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Har du anlitat någon som 
pumpat ur vattnet från källa-
ren i sommar? Då har du tro-
ligtvis anlitat Kungsbacka All 
& Spolservice.

För två år sedan startade Jens Nils-
son Kungsbacka All & Spolser-
vice som verkar inom hetvatten-
spolning, högtrycksspolning samt 
slam- och vattensugning. Med lång 
erfarenhet, tunga investeringar och 
en vilja att erbjuda kunderna mer 
för pengarna har gjort att företaget 
redan idag är störst i Kungsbacka 
på spolning.

- Vi jobbar med engagemang, 
hög service och rätt prisbild. Vi ska 
enbart ha nöjda kunder, förklarar 
Jens.

Fullklassig service
Kungsbacka All & Spolservice har 
jouravtal med såväl Kungsbacka 
kommun som Aranäs KB. Genom 
att ställa upp dygnet runt uppskat-
tas företaget av sina beställare.

- Vi har exempelvis halverat 
kostnaderna för spolningsjour för 
Aranäs. Vi lämnar aldrig ett jobb 
halvfärdigt utan agerar proaktivt 
och ser till att lösa hela problem-
kedjan. Genom ett upparbetat 
kontaktnät kan vi snabbt engagera 
rörfi rmor, avfallshanterare och grä-
vare vid behov.

Nya medarbetare
Företaget har idag fyra fordon som 
verkar dygnet runt i Kungsbacka-

För kunden – dygnet runtFör kunden – dygnet runt

KUNGSBACKA
ALL &

SPOLSERVICE
Tel: 0705-92 82 06 • kungsbacka_spolservice@hotmail.com

            Vi trivs att jobba 
för Aranäs – det är en 
kanonorganisationkanonorganisation””

Kungsbacka All & Spolservice har på kort tid etablerat sig som största spolningsföretag i Kungsbacka. Fr. v. Philip Hellström Kungsbacka All & Spolservice har på kort tid etablerat sig som största spolningsföretag i Kungsbacka. Fr. v. Philip Hellström 
(representerar samarbetspartnern IRG), Jens Nilsson (företagets ägare), Marie Nilsson och Lasse Nordestam.(representerar samarbetspartnern IRG), Jens Nilsson (företagets ägare), Marie Nilsson och Lasse Nordestam.

regionen. Efterfrågan på företagets 
tjänster ökar hela tiden och Kungs-
backa All & Spolservice söker 
därför fl er servicemedvetna spol-
chaufförer.

-Vi är mycket medvetna om att 

vi företräder våra beställare ute på 
fältet, därför ska vi agera klander-
fritt därefter. Vi trivs att jobba för 
Aranäs – det är en kanonorganisa-
tion.

Handelsbanken i Kungsbacka 
växer med orten.

- Vi är ett kompetent team 
i Kungsbacka som väl för-
står marknaden, som ställer 
upp på våra kunders villkor 
och som kan leverera snabba 
besked, säger bankdirektör 
Mats Rollof.

Handelsbanken är som fi nansiell 
aktör ytterst aktiv i Kungsbackas 
tillväxt och expansion.

- Med vårt helhetskoncept kan 
vi som fullsortimentkontor erbjuda 
breda lösningar som matchar såväl 
våra privata kunders önskemål som 

företagens 
behov. Vi 
har sett till 
att kontoret 
i Kungs-
backa har 
den breda 
kompetens 
som krävs 

för detta. Våra rådgivare är också 
tillgängliga för bokade besök var-
dagar klockan 8-18.

Alla har unika behov
Handelsbanken i Kungsbacka växer 
på såväl privatmarknaden som fö-
retagsmarknaden. Dialogen mel-
lan enheterna är nära och bred. 
För Handelsbanken är alla kunder 
unika – med unika behov.

- Att diskutera sin privatekonomi 
med banken innebär att våra kun-
der ska känna stor tillit för oss som 
bankmän och bemötas med respekt. 

Handelsbanken – alltid nära digHandelsbanken – alltid nära dig
Vi agerar proffsigt på alla frågor, 
stora som små. Vi vill lära känna 
våra kunder så väl att vi känner till 
vilka behov han eller hon har för att 
på så sätt erbjuda lämpliga produk-
ter och tjänster. Vi ska ge våra kun-
der goda och väl genomtänka råd 
genom hela livet, förklarar Allison 
Åsblom, chef för privatmarknads-
gruppen.

Handelsbanken i Kungsbacka 
har ett aktivt samarbete med fl erta-
let fastighetsmäklare i Kungsbacka 
och kan ge snabb behandling vid 
bolåneärenden, tack vare sin goda 
kännedom om den lokala markna-
den.
   
Stark lokal beslutskraft
Kontoren är Handelsbanken. Ingen 
annan bank kan erbjuda så stark 
lokal beslutskraft som Handelsban-
ken kan. Med den nye vd:n Per Bo-
man, stärks denna decentralisering 
ytterligare. 

Roligt på jobbet
Anja Börve är relativt nytillträdd 
företagsmarknadschef, hon vittnar 
gärna om den anda som fi nns på 
Kungsbackakontoret.

- Vi har en kreativ mix, lika 
många män som kvinnor, av unga 
nyutbildade till äldre erfarna med-
arbetare. De fl esta bor i kommunen. 

Tel: 0300-334 00
kungsbacka@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kungsbacka

Hög servicegrad och kompetens med stark lokal beslutskraft kännetecknar 
Handelsbanken i Kungsbacka. På bilden privatmarknadschef Allison Ås-
blom, bankdirektör Mats Rollof samt företagsmarknadschef Anja Börve.
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också tillgängliga för bokade 
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Engagemanget bland medarbetarna 
är högt och det märks att vi har det 
roligt på jobbet. Inom Handelsban-
ken ställs även krav på att medar-
betarna kontinuerligt ska vidareut-
bildar sig.

Handelsbankens alla kontor har 
även, till skillnad från de andra 
storbankerna, egna webbplatser där 
lokal information och planerade ak-
tiviteter redovisas.

- Vi är en offensiv aktör på mark-
naden och vi ska synas i Kungs-
backabornas vardag.

Fakta Handelsbanken:Fakta Handelsbanken:

Handelsbanken, en av Nor-
dens 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 sam-
manlagt närmare 10 000 per-
soner anställda. I Kungsbacka 
arbetar 18 personer.

Handelsbanken är en univer-
salbank, det vill säga levererar 
tjänster inom hela bankområ-
det. 


