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Handelsbanken i Kungsbacka är den 
självklara partnern för företag och pri-
vatpersoner inom bank och försäkring. 
Bankens engagemang för tillväxt har 
lett till att kontoret vuxit ur lokalerna 
på Vallgatan.

– Inom kort utökar vi därför kontoret 
med en ny angränsande lokal, bekräf-
tar Britt-Marie Linse, kontorschef.

Allt mer anlitade Handelsbanken i Kungs-
backa kan stärka sin närvaro i Kungsbacka 
tack vare att kunderna uppskattar gedigen 
kunskap om den lokala marknaden och att 
kontoret kan svara upp mot de tjänster Kungs-
backaborna efterfrågar. 

Ett sådant område är avancerad privatråd-
givning.

Allison Åsblom är ansvarig för privatmark-
nadsgruppen med tolv medarbetare:

– Vi har två licensierade privatrådgivare 
med uppgift att ge kvalifi cerad rådgivning 
för att se över kundens privata ekonomiska si-
tuation. Det kan gälla allt från placeringar av 
förmögenheter till bolån. Vår fördel är att vi 
på nära håll följer bomarknaden i Kungsbacka 
och kan utvecklingen. Hos oss fi nns inga scha-
blonlösningar. Alla kunder är unika - trygghet 
och förtroende är prioriterat hos oss. 

Handelsbanken erbjuder hela kartan vad 
gäller bank- och personförsäkringslösningar. 
Allison framhåller särskilt de, från i år, nya 
förmögenhetsskattebefriade kapitalpensions-
placeringarna och bankens framgångsrika 
aktieindexobligationer. 

– Vidare kan våra helkunder helt kostnads-
fritt teckna låneskydd upp till 
drygt 1,5 miljoner kronor. Vi kan även ställa 
upp med bil- och båtfi nansiering. Det har 
ingen betydelse om det man vill köpa är nytt 
eller begagnat. Inte heller om man köper från 
företag eller privatperson.

Handelsbanken växer med Kungsbacka

Tel:  Privatmarknad  0300-334 10
Tel:  Företagsmarknad 0300-334 20

kungsbacka@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/kungsbacka

Hos Handelsbanken kan kunderna få sin 
”egen” bankman som är tillgänglig för bokad 
rådgivning kl. 08.00-20.00, vardagar.

Fördubblad företagsverksamhet
Även Handelsbanken i Kungsbackas företags-
marknadsgrupp växer. Nu arbetar fem perso-
ner med företagskunder i kommunen. 

– Vi expanderar med våra kunder. De se-
naste fem åren har vi i Kungsbacka närmast 
fördubblat vår verksamhet. Vi kan genom vårt 

Fakta Handelsbanken:

Handelsbanken, en av Nordens största 
banker, grundades 1871. Handelsbanken 
har ett rikstäckande kontorsnät med 
drygt 450 lokala kontor på de fl esta orter 
i Sverige, totalt ca 120 kontor i övriga 
Norden och Storbritannien.

Handelsbanken har sammanlagt 9 350 
anställda (inkl SPP). I Kungsbacka arbe-
tar 18 personer; förutom kontorschefen 
Britt-Marie Linse, fem inom företags-
marknadsgruppen och tolv inom privat-
marknadsgruppen.

bolag SPP erbjuda alla slags företagsrelate-
rade pensions- och livförsäkringslösningar. 
En av våra vassaste produkter är sjukvårds-
garantin som garanterar snabb behandling 
och gäller tills förmånstagaren är frisk, säger 
Peter Lindemark, ansvarig för företagsmark-
nadsgruppen.

Handelsbanken i Kungsbacka kan även er-
bjuda förmånliga bilfi nansieringar, där Han-
delsbanken även tar hand om administration 
och försäkring av bilparken.

Handelsbanken i Kungsbacka 
– din egen rådgivare. 

På bilden Peter Lindemark, 
chef för företagsmarknads-

gruppen, Allison Åsblom, 
chef för privatmarknadsgruppen 

och Britt-Marie Linse 
kontorschef i samspråk .

Leif ”Planka” Palmgren, började 
elektrikeryrket på Walter Hansson El 
AB 1965, då utexaminerad ur första 
årskullen från yrkesskolan på Aranäs. 
Nu har han hittat tillbaka. 

Walter Hansson El AB är erkänt bland 
branschfolk att ta väl hand om sin personal. 
Snacket bland medarbetarna har alltid varit 
speciellt och trotjänarna är många som upp-
skattat ett fritt och ansvarsfullt arbete, ett väl-
skött företag och förtroende och uppskattning 
från ägarna.

Kollegor från 60-talet
Leif Palmgren, som under fl era år arbetade 
med sin bror, sökte sig tillbaka till Walter 
Hansson El AB för fem år sedan.

– Jag har jobbat under 
tre generationers Hansson i 
Kungsbacka: Walter, Leif och 
Mats. Jag har trivts med alli-
hop. Det är väldigt trevligt här 
med underbara kollegor. Flera 
av dem, som Lasse Lannetun, 
Carl-Axel Svensson, Gert An-
drén och Ossian Månsson, var 
jag kollegor med redan på 60-
talet. Det är klart man känner sig hemma.

Idrotten förenar
Leif Palmgren, som gammal idrottsman, 
uppskattar att företaget bjuder på en skidhelg 
till Sälen varje år för medarbetarna. Numera 
har han lagt hockeyrören och fotbollsskorna 

Elektriker Leif Palmgren uppskattar företagsledningens förtroende och har efter en längre tid 
återvänt till Walter Hansson El AB där allt en gång började.

Tel: 0300-56 85 00 
Fax: 0300-56 85 01

info@walterhansson.se 
www.walterhansson.se

på hyllan till förmån för golfklubban och mo-
dellfl ygplanen.

– Tillsammans med den gamla allsvenske 
fotbollsspelaren Rolf Wetterlind, som gick i 
pension från Walter Hansson härom året, spe-
lade jag GP-golfen förra året och gick vidare. 
Bollkänslan tycks sitta i.

300 villor för JM
Det senaste året har Leif Palmgren arbetet 
med nyinstallationer vid JM:s nya bostäder 
vid Smekalles Äng. Uppdraget som underle-
verantör är en av fyra nu pågående för JM. 
Förutom vid Smekalles Äng, utför Walter 
Hansson El AB även elinstallationer vid Bill-
dal, Presse och Sjöallén i Kungsbacka.

– Det är ett fritt och ansvarsfullt jobb. Vi 
har även ett gott samarbete med andra under-
leverantörer här på Smekalles Äng. 

Aranäs anlitar Walter 
Hansson
Walter Hansson El AB har 30 
medarbetare varav fl ertalet är 
elektriker eller vitvarutekniker. 
Verksamheten, som idag om-
sätter  ca 39 miljoner kronor, 
omfattar installation, vitvaru-

service och butik.
Walter Hansson AB har omfattande 

serviceavtal med Aranäs och Kungsbacka 
Bostäder. För Aranäs har företaget bland an-
nat utfört specialinstallationer på Filmhuset 
Facklan samt hela elinstallationen, inklusive 
säkerhet, för Kolla Äldreboende.

Trivsel med tre generationers Hansson

            Det är 
klart man känner 
sig hemma

            Det är 
klart man känner ”


