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18 december 1832 fi ck Spar-
banken Alingsås rättigheter 
att bedriva sparbank. Sedan 
dess har man värnat om och 
engagerat sig i bygdens ut-
veckling. När andra lägger 
ner kontor, fi nns Sparbanken 
Alingsås kvar. Det vet kunder-
na i Gråbo och Floda. 

Sparbanken Alingsås sponsrar 
bland annat årets Livsrumsdagar i 
Lerum.
Eftersom banken inte har några 
aktieägare, stannar allt överskott i 
verksamhetsområdet och en del av 
vinsten väljer banken att investera 
på de orter där de verkar. Sparban-
ken Alingsås bidrar därför till trak-
tens utveckling och tillväxt.

- Om vi kan stödja satsningar 
och verksamheter som gör Lerum 
attraktivare att verka och bo i gyn-
nar det även banken. Det som är bra 
för Lerum är bra för oss, säger Mats 
Henriksson, Sparbanken Alingsås 
kontorschef i Gråbo och Floda.

Några exempel på vad Sparban-
ken Alingsås återinvesterar i sam-
hället som kan nämnas är:  idrotts-
hallen Floda Nova, Nääs Slott, 
Copernikus – som uppmuntrar 
ledarskap i skolorna, föreningsli-
vet, Livsrumsdagarna och Alingsås 
Lasarett.

Lättsam bank att prata med
Sparbanken Alingsås verkar i 
Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och 
östra Lerum. Sparbanken Alingsås 
är enda bank med kontor i såväl 
Gråbo som Floda.

- Vi jobbar nära marknaden och 
våra kunders vardag. Förutom att vi 
är på plats så har vi en uttalad mål-
sättning att uppträda okomplicerat 
och arbetsglädjen hos våra elva 
medarbetare i Gråbo och Floda är 
otvetydig. Vi vill ha en personlig 
och jordnära relation till våra kun-
der där beslutsvägarna är okompli-
cerade och korta.

Utbud i klass 
med storbankerna
Att vara lättillgängliga, okonstlade 
och engagerade är en förutsättning 
för Sparbanken Alingsås fram-
gångar. Lika självklart är det att 
kunna erbjuda attraktiva och pris-
värda produkter och tjänster på den 
fi nansiella marknaden.

- Vi har ett nära samarbete med 
Swedbank och marknadsför deras 
produktsortiment med bästa kund-
villkor. Vi är kundernas lokala 
bank samtidigt som vi alltid erbju-
der produkter och tjänster i klass 
med storbankernas utbud.

Aktiv och stark 
fi nansiell spelare
Lerums kommun är en het marknad 
i tillväxt där Sparbanken Alingsås 
vill vara så nära som möjligt. Ge-
nom att deltaga på de husvisningar 
som Fastighetsbyrån genomför är 
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På Sparbanken Alingsås två kontor i Gråbo och Floda får du som kund alltid ett personligt, jordnära och professionellt bemötande. På bilden bankens 
medarbetare i Gråbo och Floda med kontorschef Mats Henriksson i mitten.
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Sparbanken Alingsås, med sex bankkontor, har totalt ca 100 medar-
betare. På kontoren i Gråbo och Floda jobbar elva personer, varav tre 
företagsrådgivare och sju privatrådgivare. Banken håller öppet mån-
dagar-onsdagar kl. 10-17, torsdagar kl. 10-17.30 samt fredagar 10-15. 
Personlig rådgivning erbjuds även på andra tider.

Sparbanken Alingsås har en affärsvolym (2006) motsvarande 18,4 
miljarder kronor och cirka 62 800 kunder varav cirka 11 700 i Floda 
och Gråbo.

Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse och verk-
samheten bedrivs inom ett avgränsat geografi skt område. En sparbank 
drivs utan enskilt vinstintresse och den vinst som uppkommer fonderas 
för att trygga insättarnas medel. 

Eftersom sparbankerna inte har några ägare kan de inte skaffa eget 
kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre 
del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål. De som är 
ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen, som 
i Sparbanken Alingsås uppgår till 40 stycken. De väljs till hälften av 
kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i sparbankens verk-
samhetsområde. Återstoden väljs av huvudmännen bland sparbankens 
insättare. Huvudmännen utser sparbankens styrelse.

Sparbanken offensiva på Bolåne-
marknaden. Här gäller det att visa 
kunden att Sparbanken ger snabba 
svar på deras låneförfrågningar, bra 
lånevillkor och att de skall känna 
värdet av en lokalt närvarande bank 
och rådgivare.

- Vi är en stark spelare i regio-
nen, med ett stort eget kapital vil-

ket är nödvändigt. Vi har också en 
bra dialog med våra kunder. Ibland 
erbjuder vi allmän rådgivning och 
ibland riktar vi vår rådgivning till 
vissa målgrupper. Gentemot regio-
nens näringsliv ser vi gärna att vi 
kan ligga steget före och aktivt pre-
sentera tjänster som skapar mervär-
den för våra kunder.

Tel: 0302-558 80
www.sparbankenalingsas.se


