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Ett hypermodernt kontor mitt i cen-
trum. Så kan Nordeas kontantlösa 
kontor beskrivas. Men man får också 
experthjälp i en avslappnad och smak-
full miljö.

– Vi har utgått ifrån Nordeas koncept och in-
rett med viss hjälp av inredningsarkitekter, 
säger kontorschef Ann-Christin Nilsson, när 
hon beskriver sin arbetsplats, inredd i chok-
ladbrunt, ek och kornblått.

Nordeas kontor mitt i Grums är nyligen 
renoverat och omgjort. Här finns nu ett 
framtidskontor helt utan kontanthantering. 
De sex som arbetar här gör det uteslutande 
med privatkunder och med i huvudsak råd-
givning och finansiering. Samtliga rådgiva-

Öppettider: Mån-tors kl 10-17, fre kl 10-15

Tel: 0771-22 44 88 • Fax: 0555-134 69
www.nordea.se

Nordea ger expertråd i smakfull miljö

re är licensierade och certifierade enligt den 
nya rådgivningslag som gäller. 

Renodling av kontorets verksamheter
– Nordea går allt mer mot renodling av spe-
cialiteterna. Företagskontoret finns i Karl-
stad till exempel. Vårt kontor är ett pilotpro-
jekt som har haft många studiebesök, säger 
Ann-Christin Nilsson, inte utan stolthet. 

Visst har det varit svårt för en del kunder 
att vänja sig vid ett kontantlöst bankkontor, 
men nu har de vant sig vid lugnet och öp-
penheten. Kontanter finns att få på Svensk 
Kassaservice, ICA eller de två bankoma-
terna på orten, På Nordeas kontor får man 
ekonomisk rådgivning och handledning av 
experter i kombination med en god fika i en 
rofylld miljö.

Inte bara kunderna, utan också personalen, trivs i Nordeas smakfullt inredda lokal 
mitt i Grums. Fr v: Irene Johansson, Ann-Christin Nilsson, Nils Ivarsson, Anna 
Enarsson, P O Bäckström samt Torbjörn Persson.

- så mycket mer... www.grums.se

Det blir så mycket lättare att orka med när du har lugnet inpå knuten. 
En tur på sjön, barnspring på gräsmattan, vänner och ljumma grillkvällar. 
Slappna av, skratta gôtt och bli redo för morgondagens val och utmaningar.

Närhet Valfrihet Framåtanda

Svenska kyrkan i Grums och Värms-
kogs församlingar engagerar sig i hem-
vändardagarna.
Program:
3-8 juli
Sommarkyrkan i Värmskog. Barnverksamhet 
förmiddagar. Kvällsaktiviteter varje dag.

Torsdag 6 juli kl. 19.00
Lavniakväll vid hembygdsgården Long. Som-
marmusik med Lars och Maria. Kaffeservering.

Lördag 8 juli kl. 18.00
Solbergskyrkan. Swing It med Carlstad Trad 
Jazz Band. Mingelfika.

Lördag 8 juli kl. 19.00
Värmskogs kyrka. Hela kyrkan sjunger med 
efterföljande mässa kl. 20.30. Avslutning på 
sommarkyrkan.

Söndag 9 juli kl. 11.00
Grums kyrka. Hemvändargudstjänst med kon-
firmandjubileum. Mässingssextetten spelar.

Söndag 9 juli kl. 16.00
Värmskogs kyrka. ”Songs for asking” – 
Värmlandstösen Agneta och Stockholmski-
sen Magnus har sjungit i 20 år tillsammans. 
En salig blandning låtar utlovas.

Har du en timme över? Bli KyrkVän!
Vill du vara delaktig och engagerad på din 
fritid?

Du behövs i Grums och Värmskogs för-
samlingar. Du bestämmer själv hur mycket 
du vill vara engagerad. Det finns många en-
samma människor som behöver någon att 
prata med. Vi ställer upp med handledning, 
råd, stöd och kortare utbildning. 
Är du intresserad kontakta Gunilla,  Hans 
0555-42457 eller Gunnel 0555-42456.

Kyrkan mitt i byn

Tel: 0555-424 50 • Fax: 0555-424 51

Svenska kyrkan i Grums och Värmskog engagerar sig i samhället. På bilden kyr-
koherde Mats Johansson Flygg samt informationsansvarige Linda Gunnarson.


