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Elektrikerpodden
– succé direkt!

Elektricitet är något vi lätt tar för
givet, kanske just för att vi använder den till så mycket. El är en
avgörande funktion i det moderna
samhället, själva grunden för ett
gott och tryggt liv. Dags att vi ger
tekniken bakom lite mer uppmärksamhet – som Billy och Peter gör
med Elektrikerpodden.

FAKTA OM ÅSE VISTE SPARBANK:
BESÖKSADRESS: TORGGATAN 14, GRÄSTORP.
POSTADRESS: BOX 210, 467 23 GRÄSTORP.

Podden hittar du på Spotify!

ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10–15
(TORSDAGAR 10–18).

Utan el skulle inte mycket fungera. Det skulle

WEBBADRESS: WWW.AVSPARBANK.SE

En hållbar affärsidé!
Anna tar över efter Pär den 11 juli

LÄS MER OM OSS
PÅ FACEBOOK!
Besök vår sida på Facebook ofta, så
missar du inget som händer under året.
Här hittar du tävlingar och smarta tips,
här berättar vi om Åse Viste Fondens
arbete och annat kul och nyttigt som
händer på banken och i vår bygd!
www.facebook.com/
asevistesparbank

ÅSE VISTE-BLADET VÅREN 2022
ANSVARIG UTGIVARE: PÄR LINDBLOM,
ÅSE VISTE SPARBANK, BOX 210, 467 23 GRÄSTORP.
BILDER: SARA TENGGREN, MALIN BROBERG, RUNE
PETTERSSON, ISTOCKPHOTO, PEXELS M FL.
OMSLAGSFOTO: SARA TENGGREN.
REPORTAGE: SARA TENGGREN.
TEXTER, KRYSS & REDIGERING: PER BERNER,
OAK MEADOW PRODUCTIONS AB.
LAYOUT: CHARLOTTE IVARSON, MOROT KOMMUNIKATION & DESIGN AB.
TRYCK: TABERG MEDIA GROUP, TABERG, MAJ 2022.

Sparbankerna och Åse Viste Sparbank fortsätter

Vem är då Anna? De flesta har säkert träffat henne,

att ha Sveriges nöjdaste kunder, stort tack för det!
– I år fyller Åse Viste Sparbank 146 år och vi är
stolta över att vara en lokalt förankrad bank, med
Sveriges nöjdaste kunder. Vår affärsidé är lika
aktuell som den var vid starten – att vi finns skapar lokal tillväxt och välstånd. I en allt oroligare
värld har det blivit tydligt att vi måste hushålla
med jordens resurser och självklart kommer Åse
Viste Sparbank att bidra till omställningen för ett
hållbart samhälle.
Till exempel har våra huvudmän precis
beslutat om en avsättning till Åse
Viste Fonden om två miljoner kronor – dubbelt så mycket som i fjol
– för att fortsätta utveckla
vår bygd och skapa ett bra
samhälle. I bankverksamheten fungerar vi samtidigt som
en finansiell katalysator för både företag, privatpersoner och föreningar.
Så säger Pär Lindblom, som efter drygt fem år
som VD för Åse Viste Sparbank övergår till fastighetssektorn efter halvårsskiftet.
– Det har varit otroligt givande år och jag vill
tacka alla som jag mött, men främst den fantastiska personalen på banken. Jag har också förmånen att få lämna över VD-stolen till vår nuvarande
kredit- och företagschef Anna Johansson, något
som utan tvivel kommer att bli en given succé,
fortsätter Pär.

men vi ber henne ändå berätta lite om sig själv.
– Jag bor i Bragnum i Flo sedan drygt tjugo år.
Jag kommer ursprungligen från Trollhättan, men
flyttade hit när jag träffade min man Andreas.
Gården vi bor på har funnits i min mans släkt väldigt länge, vi är sjätte generationen som bor där.
Vi har två döttrar, Elin som är 21 år och Ida som är
19 år, berättar Anna.
På fritiden gillar Anna långpromenader med
tioåriga golden retrievern Stella. Orientering
hör också till intressena, liksom matlagning och att umgås med familj och
vänner. Efter att ha arbetat med
redovisning på Ludvig & Co
(dåvarande LRF Konsult)
och PwC började hon som
företagsrådgivare på Åse
Viste Sparbank 2012. Sedan
2017 har hon varit företagsmarknadschef, och
sedan tre år tillbaka även övergripande kreditchef
i banken.
– Genom åren har jag lärt känna väldigt många
av våra trevliga kunder och jag ser verkligen fram
emot att få ta över efter Pär och fortsätta att utveckla banken som en del av det lokala kretsloppet. Det händer så mycket spännande i vår
bransch just nu och särskilt intressant tycker jag
att det ska bli att få arbeta med hållbarhetsfrågorna framöver, säger Anna som tillträder på VDposten den 11 juli.

vara mörkt, vi skulle frysa och vi skulle inte heller kunna transportera oss några längre sträckor.
Sparkampanjer avlöser varandra, ändå stiger
elanvändningen ständigt i takt med att elenergi
ersätter fossila bränslen i allt högre grad. Hos oss i
Sverige är den mesta elen fossilfri, från källor som
kärnkraft, vattenkraft, vindkraftverk och kraftvärmeverk som eldas med biobränslen.
28000 NYA ELEKTRIKER BEHÖVS

Idag finns det runt 35 000 verksamma elektriker
i Sverige, men behovet växer snabbt i takt med
ökande elektrifiering. Med pensionsavgångar
räknar man med att det behövs ytterligare minst
28 000 nya elektriker de närmaste fem åren.
DROG IGÅNG EGEN PODD

Ämnet intresserar i hög grad kusinerna Peter
och Billy Fransson, som har jobbat många år i elbranschen – Peter som säljare och Billy som både
elektriker och projektledare. Peter bor fortfarande
i Grästorp, medan Billy har flyttat till Göteborg.
Avståndet hindrade dem dock inte från att starta
Elektrikerpodden tillsammans förra året.

– Vi satt ofta och diskuterade elprodukter, regelverk och utbildningar och funderade över branschens framtid. Vi tänkte att det fanns bättre sätt
att sprida information än att vänta på att få gå en
kurs. Då fick vi idén att starta en podd i ämnet,
berättar Billy och Peter fyller på:
– Det har varit ett roligt och lärorikt år. Dels har
vi aldrig jobbat med poddformat förut, dels har vi
fått lära oss jättemycket då vi har bjudit in experter som utbildat oss och våra lyssnare. Vi jobbar
även med några utvalda företag i branschen och
det känns jättekul att de vill samarbeta med oss.
Kan vi bidra till att lyfta yrket och få fler att vilja
bli elektriker så gör vi gärna det!
Båda brinner verkligen för uppgiften och är
tacksamma för det stora gensvar podden har fått.
Elektrikerpodden släpper nya avsnitt varje måndag med undantag för semesterperioden i juli och
augusti samt under jul- och nyårshelgerna.
LYSSNA DU OCKSÅ!

Även för dig som inte jobbar inom elbranschen
finns det mycket matnyttigt att hämta. Gå in på
Spotify och sök på Elektrikerpodden Sverige, så
hittar du alla avsnitt som sänts.

Välkommen till

Ny på jobbet
Namn: Lisa Backström
Arbetar som: Kundtjänst
Bakgrund: Uppvuxen i Värmland, men
flyttade tidigt till Grästorp. Har läst
Handelsprogrammet på gymnasiet och
jobbat i olika butiker.
Fritidsintressen: Gillar inredning, matlagning, trädgårdsodling och roliga aktiviteter
med familjen.
Bästa spartips: Gör en budget och se till att
du har automatiska överföringar till någon
form av sparande varje månad.

LOGÅRDSDAGEN 22 JUNI!
brinner för västgötskt lantbruk.
En lokal mötesplats för dig som
Program finns på hushallningssallskapet.se/vastra
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Thomas förverkligade drömmen och öppnade eget rosteri:

Fika för finsmakare

I ett hus i centrala Grästorp går kafferosten för fullt. De ljuva dofterna sprider sig på hela nedervåningen medan bönorna rullar runt i maskinen och blir perfekt rostade. Den gasdrivna rostningsmaskinen värms upp till tvåhundra grader innan bönorna hälls i. Sedan gäller det att hålla god
uppsikt över temperaturen, rostningsgraden, smaken och aromen – allt på en gång!
fanns tid över. Det var då han startade sitt första
egna företag.
– Då började jag med att sälja och installera centraldammsugare och det hann bli ganska många
med tiden, fortsätter Thomas.
REKLAM, ÖL OCH KAFFE

1995 fick han möjlighet att köpa Vara Reklam,
som han fortfarande driver som huvudsyssla.
Kafferostandet har tillkommit på senare år – och
det är dottern Johannas förtjänst:
– Hon drev ett litet café i Göteborg och lärde
mig mycket om kaffe. Jag tyckte det verkade intressant och blev sugen på att skaffa en egen kafferostningsmaskin och på den vägen är det, säger
Thomas – som förresten också var den som startade Grästorps Ölbryggeri, ett företag han drev i
några år innan det såldes vidare.
SUCCÉ FRÅN STARTEN

Att rosta kaffe är ett hantverk, med målet att varje
droppe av den färdiga brygden ska bli en ren njutning, berättar Thomas Ottosson som driver Grästorps Kafferosteri:
– Rostningen handlar om att ta fram smakerna
som redan finns i bönorna. Rostar man för ljust
kommer inte alla smaker fram, men rostar man
för hårt tappar kaffet sin karaktär. Det gäller att
ha fingertoppskänsla och hitta balansen.
Mångsidige Thomas är entreprenören som vågar satsa när han hittar något han tror på. I grund
och botten är han utbildad elektriker, men har
också kört lastbil för Vingbröd. Vid ettiden var
han klar för dagen med turerna och insåg att det

Redan första året med rosten, 2019, blev det över
ett ton kaffe – en smakstart i dubbel bemärkelse.
Kunderna är både Grästorpsbor och sådana som
åker långa vägar för just Thomas kaffe. Många
köper för att ge bort i present, både privatpersoner och företag som kanske vill ha sin logga på
förpackningen och en egen exklusiv blandning.
Bland specialblandningarna återfinns till exempel
en för Café Nordstan i Grästorp. I övrigt säljs det
smakfulla Grästorpskaffet på allt fler ställen lite
varstans runtom i Västsverige, ofta i gårdsbutiker,
på kaféer och i butiker med inriktning mot delikatesser av olika slag.
– De flesta kunderna återkommer gång på gång
och många säger att de slipper halsbränna och

• Industriellt framställt kaffe är maskinplockat och inkluderar både mogna och
omogna bönor. Med handplockade bönor
blir det ett helt annat fokus på kvalitet.
Utan defekta, omogna och skadade bönor
blir resultatet ett godare kaffe utan bitter eftersmak.
• Kaffe är en oerhört variationsrik dryck,
med betydligt fler smaknyanser än till
exempel vin – beroende på hur det torkas,
rostas, mals och tillagas.
• Ett kaffeträd bär frukt och kan skördas

magsyra när de dricker mitt kaffe, det är ju ett bra
betyg, menar Thomas vidare.
UTVALDA BÖNOR

Thomas köper in sina kaffebönor från länder som
till exempel Guatemala, Colombia, Honduras, Brasilien och Kenya, alltid från mindre odlare som

Leveranserna
sker ofta i Thomas
Ford Anglia från 1963.

handplockar bönorna för kvalitetens skull. Bland
hans framtidsplaner finns förstås ett besök på en
plantage för att lära sig ännu mer om kaffet och
dess ursprung.
– Får man drömma vidare så vore det kul att
ordna kaffeprovningar och
få vara med på fler
event. Så det är
ingen brist på
idéer för framtiden, säger
Thomas till
sist.

runt femtio gånger under sin livstid. Årsproduktionen per träd är inte mer än runt
fyra tusen bönor, vilket motsvarar knappt
ett halvkilospaket färdigmalet kaffe!
• Köp gärna hela bönor och mal själv
så mycket du behöver för varje tillfälle.
En kaffekvarn är en bra investering i
god smak!
• Leta efter kaffepaket som anger rostningsdatum. Ett vakuumförpackat kaffe
kan bli stående flera år innan det säljs och
tappar då både arom och smak.
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Att lära barn om ekonomi
1

GÖR DET LUSTFYLLT OCH ROLIGT
MED EKONOMI

Ekonomi behöver inte vara tråkigt.
Sätt till exempel upp en egen godiskiosk därhemma, där barnen själva

PETRA KLIPPTE TILL...

Startade eget
mitt under
pandemin!

får köpa sitt lördagsgodis med
veckopengen.

PRATA MED BARNEN
OM VAD SAKER
FAKTISKT KOSTAR

2

Mat, kläder, nöjen, resor och prylar
– prata med dem om pengarnas värde.

3
Leksaker, bio, godis, senaste
datorspelet, mobil, nya kläder...
Det är mycket som barn vill ha,
men kanske inte alltid förstår
vad det egentligen kostar. Därför
är det klokt att redan från tidig
ålder lära barnen om pengar.
Jag är inte gjord av pengar! Pengar växer inte på
träd! Så har vi väl alla uttryckt oss inför barnen
någon gång. Men hur ska man då bära sig åt för
att lära dem om ekonomi?
EN LAGOM VECKOPENG

I dagens närapå kontantlösa samhälle kan det vara
extra svårt för barn att förstå värdet av pengar,
så det gäller att låta barnen få vara med och öva
själva. Genom att få vecko- eller månadspeng lär
sig barnen förstå och att hushålla med de egna
pengarna, även om de numera landar i mobilen
via Swish. Men hur stor ska då veckopengen vara?

GE BARNET ETT
AVLÖNAT ”JOBB”

Det kan vara något enkelt som att
Vad som är lämpligt varierar förstås utifrån barnets ålder, men undersökningar visar att det ser
ut ungefär så här i många hushåll:
I lågstadieåldern är det vanligast med veckopeng, och sjuåringar brukar börja med 10–15 kronor i veckan. Runt tio går de flesta över till månadspeng, som brukar börja runt 100 kronor. I
tidiga tonår kan den ha stigit till runt 250 kronor.
Redan här är det smart att lära barnen att spara
en del av månadspengen till något speciellt längre
fram. Genom att börja lägga undan en summa varje
månad grundas en god vana som fastnar.
Från 16 år får många barn hela eller delar av studiebidraget, som då ska räcka till mer än godis och
nöjen – det blir en första träning inför vuxenlivet.
Barn som tidigt lär sig om pengars värde, sparar
regelbundet och får öva sig i att hushålla med de
egna medlen bråkar mindre om pengar med föräldrarna. De känner också mindre stress och oro
kring ekonomi – ända upp i vuxen ålder. Därför
är det viktigt att du lär ditt barn att hantera sin
ekonomi. Här serverar vi några knep!

klippa gräset eller delta i städningen
– krävs det en motprestation blir det
lättare att förstå sambanden mellan
inkomster och utgifter.

UPPMUNTRA SPARANDE TILL TYDLIGA MÅL

Att få spara ihop till något efterlängtat själv är en perfekt övning för att
förstå pengars värde – och då blir det så
mycket roligare när målet uppnåtts.

5

och smidigt sätt, oavsett var du befinner dig. Då är Swish-

gå till, och hur mycket som finns kvar
när alla måsten är betalda.

Har du Swish Företagsavtal kan du även ta
betalt med QR-kod och tagga dina betal-

appen perfekt att använda. Den smidiga appen passar

ningar direkt i appen. Kontakta Jeanette Löf

såväl enmansföretag som större organisationer med

på Åse Viste Sparbanks företagsavdelning

många olika användare och Swishnummer.

på 0514-587 24, så hjälper hon dig att

Allt det här kan du göra med appen:

komma igång!

• Se inkommande betalningar i realtid
• Hantera återbetalningar
• Administrera användare och fördela arbetspass

LEK MED TANKEN ATT
BARNEN TAR ÖVER
FAMILJENS EKONOMI

Låt dem fundera på vad pengarna ska

NY APP FÖR SWISH FÖRETAG
Som företagare vill du förstås kunna ta betalt på ett enkelt

4

Läs mer på:

avsparbank.se/swishforetagsapp

På Drottninggatan i
centrala Vänersborg
ligger Studio 24, som
ägs av Petra Rosenlind
Jonsson. I november
2020 slog hon upp
dörrarna till sin första
egna frisörsalong.
Idén växte fram under tiden hon var

föräldraledig med andra barnet.
– Jag kände att jag ville ha något
eget och jobba för mig och min familj.
Det kanske låter modigt att öppna
salong mitt under pandemin, men
var det någon gång jag skulle ta
steget så var det efter föräldraledigheten. Men det har gått bättre än
förväntat och jag har kunnat plocka
ut lön, berättar Petra.
ETT VARIERAT HANTVERK

Det ligger tusentals timmar av träning
bakom kunnandet som krävs. Att
klippa hår är ett hantverk som man
anpassar till varje enskild kund. Efter tretton år med saxen i handen
kan hon knepen utan och innan och

tycker fortfarande att det är lika kul.
– Man får använda sitt kunnande
och utvecklas varje dag. Även om jag
slingar håret på tio kunder så är alla
olika. Det är så mycket som spelar in
– vilken färgnyans utgår vi från, vad
vill kunden ha och vilken hårtyp rör
det sig om, fortsätter Petra.
VIKTIGA RELATIONER

Kunderna är en blandning av gamla
stammisar från åren på andra salonger och helt nya bekantskaper – för
mycket handlar om att bygga relationer, menar Petra:
– Det kan bli långvariga ”förhållanden” där man följer kunderna
genom både med- och motgångar. I
en frisörstol är det många som öppnar sig, så med tiden lär man känna
varann på djupet.
Att öppna eget är alltså inget Petra
ångrar, eftersom egenföretagandet
ger så mycket arbetsglädje och motivation.
– Som liten ville jag bli tandläkare.
Tankarna på att bli frisör dök nog upp
i högstadiet. Jag klippte min syster
Johanna hemma i köket, och åtminstone tyckte jag att det var roligt, sä-

ger Petra med ett skratt och konstaterar att frisörstolen har en del
gemensamt med tandläkarens.
SVÅR BALANSGÅNG

Det svåraste med att vara egenföretagare tycker Petra är att våga säga
nej. Rädslan att tappa kunder gör
att fritiden ofta prioriteras ned,
med dåligt samvete inför familjen
som resultat – en svår balansgång
som hon jobbar med hela tiden:
– Jag tycker ändå att jag är rätt
duktig på att stänga av jobbet när
jag låser salongen och går hem,
men visst händer det att jag går
in och kollar bokningsläget inför
veckan på söndagskvällen.
SVÅRPLANERAT

Under coronapandemin har det
varit svårt att planera. Ena stunden
kunde det vara fullbokat två veckor
framåt, i nästa stund bokade kunderna av sig en efter en. Nu, när restriktionerna har lyfts, hoppas Petra
att det ska bli mer överblickbart:
– Har jag klarat den här tiden så
klarar jag allt, känns det som. En
annan lärdom är att det mesta lö-

ser sig, det är ingen idé att gå omkring
och oroa sig. Jag har försökt skapa en
ekonomisk buffert just för att det har
varit så svårt att planera framåt. Men
alla behöver ju ändå klippa sig, säger
Petra som nu har fokus på att lära sig
mer om bokföring.
LÄR MER OM EKONOMI

– När det handlar om ens eget företag blir det ganska kul med ekonomibiten. Jag vill vara insatt och inte
bara lämna över allt till revisorn. Pappa
driver också eget, så där kan jag också
få stöttning, menar Petra.
Tillsammans med sin man har Petra
två små barn, som förstås får mycket
uppmärksamhet efter jobbet. Att träna, umgås med vänner och renovera
hör också till intressena – även om
maken ibland tycker att just renoveringslusten kanske kunde dämpas en
aning...
– Om jag inte hade valt frisörbanan
hade det nog blivit en karriär som målare eller inredare. För jag har alltid
gillat att skapa! säger Petra till sist.
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2022 avsätter banken hela 2 miljoner till Åse Viste Fonden – det är dubbelt så mycket som
året innan. I år kan fonden alltså bidra mer än någonsin till föreningar och projekt som
gynnar utvecklingen i Grästorp med omnejd. Men vi nöjer oss inte med fondens insatser
– Sparbanken stöder föreningslivet även på andra sätt genom sponsringsavtal.
Här ser du ett litet axplock av de projekt som Åse Viste Fonden
har stöttat under året som gick!
NOSSAN LJUSFESTIVAL
I höstas sponsrade Åse
Viste Fonden Ljusfestivalen vid Nossan – ett
alltid lika uppskattat
evenemang för alla
åldrar som lyfter höstmörkret med ljuskonstverk, spöken,
troll och mycket mer.
Mojje med band
stod på scenen
vid Forshall och
stämningen var
på topp!

Den populära konstgjorda badsjön i Malma mellan Grästorp och
Nossebro har fått sig en uppfräschning med stöd från Åse Viste
Fonden. Sjön som tappas på vatten
varje höst har nu bland annat fått
en ny brygga och en fontän, som
höjer vattenkvaliteten genom
bättre syresättning och cirkulation. På bilden uppe till höger: Malin
Skoog och Kristian Carlsson från
Malma Bygdegårdsförening tillsammans med Sara Tenggren från Åse
Viste Sparbank.

HEMBYGDSFÖRENINGEN GAV UT EN BOK
De flesta av oss är nog lite nyfikna på platserna där vi bor. Så
kände föga förvånande medlemmarna i Åsaka-Björke Hembygdsförening, som med stöd från Åse Viste Fonden gjorde en inventering av alla torp i Norra Björke och de som bott där. Det gedigna
arbetet har resulterat i en bok och dessutom informationsskyltar
på de aktuella platserna. På bilden t v Anders Persson, som är en
av flera som lagt otaliga timmar på boken, tillsammans med Sara
Tenggren från Sparbanken.

Med stöd från Åse Viste Fonden
anordnade föreningen Aktiva
Seniorer en mycket uppskattad
föreläsning med välkända författaren och psykologen Barbro
Lennéer Axelson. Temat var
”Konsten att åldras med livslusten i behåll”. Här ovan syns
hon tillsammans med Kurt
Eriksson från föreningen.

Vi bad Leo Pedersen, en
av våra nyare kunder,
att berätta om sina upplevelser av olika banker.
Håll till godo!

”Vem imponeras inte av företagsamma människor

BÄTTRE VATTEN I MALMA

FÖRELÄSNING FÖR SENIORER

Det stora
i en liten
bank

...OCH MYCKET, MYCKET MER!
Detta var bara några exempel bland många. Har du en idé till
ett projekt kan du också söka medel ur Åse Viste Fonden
– se anvisningarna här nedanför!

som startar anspråkslöst med ”två tomma händer”
och som sedan växer till stora imperium. Ingvar
Kamprad till exempel. Ikea.
Mitt lilla företag kommer aldrig bli världsledande
för jag är nöjd. Kan en företagare verkligen nöja
sig med nöjd? Fördelar finns. Lagom går att att
uppfylla och fallhöjden är lägre när verkligheten
blir påtaglig. Vi är några sådana små, eller ganska
många faktiskt. Betydligt fler än de världsledande.
Jag imponeras likväl av dessa små småföretagare
som har händerna fulla men som aldrig blir något
mer. De som bara finns där, och som vi ibland tar
lite för givet. De som inte har några ambitioner
att växa. Som en broderad väggbonad över de ensamma skrivborden; ”Det här är inget man blir rik
på – det är en livsstil”. Hantverkare, småbrukare
och pizzabagare.
Jag är en av alla dessa förnöjsamma. En av dessa
som inte tagit några stora risker och därmed inte
heller får några stora vinster. Min enda grusbil rul�lar på, dagar, veckor och år. Så långt allt väl.
Det är när jag efter några år i en hyrd hall vill för-

ÅSE VISTE FONDEN delar ut medel till projekt som gyn-

nar bygden. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt. Ansökningarna
ska innehålla information om verksamheten, dess

verkliga en gammal dröm om att äga något eget som
det blir grus i maskineriet. Jag har inga stora siffror
och inget diagram med stigande vinstmarginal.
Men jag känner min egen förmåga och kan flytta
berg om jag vill. Men här krävs kapital.
Så jag vänder mig till storbanken där jag varit
kund i över 30 år. Min far och mina bröder före mig.
Med en personligt personlig bankman. Men inte
längre. Bankkontoret är stängt och huvudkontoret har flyttat utomlands. Via ett knapptryckande
på mobilen sitter jag i kö till kundservice. Jag har
förberett mig. Jag ska berätta om min grusbil, det
hyrda garaget och min dröm om något eget. Min
egen drivkraft. Jag har också bestämt vad min dröm
får kosta. Jag har en inre kalkyl. Jag är inte världsledande men inte heller dum.
Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som
används när två personer inte förstår varandra.
Det blir goddag yxskaft här, mellan storbanken
och den enskilda företagaren. Jag får inte ens en
chans att förklara min förmåga att flytta berg. Mitt
enorma kontaktnät med andra småföretagare. Hur
vi hjälps åt. Hur vi bygger drömmar tillsammans.

Kundtjänst är opersonlig och oförstående. De vill
se större siffror och ett diagram med vinstmarginal
som jag inte kan presentera. Samtalet avslutas med
en mekanisk röst; ”Detta samtal har spelats in i
utbildningssyfte”. Det hoppas jag verkligen. Här
kunde drömmen ha tagit slut om inte min i vanliga
fall så torra revisor plötsligt visat känslor. ”Det var
det dummaste jag hört” säger han. Han är lika upprörd som lösningsorienterad; ”Byt bank!”.
Den nya banken har lokalkontor och personlig
personal som talar den dialekt där kontoret är beläget. Jag blir inbjuden och får sitta ner. Över en
kopp kaffe får jag i lugn och ro berätta om min dröm
och förmåga. Drömmen går visst att uppfylla, säger
den lilla banken och nu är planen för min plan redan
byggd – ett eget garage.
Jag köper några förvaringshyllor av Ikea och
drömmer vidare. Om verkstad, kontor, omklädningsrum och ett litet pentry med köksbord. Ja,
ifall den personliga banken kommer förbi på en
kopp kaffe.”
Leo Pedersen, småföretagare

BARNKRYSS 2022

Är du under 13? Då kan du lösa vårt minikryss och bli en av tre vinnare av ett
presentkort på 100 kr. Hitta de sju djuren på de vågräta raderna, så får du fram ett
åttonde i den lodräta orangea raden. Lämna in lösningen till oss på Sparbanken
senast den 27 juni. Du kan också fota din lösning med mobilen (eller be någon vuxen
om hjälp) och skicka till info@avsparbank.se. Lycka till – här kommer ledtrådarna!

1. Snabbt kattdjur. 2. Australisk vildhund. 3. Lille Skutt. 4. Har huset på ryggen.
5. Fäller träd med tänderna. 6. Största apan. 7. Skrattande asätare.
Namn			

SÅ HÄR ANSÖKER
DU OM MEDEL
UR FONDEN!

BILD: LEO PEDERSEN

Åse Viste Fonden bidrar!

mål och syfte samt förväntat resultat. Det ska finnas
bifogat en aktivitets- och tidsplan, hur utvärdering
kommer att ske, eventuella egna insatser samt kontaktuppgifter. Läs mer och ansök på https://www.

Adress

avsparbank.se/ase-viste-fonden/

Mejladress

1
2
3
4
5

Ålder
6

Postnummer/ort
Mobilnummer
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Husdrömmar blir verklighet
Vi har aldrig tillbringat så mycket
tid i våra hem som de senaste
coronaåren. Allt fler jobbar hemifrån och ser över sitt boende.
Många drömmer om en trädgård,
större utrymmen och närhet
till naturen, barnfamiljer söker
trygga skolmiljöer och fritidsaktiviteter. Dessa tidens tecken
har Grästorps kommun tagit
fasta på med ”Ett strå vassare”.

Namn: Jenni Jednäs
Arbetar som: Kundtjänst
Bakgrund: Uppvuxen
och bosatt i Arentorp.
Har jobbat i butik. De
senaste åren har hon studerat samt arbetat som
medicinsk sekreterare.
Fritidsintressen: Gillar inredning, fixa hemma,
umgås med vänner och utflykter med familjen.
Bästa spartips: Planera dina inköp. Spara för
framtiden och bygg upp en buffert – men spara
även till roliga saker på kortare sikt. Att ha ett
mål gör sparandet roligare.

Ny på jobbet
Namn: Jeanette Löf
Arbetar som:
Kundstöd Företag
Bakgrund: Uppvuxen
i Göteborg men bor nu
i Trollhättan. Har jobbat på Skandia och Länsförsäkringar Älvsborg.
Fritidsintressen: Tillbringar gärna tid vid
havet med familjen. Gillar att fiska och vandra,
jobba i trädgården och måla om gamla möbler.
Bästa spartips: Börja spara tidigt, och glöm
inte att öka på ditt månatliga sparande när
inkomsterna stiger.

–överallt!

Bedrägerier är idag ett utbrett problem. Man rik-

tar ofta in sig på äldre personer och utsatta grupper. Exempelvis luras man via telefon att logga
in på banken och gör det på så sätt möjligt för
bedragaren att tömma kontot.
LÄMNA ALDRIG UT KÄNSLIGA UPPGIFTER

Under temat ”Ett strå vassare” har kommunen

skapat en plattform där man visar upp Grästorp
och fördelarna med att bo här. Via bland annat
hemsida och sociala medier kan man följa med i
vad som händer i kommunen. Här kan man läsa
om allt från byggprojekt till nya tomtsläpp för
byggsugna invånare och inflyttare.
VÄXA HÅLLBART

Ny på jobbet

Varning för
bedragare

– Vi vill satsa på att vara en riktigt bra boendeort
och kunna växa på ett sätt där allt hänger med.
Inte bara boendet, utan även allt runtomkring
som till exempel skola och välfärd. Samtidigt
vill vi ha ett levande centrum där alla känner sig
välkomna. Målet är att vi ska växa långsamt och
hållbart, berättar Sofia Jessen som är samhällsutvecklingschef i Grästorps kommun.
Vi som bor och verkar här vet ju att Grästorp är
en aktiv kommun med många möjligheter. Dels
har vi bra pendlingsmöjligheter till närliggande
städer som Lidköping, Trollhättan och Göteborg.
Men vi har också närheten till naturen, de mäktiga Halle- och Hunneberg, ett gott rykte inom
skolans värld och nästan hundra föreningar. Inte
så konstigt då att Grästorp är med på Villaägarnas lista över de bästa småhuskommunerna i
landet.
ÖKAT INTRESSE

– Vi ser ett ökat intresse för att bo i vår kommun, vilket förstås är väldigt roligt. När det
gäller nya byggen är Brännebackaområdet
på gång, där det kommer att bli både villor,
radhus och flerfamiljshus. Sedan hoppas
vi på att kunna släppa fler tomter allteftersom både i och utanför centralorten,
säger Sofia till sist och välkomnar dig
med på resan mot ett växande Grästorp.

Följ med på resan på Facebook
under adressen Grästorp – Ett strå
vassare eller på instagram på
@ett.stra.vassare.grastorp

Sofia Jessen

– Det viktigaste du kan göra för att skydda dig är
att aldrig lämna ut kortuppgifter, koder eller andra
känsliga uppgifter till någon som ringer upp dig
eller knackar på dörren. Kortuppgifter och koder
är nycklar till dina pengar, säger Annette Quass på
Åse Viste Sparbank och fortsätter:
– Använd aldrig din bankdosa eller din e-legitimation på uppmaning av någon som kontaktar
dig. Vi på banken skulle aldrig be dig om det per
telefon, och det gör inga andra seriösa aktörer
heller. Om någon okänd ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på

ett nummer som du själv letar reda på. Det gäller
oavsett om personen säger sig vara en släkting
eller från banken, ett företag eller en myndighet.
Det är alltså säkrast att inte lita på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter
om dig – sådan information kan bedragarna hitta
på nätet i syfte att lura dig.
POLISANMÄL ALLTID

– Om du blir drabbad av eller misstänker ett bedrägeri, kontakta oss på banken omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet,
säger Annette till sist.

”Försök inte lura mig”
– utbildning om skydd mot bedrägerier
Polisen har i samarbete med Brottsofferjouren och de stora pensionärsorganisationerna
tagit fram ett utbildningsmaterial med titeln
”Försök inte lura mig”. Syftet är att ge en ökad
medvetenhet och bättre kunskap om hur man
kan skydda sig mot begrägerier. Exemplen är
tagna ur verkligheten och ger tips på hur man
känner igen varningssignaler och står emot
bedrägeriförsök.
Mer om utbildningsmaterialet hittar du
på www.polisen.se. På UR Play finns också
ett sevärt program med samma titel.

Annette Quass uppmanar alla att vara försiktiga.

Dags att köpa ny bil?
JUST NU:

2,79%
ränta vid tecknande
av nytt billån t o m
30 juni 2022

Vi erbjuder
även bilförsäkring!

Exempel: Ett lån på 80.000kr med rörlig ränta på 2,79% med en kontantinsats på 20.000kr ger en effektiv ränta på 3,17%. Gäller vid köp hos en
auktoriserad bilhandlare. Exemplet beräknas med rak amortering och en återbetalningstid på 5 år med 60 betalningar. Totalt belopp att betala under
lånets löptid är 86.323 kr och den genomsnittliga månadskostnaden blir 1.427kr. Första månaden betalar du 1.510 kr och den sista månaden 1.336
kr. Vid utbetalning tillkommer 650 kr i uppläggningsavgift (350 kronor för nyckelkund). Aviavgift 0 kronor vid e-faktura.
-

GAUTHIODDAG 4 JUNI
PÅ LUNNEVI
Då blir det fest för hela
familjen på Lunnevi med
aktiviteter hela dagen:
• MODEVISNING
• FOTBOLLSDART
• PONNYRIDNING
• HOPPBORG
• ANSIKTSMÅLNING
• GODISREGN
• FOODTRUCKS
• LOTTERIER
• ARTISTUPPTRÄDANDE
• MED MERA!

HÅLLTIDER
11–12 FOTBOLLSSKOLA
13–15 IK GAUTHIOD DAM
MÖTER IF VIKEN
UPPVISNINGSMATCH AV
P2014 I HALVLEK
16–18 IK GAUTHIOD HERR
MÖTER SÄFFLE SK
UPPVISNINGSMATCH AV
F2014 I HALVLEK

VÄLKOMNA!
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Ny på jobbet

Bengt-Åke Nilsson, sonen Pontus och dottern Matilda visar
upp uppfinningen som lade grunden till dagens omfattande
verksamhet – balanseringspulvret för lastbilsdäck. Idag säljs
Grästorpsprodukten över stora delar av världen.

Namn: Johan Åhlund
Arbetar som: Placeringsrådgivare
Bakgrund: Läste ekonomi i Östersund, men
bor nu i Vänersborg med sin fru och två barn.
Han har tidigare arbetat
med liknande uppgifter
på Swedbank och gillar
sparbanksidén – att ge
tillbaka till bygden där
vi verkar.
Fritidsintressen:
Före detta elitidrottare som orienterar och

Verkstädernas problem med att balansera de tunga lastbilshjulen födde idén.

åker längdskidor när inte rollen som idrottsförälder kräver all uppmärksamhet. Hela

NISO TECH – SERIEENTREPRENÖRERNA
Känslan är familjär och välkomnande när man kliver över tröskeln hos Niso Tech
– ett familjeföretag som vuxit rejält sedan Bengt-Åke Nilsson drog igång
verksamheten hemma på gården utanför Grästorp 1990.
Bengt-Åke levererade då färdskrivare till ett stort
åkeri på Varaslätten Han såg hur svårt det var
för verkstadskillarna att balansera hjulen med
traditionella vikter. Det var bökigt att montera
vikterna på rätt plats, och de lossnade lätt. Det
var där och då idén föddes om ett bättre sätt att
balansera – med pulver!
GENIALT ENKEL PRODUKT

Balanseringspulver är en mycket lättanvänd produkt som inte kräver några maskiner. Pulvret fördelar sig helt enkelt rätt inuti däcket automatiskt
så snart fordonet börjar rulla – en genialiskt enkel metod som bidrar till minskat däckslitage och
lägre bränsleförbrukning.

som var återförsäljare för balanseringspulvret,
hade många närbesläktade produkter inom däckområdet, så det fanns många beröringspunkter.
På köpet fick man en rad nya varumärken och ett
dotterbolag i Tyskland.

SERIEENTREPRENÖRSKAP

familjen är aktiv och gillar utelivet.

På ekonomiavdelningen är det Bengt-Åkes sambo
Anette Andersson som styr.
– Nu sedan vi slog ihop alla företagen till ett
har det blivit betydligt lättare att administrera,
menar Anette.
Barnen Matilda och Pontus är också verksamma
i företaget, Matilda som marknadsansvarig medan
produktutveckling, inköp och logistik faller på
Pontus lott.
– Hemma i familjens hus när vi var barn hade vi
två telefoner. En svart som var vår privata, och en
gul som var till företaget. När den gula ringde blev
det tvärtyst och alla bråk stannade av, för då visste
vi att pappa behövde prata med kunder. Men så
fort luren åkte på höjdes ljudnivån igen, berättar
Matilda med ett nostalgiskt leende.
Matilda har åtta år bakom sig i familjeföretaget.
Hennes första uppgift blev att utbilda däckföretag
runtom i landet inom däcktrycksövervakning, en
följd av nya EU-krav då. Att det var en ung tjej som
skötte utbildningarna förvånade en del.
2017 var det dags för Pontus att ansluta sig till
personalstyrkan. Han blev drivande kring uppköpet av VOOL och satsningen på e-handel. På den
vägen är det.

Det verkar alltså som att vi har med en ostoppbar
serieentreprenör – eller snarare en hel släkt – att
göra. Redan under gymnasietiden startade BengtÅke tillsammans med en kompis ett företag som
importerade verktyg från Japan och han har aldrig
varit rädd att satsa när han har trott på en idé.
– Men det har inte alltid varit lätt att driva företaget, det har varit tuffa perioder när man nästan
har fått välja mellan att tanka bilen eller köpa mat.
Att få fram kapital är den svåraste nöten för oss
småföretagare, säger Bengt Åke – som inte ger
sig i första taget. Nya planer för expansion är det
ingen brist på.

Bästa spartips: Se till att ha automatiska
överföringar till sparande varje månad direkt
när lönen kommer in.

NÄSTA STEG – LADDBOXAR

Nästa stora satsning handlar om en nära förestående lansering av en laddbox och kommunikation för elbilar, både för privata hushåll,
bostadsområden och offentliga platser. Vi håller tummarna och säger lycka till med den
nya produkten!

Inom kort lanserar Niso Tech ännu en innovativ produkt
för en snabbt växande marknad – en laddbox för elbilar.

PÅ E-HANDEL

Det har inte alltid varit
lätt att driva företaget,
det har varit tuffa perioder
när man nästan har fått
välja mellan att tanka
bilen eller köpa mat.

SNABB TILLVÄXT

Det blev besök på lastbilsmässor lite varstans,
affärerna växte och idag används Bengt-Åkes uppfinning över stora delar av världen. Men utvecklingsarbetet fortsatte och 2004 köptes Safety Seal
Europe AB och Safety Seal GmbH upp. Safety Seal,

terlås för lastbilar och bussar. Ytterligare fyra år
senare tog man även över företaget Maxigrip som
var specialiserade på skruvdubbar – inte bara för
däck, utan även för skor!

HELA FAMILJEN ENGAGERAD

NYA LOKALER, NYA PRODUKTER

2010 var det dags för nya lokaler på hela 1300
kvadratmeter, och snart blev det dags att bredda
utbudet igen. 2012 köpte man upp varumärket
Safe Wheel och vidareutvecklade deras hjulmut-

För ett par år sedan köptes nästa företag upp. Det
var 2019 och nu handlade det om VOOL, också de
i fordonsbranschen och inte minst specialister på
e-handel. Alla företagen jobbar nu tillsammans
under namnet Niso Tech, som numera alltså blivit
en betydande spelare med hela sexton anställda.
Tolv av dem hittar vi vid Grästorpsanläggningen,
medan fyra jobbar på distans.
2020 började Niso Tech en resa tillsammans
med Almi, där man ägnar sig åt hållbarhetsfrågor.
– Vi jobbar bland annat med att ta hem större
delar av tillverkningen till Sverige, men mycket handlar också om att skapa hållbarhet bland
personalen som är vår absolut viktigaste resurs,
säger Bengt-Åke – och inte bara för att det är ett
familjeföretag.

Arrangör
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GRÄSTORPSKALASET

..mer info kommer närmare, save the date!

27 AUGUSTI 2022

MUSIK | KORTEGE | FOLKHÄLSOLOPPET | MODEVISNING | BUTIKSHÄNDELSER | FEST PÅ KVÄLLEN
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PLATÅBERGEN
– en global skatt!

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco Globala Geopark – ett bevis
på att området har geologiska värden som är av internationell betydelse.
Idag finns det 177 geoparker för-

delade på 46 länder – och nu hamnar alltså även de femton skaraborgska platåbergen på den
världskartan.
Förutom att sprida kunskaper är ett viktigt syfte med
geoparkerna att utveckla besöksnäringen på ett hållbart
sätt. Livsnjutare och friluftssjälar har i alla tider hänförts
över det vackra platåbergslandskapet. Här finner du både lugnet och kick-

arna, med mäktiga naturupplevelser och kulturhistoriska lämningar. Vi bad Anna Bergengren
som är koordinator för Platåbergen att tipsa om
några spännande upplevelser i vårt närområde
– så nu kan du börja planera vårens utflykter!
n Peneplanet vid Nordkroken, Vargön – den ned-

slipade urbergsytan här är hela 1700 miljoner år
gammal (stora bilden överst).
n Österplana hed vid Kinnekulle – ett natur-

reservat där platåbergens kalksten bland annat
ger upphov till den speciella naturtypen alvar med
många sällsynta orkidéer.

n Hindens rev är ett långsmalt näs som tar dig mitt

ut i Vänern. Det här är en ändmorän, en rygg av
sediment som avsattes framför inlandsisen.

Daniel brinner för enduro
– och att renovera!
På en liten gård i Hyringa bor Daniel Andersson. Du ser honom ofta med
ett stort leende på läpparna och han försöker ta det mesta med en klackspark. Nog har han en del att vara både glad och stolt över!

n Lugnås Qvarnstensgruva på vårt nordligaste

platåberg bjuder bland annat på spännande kulturhistoria i Europas enda kvarnstensgruva som är
öppen för besökare.
n Ålleberg är det högsta av platåbergen, med en
underbar utsikt över Falbygden. Här finns även
ett intressant segelflygmuseum.

Läs mer på www.platabergensgeopark.se

2003 köpte Daniel familjegården av sin far, ett
beslut han inte har ångrat.
– Det har hänt mycket med huset sedan jag köpte
det, jag har bytt fasaden och renoverat inomhus.
Jag har kommit på att om jag startar mina renoveringar där det syns minst, som till exempel på baksidan av huset, istället för att börja på framsidan
där alla ser, så får jag tummen ur att göra allt klart.
Annars blir det lätt att man tröttnar när man väl
kommer till baksidan. Börjar man där märks det
heller inte så mycket om det blir lite fel, som det
lätt blir i början, berättar Daniel som nu jobbar på
att få till en fin allé fram till huset.
TIDIGT MOTORINTRESSE – OCH ÅTERFALL

Cykling på Mösseberg

Ett av många stenbrott finns på Österplana hed
BILDER DENNA SIDA: PLATÅBERGENS GEOPARK/HENRIK THEODORSSON, JESPER ANHEDE

Mörkeklevs grotta på Kinnekulle

Paddling i Eldmörjan på Hunneberg

Ju lerigare, desto bättre. Snart är det dags
att tävla på Gotland för femte gången.

Nytvättad enduro-mc framför det egenhändigt renoverade huset.

Ålleberg sett från Karleby på Falbygden

Hindens rev sträcker sig flera kilometer ut i Vänern

I sjuårsåldern fick Daniel en motorcykel och tyckte
förstås att det var kul då. För sex år sedan fick han
ett ordentligt återfall och intresset vaknade på
allvar – nu var det enduro som gällde. Inspirerad
av ett teveprogram bestämde han sig för att han
skulle köra Gotland Grand National. Vi talar alltså
om världens största endurotävling, med över tre
tusen deltagare!
Daniel åkte på ett läger i Värmland under ledning av motocrosslegendaren Anders Eriksson,
en stor förebild. Sedan var bollen i rullning. Vid
det här laget har Daniel kämpat sig igenom den
tuffa tävlingen på Gotland fyra gånger, men 2021
valde han att ställa upp som funktionär och vara

medåkare. Medåkarna kör banan, kollar så att allt
går bra och hjälper till om någon går omkull – en stor
trygghet för de tävlande.
ÅRETS FUNKTIONÄR – AV 700

Det märks tydligt att Daniel brinner för sin sport.
Engagemanget är så stort att han förra året utsågs
till Årets funktionär på GGN – bland alla sjuhundra!
Numera leder han dessutom även egna nybörjarläger.
– Det var vad jag behövde när jag började, så det
känns kul att kunna hjälpa till, menar Daniel, som till
vardags kör kranbil åt XL Bygg i Lidköping. Det var
meningen att han skulle bli bilreparatör, men under
militärtjänsten fick han möjlighet att ta lastbilskörkort och så gick det som det gick.
TUFFA TIDER

Daniel trivs alltså med livet numera, men resan har
inte varit spikrak. För tio år sedan var det riktigt tufft,
han mådde inte så bra och började tappa fotfästet.
– Det gick så långt att banken gav mig ett ultimatum – jag skulle bli tvungen att sälja huset om jag inte
fick ordning på ekonomin. Kalkylen gick inte ihop, jag
spenderade mer än jag tjänade.
DÅ VÄNDE DET

– Där och då var jag väldigt irriterad på dem, men det
tände samtidigt ett driv inom mig. Mitt barndomshem
ville jag ju inte förlora. Så idag är jag tacksam för att

jag fick den knuffen. Banken ställde tuffa men
rättvisa krav som blev min räddning, berättar
Daniel.
Han har sedan hållit en tät dialog med banken och upplever det som en trygghet att ha
någon som lyssnar och ger konkreta råd på
vägen.
RÅD ATT RENOVERA

– Det har lett till att jag idag har en bra ekonomi, med möjlighet att lägga tid och pengar
på mitt fritidsintresse samtidigt som jag kan
investera på gården, fortsätter Daniel.
På gården finns ytterligare ett hus, som
också har fått en rejäl översyn med hjälp av
goda vänner som ville ha något roligt projekt
att hugga tag i.
– Vi bytte tak under en helg, och så var det
igång. Sedan det blev färdigt har det varit
uthyrt och bidrar till att hålla ekonomin i balans.
TÄVLINGSDAGS IGEN

Nu håller vi tummarna för
Daniel i årets Gotlands
äventyr – för den här gången får funktionärerna klara
sig utan honom. Nu blir det
tävling igen för femte gången!

PS. Följ Daniels
framfart på
Instagram under
@sandgard_
motorsport
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL OCH FÖRETAG
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Bland de rätta svaren lottas 10 vinster ut. 1:a pris: Presentkort 900 kr Svensk Handel Grästorp. 2–10:e pris: Honungsburk. Vi vill ha din
lösning senast den 27 juni 2022, adresserad till Åse Viste Sparbank, Box 210, 467 23 Grästorp. Märk kuvertet ”Korsord”. Lycka till!
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