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Vi står inför en stor utmaning under de 
närmaste åren. Vi måste ge våra barn samma 
möjligheter i livet. Med anledning av de 
senaste årens oacceptabelt svaga skolresultat 
gör vi nu en rejäl satsning. Vi börjar med att 
förstärka förskolan. Därför bygger vi om skol-
lokaler till förskoleavdelningar och prioriterar 
personaltäthet. Tillsammans med förra årets 
ombyggnad av Rotkärrsskolan, som idag 
närmast är att betrakta som en helt ny skola - 
med nya och moderna pedagogiska arbetssätt 
- ska vi se till att vi tillsammans skapar en av 
Sveriges bästa skolvärldar. Vi ska inte skylla 
på att vi är en gammal bruksort med föräldrar 
med lägre utbildningsnivå än genomsnittet i 
landet – då ska skolan kompensera för dessa 
förutsättningar. Det ska kännas tryggt att 
lämna sina barn i våra förskolor och skolor.

Älvkarleby kommun är i ett spännande skede 
med ljusa och fantastiska framtidsutsikter. Vi 
är verkligen möjligheternas kommun – med 
ett svårslaget naturliv runt knuten i direkt när-
het till Gävle, Uppsala och Storstockholm. 
Var någon annanstans kan man finna en sådan 
koncentration av vilda forsar, långa sand-
stränder vid havet och djupa urskogar? Jag är 
övertygad om att inte alla riktigt känner till 
den skatt som väntar i norra Uppland.

Vi är en rik kommun, rik på upplevelser och 
närhet. Vi är en liten kommun med drygt 9000 
invånare. Det är en 
fördel. I Älvkarleby 
kommun är det nära 
till allt och alla. Vi är 
snart ett av få kom-
munhus som alltid 
har öppna dörrar. För 
att ytterligare under-
lätta för medborgarna att komma i kontakt 
med kommunens företrädare förbereder vi nu 
för ett Medborgarkontor. Här är det meningen 

att man enkelt ska kunna söka bygglov, ställa 
frågor om barnomsorgen eller söka bistånd. 
En ingång räcker. 

Detta gäller även för företagen. Jag är mån 
om att förstärka vår dialog med kommunens 
företagare, inte minst med ännu fler företags-
besök. Det nybilade företagsnätverket bidrar 
till att stärka relationerna för att tillsammans 
utveckla vår kommun. 

Nu satsar vi på skolan

LEDARE

Inga-Lil Tegelberg
Kommunalråd (s)

inga-lil.tegelberg@alvkarleby.se

Den här tidningen är också ett led i att sprida 
information om vad som händer och vad som 
är på gång i vår unika kommun.

Trevlig läsning!
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fektiva processer ökar kostnadseffektiviteten i 
banken, det gynnar alla våra kunder. 
   - Vi verkar nära våra kunder samtidigt som 
vi kan erbjuda ett 
brett spektrum av 
tjänster till pri-
vatpersoner och 
företag, kommen-
terar kontorschef 
Eva Blom (bilden 
t. h.).
   All affärsverk-
samhet styrs lokalt 
med decentralise-
rat beslutsfattande, 
så nära kunderna 
som möjligt.

Hjälper unga
Swedbank engagerar sig i samhällsutveckling-
en. Bankens satsning på att skapa praktikplatser 
för unga har hittills givit ca 2000 praktikplatser 
runt hela Sverige och 150 stycken i regionen. 
   - Målet är att ge unga människor arbetslivs-
erfarenheter som kan bidra till viktiga kontak-
tytor på arbetsmarknaden. Vi vill också väcka 
intresse för arbete hos oss och andra lokala 
företag och därmed bidra till att det skapas 
långsiktigt hållbar tillväxt, lokalt och regionalt, 
förklarar Elisabeth Mereborg, kommunikation/
Marknadsansvarig på Swedbank.
   På kontoret i Skutskär jobbar fem personer.

Swedbank har sina rötter i den svenska 
sparbanksrörelsen, vars historia sträck-
er sig tillbaka till 1820. Sparbankerna 
grundades med syftet att bidra till ökat 
välstånd och en tryggare tillvaro.
   - Vi erbjuder trygg ekonomi över tid 
och främjar en sund och hållbar eko-
nomi för de många, säger Eva Blom, 
kontorschef i Skutskär.

Swedbank ska leva upp till detta genom att ar-
beta proaktivt med rådgivning och utbildning av 
kunder, samt att på olika sätt stötta utvecklingen 
mot en sund ekonomi för samhället i stort.

   - Därför ger vi alla våra nyckelkunder Servi-
celöftet där kunderna, helt kostnadsfritt, ges en 
timmes rådgivning med en av våra bankmän 
för att se över den privata ekonomin.

Traditionell bank
Swedbank tror på en traditionell bankmodell 
där nära kundrelationer och rådgivning sätts i 
centrum. Fokus ska ligga på kundernas behov 
och önskemål – inte på bankens produkter.
Swedbank erbjuder bland annat ett omfattande 
försäkringsskydd utan en massa tillägg och 
med en enkel och smidig skadehantering.
   - För vår kunder har vi bland annat skapat en 
speciell hemförsäkring – enkel i sin utformning 

med två olika färdiga varianter: HemBAS och 
HemPLUS. Du väljer själv vilken modell som 
passar dig bäst. Kom in till kontoret i Skutskärs 
centrum så berättar vi gärna mer, förklarar Jo-
hanna Bergström, bankman i Skutskär.

Stora och små
Swedbank är en ledande 
bank i Sverige, men när-
heten till kunden och 
det lokala samhället har 
varit i fokus ända sedan 
starten.
   - Stora kundgrupper, 
affärsvolymer och ef-

Swedbank – en bank för de många

           Välkommen till Swedbank 
i Skutskär – en traditionell 
och nära bank för alla.”

Tel: 026-772 90  •  www.swedbank.se


