa-
rande en vinnande väg, säger 
Lena Johansson, lic. privat-
rådgivare SEB Strömstad.
För små och medelstora fö-
retag kan SEB Strömstad er-
bjuda fl exibla och kostnadsef-
fektiva lösningar.

Vi har alla visioner och målsätt-
ningar i livet, såväl på jobbet som 
privat. Ett kontinuerligt sparande 
ökar möjligheten för att förverk-
liga dessa visioner.

- Aktiefonder är ett långsiktigt 

sparande, räntefonder passar bättre 
för kort sikt. Enligt Söderberg & 
Partners, (Sveriges ledande oberoen-
de rådgivare och förmedlare av för-
säkringar och fi nansiella produkter), 
är SEB bäste leverantör av aktieobli-
gationer fl era år i rad. Vi har också en 
högintressant egen fond; SEB Asset 
Selection, som trots det turbulenta 
året 2008 stigit med hela 12 %.  

Prisad småföretagarprodukt
För småföretagen följer SEB upp 
succén med tjänsten Enkla fi rman, 
som är riktat till enskilda fi rmor, 
med Grunderbjudande företag som 
bygger vidare på konceptet med att 
erbjuda fl exibla paketlösningar, nu 
för små och medelstora företag. 

- Enkla fi rman fi ck Privata Af-

färers pris för bästa småföretagar-
produkt 2007. Nu kan fl er erbjudas 
smarta paketlösningar, och det gyn-
nar små och medelstora företag. Vi 
på SEB Strömstad ställer upp med 
team där kompetens från såväl före-
tagsmarknaden som privatmarkna-
den ingår, säger Lars Andersson, ny 
kontorschef sedan i maj 2008.

Ett långsiktigt sparande är även allt 
viktigare för företagskunderna. SEB 
delar in likviditeten i ABC-pengar.

Lars förklarar:
- A-pengar är sparande för kort 

sikt, B-pengar är sparande i 1-2 år 
och C-pengar är medel som kan in-
vesteras i ett längre sparande. På så 
sätt får företagen ökad kontroll över 
sitt sparande och kan hjälpa i fram-
tida investeringar.

Fakta Grunderbjudande 
företag:

En fl exibel paketlösning för 
småföretagare som effektivi-
serar rutinerna och ger mer tid 
för kärnverksamheten. Kunden 
får hjälp med allt från grund-
läggande banktjänster till lån 
och personlig rådgivning.
Detta ingår:
• Internetkontor företag
• Företagskonto med bankgiro
• Betalservice via internet
• Enkla sparkontot företag med 
högre ränta och fria uttag
• Tillgång till team på SEB-
kontoret
• Kvalifi cerad hjälp och råd-
givning dygnet runt
• Kundservice Företag kan 
hjälpa våra kunder dygnet runt 
alla dagar i veckan
• Årligt möte för genomgång 
av företagets och din privata 
ekonomi
• Erbjudanden och e-nyhets-
brev

SEB Strömstads privatmarknadsgrupp: Fr. v. Birgitta Russberg, Lena Jo-
hansson, Karin Spetz-Rukin, Emma Håkansson Olsson, privatmarknads-
chef Monica Thelin och Charlotten Nilsson.

SEB Strömstads Företagsmarknadsgrupp: Fr. v. Ulrika Aronsson, Lars 
Andersson och Therese Räfl ing.

Nu är det höst i Kosterhavet. Stormar-
na river det novembergråa vattnet och 
sommarens båtturister har farit hem. 
Men arbetet med Sveriges första ma-
rina nationalpark pågår för fullt.

Någon vintervila är inte i sikte för Anders 
Tysklind och övriga i nationalparkens pro-
jektledning. Om mindre än ett år ska parken 
stå klar och det är många pusselbitar som ska 
falla på plats tills dess.

– Den 9 september 2009 är det dags, berät-
tar Anders Tysklind. Om allt går enligt pla-
nerna kommer dessutom den norska national-
parken Ytre Hvaler att stå färdig samtidigt och 
invigningen blir då ett gränsöverskridande 
arrangemang. Inbjudan har sänts till både det 
svenska och norska kungahuset.

Tuff agenda
September 2009 blir intensiv. Förutom in-
vigningen och olika aktiviteter runt denna är 
Strömstad värd för en internationell konferens 
om skyddad natur. Närmare 400 personer 
kommer hit för att delta i ett möte inom det 
europeiska nätverket Europarc.

Kosterhavets besökscentrum och naturum 
är planerat att ligga i Kostersundet, men bygg-
naden kommer inte att stå färdig till national-
parkens invigning. 

– Men vi jobbar på alla fronter för att två 
fastlandsentréer med information och min-
dre utställningar ska hinna bli klara, fortsät-
ter Anders Tysklind. Det gäller Tjärnö och 
Strömstad, och arbetet med bygglovshand-
lingar pågår för fullt.

Dialog om skötsel
Under hösten ska även ett förslag till en så 
kallad skötselplan tas fram. Skötselplanen styr 
den framtida förvaltningen av nationalparken 
så att verksamheter och naturvärden kan sam-
sas på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

– Det är första gången i Sverige som det 

Kosterhavets nationalpark fi nner sin form

görs en marin skötselplan, påpekar Anders 
Tysklind. Här tar vi hjälp av marinbiologerna 
på Lovéncentret Tjärnö, och planen görs i dia-
log med fi skare, turistorganisationer och an-
dra som använder området.

Skötselplanen kommer att skickas ut på 
remiss efter nyår, liksom ett förslag om hur 
den framtida nationalparksförvaltningen ska 

Kosterhavet är Sveriges artrikaste havsmiljö med mer än sextusen olika ar-
ter djur och växter. En av dem är den vackra ögonkorallen som inte fi nns 
någon annanstans längs vår kust. Foto: Tomas Lundälv / Lisbeth Jonsson, 
Lovéncentret Tjärnö. Infälld bild: Anders Tysklind.

www.naturvardsverket.se  

les på andra sidan gränsen har fördjupat kon-
takterna mellan grannländerna. En gemensam 
ansökan om medel från EU:s strukturfonder 
(interreg) är inlämnad. Pengar söks bland an-
nat för att utveckla samarbetet kring skötsel 
och miljöövervakning.

– En annan viktig del i ansökan är närings-
livsutveckling, berättar Anders Tysklind. Vi 
vill till exempel ta fram en kvalitetsmärkning 
för arrangemang och aktiviteter i national-
parksområdet.

Helt i linje med Kosterhavets devis Beva-
rande och utveckling i samspel, avslutar den 
tidigare näringslivschefen i Strömstads kom-
mun.

Text: Susanne Liljenström

utformas. Tanken är att Kosterhavet ska ha 
en lokal förvaltningsorganisation med repre-
sentanter från myndigheter och olika intres-
segrupper. Redan nu i höst utannonseras den 
första tjänsten, en nationalparkschef.

Svensk-norskt samarbete
Att Norge bildar en marin nationalpark allde-

Fakta Kosterhavet:

Kosterhavet blir den första nationalpar-
ken i Sverige som skyddar natur under 
havsytan. Av parkens nära 400 kvadrat-
kilometer är bara 2,5 procent land, resten 
är hav. Naturvårdsverket och Länsstyrel-
sen i Västra Götaland är huvudansvariga 
för arbetet med att bilda Kosterhavets 
nationalpark. Det formella beslutet tas av 
regering och riksdag i vår.

Läs mer på www.kosterhavet.se  


