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Roland Svensson, ombud för Folksam 
i Munkedal, har hjälpt flera hundra 
familjer de senaste åren med att se över 
deras privata ekonomi.

– Vi har stort förtroende för Roland 
som hjälpt oss sänka våra löpande 
utgifter, säger Mona Hedman i Mun-
kedal.

Det är inte lätt för en flerbarnsfamilj att ha 
koll på alla räntor och försäkringsavtal. Stora 
lån som är tagna för några år sedan ligger idag 
ofta på en alldeles för hög ränta och försäk-
ringar bör alltid ses över.

– Som representant för Folksam kan jag, till 
skillnad från bankerna, erbjuda hela spektrat; 
från sparande och bolån till liv-, pensions- och 
sakförsäkringar tack vare ett samarbete med 
Ikanobanken. Jag erbjuder alla kostnadsfri 
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ekonomisk genomgång. Det brukar löna sig, 
säger Roland som trots sin mångåriga erfaren-
het som chef inom bankväsendet ses som en 
uppstickare i branschen.

Förbättrad familjeekonomi
En som fått hjälp av Roland är Mona Hedman 
och hennes familj som efter att banken inte 
kunnat hjälpa henne fick en ny chans.  

– Vi fick en genomgång av alla lån och för-
säkringar, steg för steg. Roland rådde oss att 
inte ändra på det som var bra men förändra det 
som missgynnade vår familjeekonomi. Vi fick 
god tid på oss att ta våra beslut och det har en-
bart varit positivt för oss. Om ett år gör vi ett 
nytt besök för att se över familjens ekonomi.

Tusenlappar att tjäna
Roland Svensson är noga med att mötet sker 
förbehållslöst och på kundens villkor.

– Hos mig är kunderna huvudpersoner. Jag 
är bara glad att jag kan förvandla kostnads-
räntor till intäktsräntor. I de flesta fall finns 
det saker att göra. Rekordet är nog en familj 
vars månadsutgifter minskades med 3 900 
kronor. 

Roland Svensson har sitt kontor (skyltat 
Svenrog) vid Uno-X macken i Munkedal.

Dags att se över familjeekonomin?

Vässjebostäder med 95 lägenheter i 
Hällevadsholm är måna om att vara en 
god förvaltare.

– Vi gör allt vad vi kan för att er-
bjuda fräscha lägenheter med en till-
talande omgivning, säger förvaltare 
Rune Falck.

För några år sedan fanns det flera hus till 
salu och det stod lägenheter tomma i Häl-
levadsholm. Då övertog bröderna Rune och 
Bertil Falck ett konkursbo och skapade
Vässjebostäder AB. Idag växer kön till före-
tagets lägenhetsbestånd och Hällevadsholm, 
med skog, sjöar och fritidsaktiviteter inpå 
knuten, sjuder av liv och framtidstro. 

Investerar i trevlig utemiljö
För att hålla ett attraktivt fastighetsbestånd in-
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vesterar företaget såväl i inne- som utemiljön.
– Vid Gamla vägen breddar vi en väg för 

att underlätta biltransporter för de boende 
samtidigt som vi lägger ny plattsättning och 
skapar en gemensam uteplats. Vid Jörgens väg 
har vi skapat en ny kaffeplats för de boende 
runt grönytan och på Strandvägen köper vi in 
nya parkbänkar och ersätter slipers med nya 
gjutningar runt rabatterna.

Vässjebostäder ser successivt över alla lä-
genheter för att hålla dem i ett bra och fräscht 
skick.

– Vi anlitar uteslutande skickliga lokala 
hantverkare för våra uppdrag. Det gäller såväl 
snickare som elektriker, rörmokare, mattläg-
gare och målare.

Fräscha lägenheter
Rune märker att äldre personer säljer sina hus 
och flyttar in i lättskötta och bekväma lägen-

heter. Därmed kan de bo kvar på sin hemort. 
Cirkulationen på bostadsmarknaden möjlig-
gör även för yngre barnfamiljer att finna hus 
i bygden.

Vässjebostäder erbjuder lägenheter i fyra 
fastighetsområden, från billiga ettor till fyror 
med uteplats.

Vässjebostäder investerar för framtiden

Vässjebostäder investerar kontinuerligt i sitt 
fastighetsbestånd. På bilden förvaltare Rune 
Falck framför den nya uteplatsen vid Jörgens 
väg. 

Vässjebostäder AB 

Munhälsan – 20 år i Munkedal: Barbro (tandläkare), Kicki, Conny (tandläkare), Kristina och 
Eva.

Tel: 0524-102 29

Hos Munhälsan är det långsiktiga relationer 
som gäller. Att vi känner patienten och patien-
ten känner oss skapar trygghet.
Liksom på sjukhuset har vi digitaliserat vår 
röntgen. Detta medför stopp för framkall-
ningskemikalier, samt en halverad stråldos 
för patienten.
Vi kan nu erbjuda tandblekning med Zoom-
lampa på en timme.
• Vuxentandvård
• Barntandvård (gratis)
• Lustgas
• Implantat
• Uppsökande vård
• Behandling av tandvårdsrädda i samarbete  
   med psykoterapeut.
• Blekning med Zoom-lampa

Munhälsan – 
20 år med samma personal Under förra året utökade Munkbo sitt 

bostadsbestånd med 79 lägenheter i 
vackra Hedekas då bolaget förvärvade 
Hedekasbyggen AB. 

Många av lägenheterna i Hedekas består av 
friliggande villor samt par- eller radhus med 
generösa grönytor. Här har hyresgästerna stora 
möjlighet att själva arbeta med sin utemiljö. 
Till flera av lägenheterna ingår också garage i 
direkt anslutning till bostaden. 

Munkbo kan därför numera erbjuda sina 
kunder hyreslägenheter i såväl Munkedal som 
Hedekas och Dingle. Samtliga lägenheter är 
belägna på bekvämt gångavstånd från affärer, 
vårdcentral, bank och annan service. 

Mer information hittar man på bolagets 
hemsida där man även direkt kan fylla i och 
sända in en bostadsansökan. 

Munkbo växer i norr 

Tel.nr. 0524-180 00 
www.munkedalsbostader.se

• Konferenser i Herrgårdsmiljö
• Teambuilding med skoglig anknytning
• Naturupplevelser, jakt och fiske

MUNKEDAL SKOG & EVENT AB
Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal

Tel. 0524-17 000 
www.munkedalskog.com • info@munkedalskog.com

Vi lägger upp programmet 
tillsammans med Ditt företag


