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Nu har vi försäkringar också!
Rebecca designar klänningar
Linus på Rörö är glassfabrikör
Grästorps Outlet – vägen till jobb
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Så skaffar du
banktjänster till
barnen!
NU HAR VI FÖRSÄKRINGAR OCKSÅ!
Försäkringsskydd är en viktig
komponent i privatekonomin.
Vi har länge jobbat med att hitta
egna försäkringslösningar som
passar våra kunder och nu finns
de äntligen på plats.
Personförsäkringar
Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom kan drabba
vem som helst när som helst – med rätt försäkring

du som är vårdnadshavare behöver först hjälpa
ditt barn att bli kund hos oss och skaffa våra
tjänster.
Har ditt barn sedan tidigare ett konto i banken
öppnar du enklast nya tjänster i din mobilbank
så här: Meny/Inställningar/Hantera tjänster/Hantera barns tjänster

Om barnet inte har något konto hos oss sedan tidigare kan du kontakta oss för att boka
en tid. Det gör du lättast via internetbanken,
mobilbanken eller på telefon 0514-587 00.

Med en bra hemförsäkring kan du och din familj
känna er trygga om ni skulle drabbas av till exempel
brand, inbrott eller översvämning. Just nu får du
tre månader fri premie!
• Hemförsäkring hyreslägenhet/bostadsrätt
• Villahemförsäkring
• Fritidshusförsäkring
• Reseförsäkring

Fordonsförsäkringar
Oavsett vilket fordon du har kan vi erbjuda en

tryggar du ekonomin för dig och din familj.

genomtänkt och prisvärd försäkring. Har du både

• Livförsäkring

hem- och fordonsförsäkring hos oss kan du få

• Sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och

upp till 20 % rabatt på premierna!

sjukkapitalförsäkring
Visst kan även barn vara kunder i banken – men

Hemförsäkringar

• Bil

• Arbetslöshetsförsäkring

• Husbil

• Olycksfallsförsäkring

• Husvagn/släpvagn

• Barnförsäkring

• Lätt lastbil

• Graviditetsförsäkring

• Snöskoter

Min erfarenhet är att bra försäk-

Man försäkrar ofta sina saker men

ringar gör stor skillnad – om du är

glömmer lätt bort att försäkra sig

inblandad i en olycka, om källaren

själv. Blir du sjukskriven påverkas

blir översvämmad, om du blir av

inkomsten mycket och det kan vara

med jobbet eller kanske bara tappar mobilen.

svårt att få ekonomin att gå ihop. Inkomsten är där-

Då känns det bra med vår ”trygghetskasse”!

för viktig att försäkra, alla bör ha den tryggheten!

Sussanne Crona, Privatrådgivare
Tel 0514-587 25

Therése Siljstedt, Privatrådgivare
Tel 0514-587 05
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Varje dag träffar vi kunder som inspirerar
oss på olika sätt och delar med sig av sin
historia och sina drömmar. För ett tag sedan
träffade vi Göran Högberg i löparspåret.
Han har en stor passion för träning och hälsa
– men det har inte alltid varit så.
För tretton år sedan,

när dottern Amanda föddes,
bestämde sig Göran för att ändra livsstil och gå ned
några kilo. Sedan några år tillbaka tränar de båda
tillsammans flera dagar i veckan. Oftast blir det
löpning, men även simning, spinning och längdskidor.

Göran har till och med sprungit New York Marathon och deltagit i flera triathlontävlingar – inklusive det stenhårda Ironmanloppet i Kalmar.
Nästan 4 km simning, 18 mil på cykel och så ett
maratonlopp på det, allt i en följd!
– Jag kommer att fortsätta träna så länge kroppen
orkar, det behöver den för att må bra. Det behöver
vi alla påminna oss om för att hålla motivationen
uppe. Kom ihåg att det känns alltid bättre efter
träningspasset – och då smakar den där lyxiga
semlan ännu bättre, tipsar Göran med ett leende.
Vi lyfter gärna fram våra kunder på vår Facebooksida.
Har du en historia att berätta? Hör av dig!
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Ny på jobbet
Namn: Matilda Tengström
Arbetar som: Kundstöd
företag
Bakgrund: Redovisningsekonomi på TUC yrkeshögskola.
Fritidsintressen: Gillar
att umgås med familj och
vänner, tränar och reser
gärna.
Bästa spartips: Ha en målbild med ditt
sparande så känns det mer motiverande och tänk
på att många till synes obetydliga småutgifter
kan bli stora summor när du räknar ihop dem.
Varför ska man bli kund i Åse Viste Sparbank?
Du får bra och personlig service – och blir kund
i en bank som deltar i att utveckla och stärka
hembygden!

Ny på jobbet
Namn: Maria Karlsson
Arbetar som: Kundtjänstansvarig.
Bakgrund: Utbildad ekonom
som tidigare har arbetat

Så skyddar du dig
mot bedragare!

inom redovisning och bank
i närområdet.
Fritidsintressen: Full fart
med familjens två små
barn, gärna skogsutflykter.
Inredningsprojekt och annat
kreativt skapande om det blir tid över.
Bästa spartips: Spara i det lilla och slösa i det
stora! Planera veckoinköp och motstå impuls-

Bedrägerier är de vanligaste
brotten – men ju mer du vet om
hur bedragarna agerar, desto
bättre kan du skydda dig.
Ta för vana att alltid hantera personliga uppgifter

med stor försiktighet. Var observant och tänk
kritiskt när någon kontaktar dig via telefon, e-post
eller sms – för en bedragare som kommer över dina
koder, kontrollsiffror, inloggningsuppgifter, kontonummer eller kortnummer kan använda dessa
uppgifter för att komma åt dina tillgångar!
Vi på banken ringer aldrig för att be dig lämna ut ko-

der eller logga in på ditt konto. Om någon ber dig
gå in på en hemsida kan den vara en falsk fasad – får
du en sådan begäran är det något skumt i görningen!
Bank-id, bankdosor och koder är personliga –

lämna

Var på din vakt om du får konstiga mejl från okända

köp för att skapa utrymme för ett regelbundet

avsändare. Får du ett erbjudande som låter för bra
för att vara sant, så är det oftast det – vinster i obekanta lotterier, presentkort från butikskedjor och
så vidare. Öppna därför inte mejl eller bifogade filer
som du inte förväntat dig att få. De kan innehålla
virus som smittar ner eller tar över kontrollen av
din dator.

sparande. Och köp sedan hållbara produkter

och du blir osäker
– lägg på luren eller be att få ringa tillbaka. Men
då ska du ringa på ett nummer som du själv letar
upp, inte det som den okända personen uppger eller som visas på din telefon. Det gäller oavsett om
personen säger sig vara från banken, ett företag
eller en myndighet – eller utger sig för att vara
en släkting.

tar ut pengar. Förvara aldrig koden tillsammans
med bankkortet!

Varför ska man bli kund i Åse Viste Sparbank?
Vi är din personliga bank som finns här för dig
oavsett vad du behöver hjälp med och var du än
befinner dig i livet!

Om någon du inte känner ringer

Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har

personliga uppgifter om dig. Förslagna bedragare
kan hitta information på nätet i syfte att lura dig.

aldrig ut dem till någon!
Tänk på att skydda din kod när du betalar i butik eller

med långsiktig kvalitet.

Mer information och tips hittar du på vår
hemsida. Undrar du över något är du alltid
välkommen att ringa oss på 0514-587 00.

LÄS MER OM OSS
PÅ FACEBOOK!
Kolla in vår sida på Facebook. Här hittar
du information, tävlingar och annat
kul som händer på banken!
www.facebook.com/
asevistesparbank
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Med
passion
för
design

Tjugofemåriga Rebecca Larsson bor
numera i utkanten av Göteborg, men har
djupa rötter i hemorten Grästorp. Såväl
under studierna på Tillskärarakademin
som på fritiden ägnar hon sig åt sin stora
passion – att designa klänningar utöver
det vanliga!
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BARNSPARDAG PÅ
RIDSKOLAN

11 MAJ KL 10–14
Intresset för kläder och sömnad har

alltid funnits
i bakgrunden. Rebecca började med en tvåårig
sömnadsutbildning i Småland, som gav henne
grundläggande insikter i hur ett plagg byggs upp.
– Jag har många idéer i huvudet och har ofta
känt mig hämmad i olika steg i processen fram
till färdigt plagg. Här på skräddarprogrammet
på Tillskärarakademin, som är en treårig utbildning, hoppas jag kunna lägga begränsningarna
bakom mig och till slut känna mig så trygg i hantverket att skapandet blir fritt och gränslöst. Jag
har många skisser på hög som väntar på att bli
förverkligade, berättar Rebecca.
MÅLET – ETT EGET VARUMÄRKE

Den stora drömmen är att bygga upp ett eget varumärke som klänningsdesigner:
– Idealet vore ju att kunna livnära sig helt och
hållet på den stora passionen utan att samtidigt ta
död på den. Det skulle vara härligt att få tillbringa
dagarna med att skapa precis de uttryck kunderna
söker – då skulle jag känna att jag har lyckats.
Det vore också skönt att kunna variera skapandet
och jobba med allt från ”vanliga” aftonklänningar
till mer extrema konstnärliga alster för utställningar och visningar. Vägen dit blir säkert inte den
allra rakaste och det kan nog bli en och annan motgång, men vi får se hur det går, fortsätter Rebecca.

ÄLSKAR ALLA SORTERS HANTVERK

Rebecca fascineras av hantverk i alla dess former
och skulle gärna vilja lära sig möbelsnickeri, finsmide, drejning – och mycket mer. Men tiden
räcker inte till allt, så nu är det fullt fokus på klädskapandet som gäller.
– Det händer ganska ofta att jag och klasskamraterna blir kvar på skolan – vi brukar samlas till
”syjunta” på kvällarna, säger Rebecca och det råder
ingen tvekan om att engagemanget är stort.
Så håll ett öga på modetidningarnas reportage
framöver – och kom ihåg var du först hörde talas
om vår lokala
talang!

Årets Barnspardag äger för ovanlighetens skull inte rum på banken
– utan på ridskolan i Grästorp! Temat
blir Bondgården, med många roliga
aktiviteter att prova på:

• Ridning
• Ta Ridborgarmärket
• Leka med kaniner
och hamstrar

• Rida käpphäst
• Kasta boll
• Hoppa i höet
• Gå på tipspromenad/skattjakt
• Se voltigeuppvisning
• Fika
Det kommer även att delas ut bidrag från
Åse Viste Fonden denna förhoppningsvis
sköna dag på ridskolan.
Välkomna!
PS. Du som vill tömma sparbössan är välkommen in till banken under ordinarie öppettider.

FÖLJ REBECCALAZORN
PÅ INSTAGRAM

PS! Vårmarknaden är också den 11 maj!
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Åse Viste Fonden bidrar!

GÖTEBORGSVARVET – nöje med nytta
Sommaren 2018 genomförde
Daglig verksamhet Paletten
i Grästorp Göteborgsvarvets
specialvarv – ett mycket lyckat
arrangemang som blev kulmen på
månader av förberedelser.

I riktigt fint väder tog sig 18 deltagare och 14 anställda runt

banan på 2,2 kilometer. Inför loppet hade gruppen tränat
flitigt under våren så att alla skulle ha möjlighet och ork
att klara av utmaningen – vilket de gjorde med bravur.
Åse Viste Fonden stod för hyra av handikappanpassad buss, anmälningsavgifter och lunch – och som
grädde på moset även egendesignade t-tröjor som verkligen syntes.

GRILLPLATS OCH BEACHVOLLEYBOLL PÅ LUNNEVI
2018 ansökte Hälsa i Grästorp om bidrag från Åse Viste Fonden till att anlägga en

beachvolleybollplan med en anslutande grillplats på Lunneviområdet. Tanken
med projektet är att dels skapa en yta för spontanidrott, men även en träffpunkt
för att grilla och fika när till exempel några i familjen är på andra aktiviteter i
området – här finns ju sedan tidigare både badhus och fotbollsplan. Målet är
förstås att underlätta för Grästorps invånare att blir än mer aktiva.
Grillplatsen står redan färdig och under våren startar arbetena med beachvolleybollplanen som ska vara tillgänglig för alla, både under skoltid, kvällar
och helger.
– Hit är alla välkomna, hälsar Johan Deiver Kylbrink på Hälsa i Grästorp.

SÅ HÄR
ANSÖKER
DU!

Efter loppet firades det med pizza, men de fysiska
aktiviterna tog inte slut efter hemkomsten. Friskvården
har fortsatt med aktiviteter som lunchpromenader,
bad och styrketräning – något som alla mår bättre av.
Hur ska man då göra om man har blivit lite av en
soffpotatis och hellre tar det lugnt än tränar? Deltagarna i Göteborgsvarvet tvekar inte på den frågan:
– Skaffa träningskompisar så blir det kul!

JUNIORSTÖD TILL TENNISKLUBBEN
Ännu en förening som fått medel beviljade av Åse Viste Fonden är Grästorps Ten-

nisklubb, som bildades redan 1980. Mot slutet av decenniet tog verksamheten
fart på allvar. Idag har föreningen runt 35 medlemmar, varav 26 är aktiva i tennisskolan. Utöver dessa är det många som bokar både strötider och regelbundna
speltider när det är ledigt i hallen.
– Vi har aktiviteter för alla åldrar, ända ned till minitennis för sjuåringar och
uppåt. Bidraget från Åse Viste Fonden gick till racketar och nät för mini- och
juniorgrupperna – det är vi väldigt tacksamma för, berättar Lina Tengström som
är styrelseledamot i klubben.

ÅSE VISTE FONDEN delar ut medel en gång per år till projekt som gynnar bygden. Styrelsen behandlar inkomna an-

sökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt. Ansökningarna
ska innehålla information om verksamheten, dess mål och syfte samt förväntat resultat. Det ska finnas bifogat
en aktivitets- och tidsplan, hur utvärderingen kommer att ske, eventuella egna insatser samt kontaktuppgifter.
Sista ansökningsdag för 2019 är passerad, men sök för 2020 på: https://www.avsparbank.se/ase-viste-fonden/
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MAXIMERA DIN PENSION
Annette Quass är
Privatrådgivare på Åse
Viste Sparbank,
tel 0514-587 04
Fyra av tio kvinnor är oroliga för pensionen och

tror att de får svårt att klara sig på den. Att
jobba några år extra kan höja pensionen avsevärt, men undersökningar visar att bara tre av
tio kvinnor planerar att jobba efter 65. Så vad
finns då att göra för att få en hygglig pension?

• Försök jobba heltid så många år som möjligt
• Fortsätt jobba några år efter 65 om du kan – det höjer
pensionskapitalet och för varje år du väntar med att ta ut
pensionen stiger månadsbeloppet.
• Spara regelbundet privat till din pension och börja med det
så tidigt som möjligt. Ju senare du kommer igång, desto
högre belopp behöver du spara.
• Om du och din sambo tar olika ansvar för barnen genom
deltidsarbete och vabbande kan den som jobbar mest starta
ett pensionssparande i den andras namn. Är ni gifta eller i
registrerat partnerskap kan premiepensionen överföras.
Men är det inte krångligt att pensionsspara privat? Nej, inte alls! Du kan spara
precis som vanligt i till exempel aktiefonder på ett investeringssparkonto eller i
en kapitalförsäkring – men det gäller förstås att ha självdisciplin nog att vänta
till pensioneringen med att ta ut pengarna.

DEN 10 AUGUSTI ÄR DET DAGS:

LADDA FÖR
FOLKHÄLSOLOPPET!

KOM
IHÅG ATT
ANMÄLA
DIG!

Lördagen den 10 augusti är
det dags för årets upplaga av
Folkhälsoloppet – boka in!
Folkhälsoloppet är till för att främja fysisk aktivitet.

Det är en del av Grästorpsfestivalen och arrangeras av Främmestads IK. Loppet är till för alla,
gammal som ung, och det går lika bra att gå som
att springa. Barnvagnar och rullatorer är förstås
också välkomna – farten är inte det viktiga!
Åse Viste Sparbank är stolt sponsor till Folkhälsoloppet – självklart vill vi vara med i satsningen
mot en friskare bygd. Vi på banken hoppas förstås
att så många som möjligt av våra kunder deltar.
Folkhälsoloppet kan även bli en bra affär för
Grästorps föreningar. Banken sponsrar nämligen med 40 kronor för varje barn och ungdom
som startar. Information om hur du anmäler dig
kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida,
www.avsparbank.se

2018 års upplaga av Folkhälsoloppet blev en stor succé med många deltagare och stor publik.

|

7

8 | åse viste-bladet

Wichudaporn
ÄR GRÄSTORPS EGEN
MÄSTERKOCK
Under våren har Wichudaporn Chaiyasaeng från Grästorp
charmat svenska folket med sin formidabla matlagning
i programmet Sveriges Mästerkock i TV4. I avsnitt efter
avsnitt har hon imponerat på domarna Leif Mannerström,
Mischa Billing och Markus Aujalay.
Wichudaporn är född och uppvuxen i Thailand, men

har bott i Sverige i snart tio år. Till vardags jobbar
hon inom Grästorps kommun, där hon vikarierar
i köket på skolan och i äldrevården. Matintresset
har alltid funnits där, men den typiskt svenska
maten lärde hon sig laga av just Leif Mannerströms matlagningsprogram på tv.
Genom hela tävlingen har hon fått mycket beröm för sin smaksäkerhet och domarna har förvånats av hennes förmåga att svänga ihop maträtter
hon aldrig ens hört talas om med delikata resultat.
Medias intresse har varit stort och jobberbjudandena har redan börjat trilla in.
– Att vara med i programmet har varit jättekul
men även tufft, nervöst och stressigt. Så småningom skulle jag gärna vilja öppna en egen restaurang,
men jag har mycket kvar att lära innan dess. Jag
hoppas få jobba mer som kock och utvecklas till att
bli ännu bättre, säger Wichudaporn.

När Åse Viste-bladet går till tryck
är det två dagar kvar till finalen
– så när du läser detta vet du om
Wichudaporn tog sig hela vägen
fram till totalseger. Men att
hon är en mästerkock tvekar nog
ingen på, hur det än gick.
Vi håller tummarna!
Wichudaporn tipsar:

PROVSMAKA
MEDAN DU LAGAR
MATEN. RECEPT
ÄR BARA EN
REKOMMENDATION!

Wichudaporn tipsar:

LÄR DIG HUR SMAKER
ÄNDRAS NÄR DE
TILLAGAS PÅ OLIKA SÄTT!

Wichudaporns vårrullar

Crème fraîchesås:

Crème fraîchesåsen:

Vårrullarna har en fyllning av fläskfärs, svamp, lök och nudlar. Med en
fräsch sås smaksatt med lime och koriander blir det en höjdarrätt!

Gör så här:

Vårrullarna:

Du behöver: 1 förpackning filodeg, 60 g

riven parmesanost, olja till fritering.
300 g fläskfärs, 250 g riven
vitkål, 100 g finhackad purjolök,
4 finhackade champinjoner, 1 morot,
3 msk sesamolja, 1 vitlöksklyfta, 4 msk
japansk soja, 6 msk ostronsås, 2 krm
vitpeppar, 1 krm svartpeppar, 1 nypa
salt och 170 g glasnudlar (läggs i varmt
vatten).
Fyllning:

50 g crème fraîche,
2 krm salt, lite svartpeppar, 2 msk
lime, 1 kruka koriander

Riv morot och vitkål i
tunna skivor. Finhacka purjolök och
champinjoner. Häll sesamolja i en
wokpanna. Fräs vitlöken, purjolöken
och champinjonerna tills de är mjuka.
Tillsätt fläskfärsen och fräs tills den
nästan är klar. Häll ner vitkål, morot,
soja, ostronsås, vitpeppar,svartpeppar
och en nypa salt. Fräs tills allt är mjukt.
Tillsätt glasnudlarna och fräs i ytterligare 2–3 minuter. Stäng av värmen och
låt det svalna.
Fyllningen:

Blanda crème
fraîche med salt, svartpeppar, lime och
finhackad koriander.
Dela arken av filodeg i
20–25 kvadrater. Lägg cirka två msk
fyllning på varje fyrkant.Ha ett hörn
närmast dig, rulla ihop,vik in sidorna och pensla degen med vatten för att
klistra ihop. Fortsätt tills fyllningen
är slut.
Fritera vårrullarna i olja vid 180 °C tills
de blir gulfärgade. Låt dem rinna av på
hushållspapper och riv sedan parmesanost över dem. Servera med crème
fraîchesåsen!

åse viste-bladet

Jecko & Jessie gästar Ljusfestivalen i oktober.
Vet du inte vilka de är? Fråga bara närmsta barn!

Sara Tenggren från Åse Viste Sparbank föreläser för högstadieelever om ekonomi.

Stolta sponsorer
till Ljusfestivalen!

KONSTEN ATT HA KOLL

PÅ SIN EKONOMI
Vad betyder egentligen ränta, vad är ett
snabblån och vad händer om man inte
betalar sina räkningar? Dessa frågor, och
många fler som kanske inte alls är självklara
för högstadieelever, har Sara Tenggren
som är marknadsansvaring på Åse Viste
Sparbank försökt reda ut under sina besök
hos niorna på Nya Centralskolan.
Det är i ämnet Hem- och konsumentkunskap som elev-

erna får lära sig mer om vardagsekonomi, ett ämne
som vi på banken förstås tycker är extra viktigt.
Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där många
lever över sina tillgångar.
– Detta beteende vill vi förändra och det gör vi
bäst genom att utbilda, säger Sara.
Ett gott råd är att vara rädd om sin ekonomi,
menar Sara:
– Det gör att du lättare kan nå dina drömmar och
mål. Istället för att lägga pengar på småsaker och
ta dyra sms-lån kan du istället spara ihop pengar i
förväg till något du verkligen vill ha. Kanske en resa,
eller en kontantinsats till drömboendet!
Sara varnar särskilt för att hamna i den så kallade skuldfällan – att dra på sig skulder som man
inte klarar av att betala av. Sådana skulder hamnar
så småningom lätt hos inkasso och går i värsta fall
till kronofogden.
– Varje år hamnar tiotusentals människor hos
kronofogden bara på grund av sms-lån med skyhöga
räntor. Kan man inte betala tillbaka ett snabblån i
rätt tid växer skulden oerhört fort, menar Sara.
Det kan alltså bli dyrt att inte hålla koll på sin
ekonomi. En missad räkning kan bero på många

Självklart vill vi på Sparbanken vara med
och sätta guldkant på barnkvällen i sam-

saker – du kanske har ont om pengar, du är på
resande fot, eller bara lite tankspridd. Men vad
händer när du missar att betala i tid och inte bryr
dig om påminnelser och kravbrev?
En liten skuld blir snabbt stor. Om du inte betalar i tid får du oftast en betalningspåminnelse.
Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få
ett inkassokrav. Betalar du inte då heller kan den
som du är skyldig pengar gå till Kronofogden för
att ansöka om betalningsföreläggande. Går ärendet
till utmätning tas pengarna i första hand från lön,
pension, sjukpenning eller annan inkomst – finns
det inga medel kan det bli fråga om att till exempel
ta värdesaker från bostaden.
Du kan också få en betalningsanmärkning, vilket sätter många käppar i hjulet för dig under flera
år framåt. Det kan till exempel bli omöjligt att ta
ett lån eller att få ett betal- eller kreditkort, och så
vidare. Det är alltså en bra idé att ha ordentlig koll
på sin ekonomi!

band med Ljusfestivalen i Grästorp söndagen den 6 oktober. Då bjuds bland annat
på underhållning för barnen (och vuxna
med barnasinnet i behåll) med de populära
tv-figurerna Jecko & Jessie. De framkallar
ofta skrattsalvor i SVT Barnkanalen (och
runtom i landet) med sin akrobatik, sina
kluriga trick och sin helsköna humor.
Håll ögonen öppna när hösten är här!

VINN BOKEN!

Vad händer om du
inte betalar?
Din skuld:

500 kr

Skriftlig betalningspåminnelse

+ 60kr

Inkassokrav

+ 180kr

Kronofogden
Betalningsföreläggande

+ 300kr

Inkassobolagets ombudsarvode

+ 380kr

ditt bästa spartips samt namn och adress till

Indrivningsavgift, utmätning

+ 600kr

info@avsparbank senast den 15 maj, så är

Vill du lära dig mer om hur man blir rik? Mejla

Din obetalda räkning på 500 kr är nu uppe
i hela 2020 kr – plus dröjsmålsränta!

du med och tävlar om 3 exemplar av boken
om Warren Buffett!

|
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LJUST OCH FRÄSCHT!
Under året har vi renoverat bankens lokaler
både in- och utvändigt.
Fasadens flagnade plastfärg har återställts i
ursprungligt skick. Interiört har vi skapat efterlängtade ytor för såväl kontor som mötesrum
för att möta dagens och framtidens behov.
Det mesta har genomförts med hjälp av lokala
entreprenörer.

PADEL – bollkul för
alla åldrar

Padel är en racketsport som framför allt
utövas i Spanien och Latinamerika. Den fick
sin moderna form i mitten av sjuttiotalet
och har mycket gemensamt med tennis
– men förstås inte allt. Poängsättningen
är densamma och vanliga tennisbollar
används oftast.
Racketen har inga strängar,

utan istället en perforerad slagyta (den ser ut som en kanotpaddel, om
man kisar lite) och man spelar på en tennisplan
i miniatyr på 10x20 meter, oftast som dubbelmatcher mellan två spelarpar. Planerna omges av
höga glasväggar, ungefär som i squash. Tempot
blir högt, liksom utövarnas humör.
Nu har sporten alltså kommit till våra trakter.
Det är de mångsysslande kompanjonerna Henrik
Darius och Oscar Bergh som har valt att satsa på
en padelhall i Vara.
– Jag hade lokalen och Oscar hade idén och
spelkunnandet, så vi bestämde oss helt enkelt
för att dra igång. Det är en kul och fartfylld sport
som passar alla åldrar, oavsett träningsnivå. Vi
hyr till exempel ofta ut hallen till både företag
och svensexor och möhippor, berättar Henrik,
som bor i Saleby och har drivit företag i bygg- och

fastighetsbranscherna sedan mitten av nittiotalet.
Det är erfarenheter som han delar med Oscar, som
är bördig från Vara men numera bosatt i Göteborg.
Lokalerna är tillgängliga för spelare dygnet runt
och framtidsplanerna är stora. De två kompanjonerna hoppas kunna anlägga utomhusbanor och
skulle gärna etablera verksamheten på fler orter.
Den som vill prova kan boka tid på matchi.se, eller
för större grupper direkt genom hallens hemsida,
forzapadel.se. Att det är kul, det kan vi på banken
intyga – gänget som testade kommer gärna tillbaka!

Henrik Darius visar upp de perforerade
padelracketarna i kolfiber.

JESSICA TIPSAR

NYFÖRETAGARE
Vår Företagsrådgivare Jessica Dahlgren
möter ofta nyblivna företagare och har
några goda råd att ge:
– Som egenföretagare är det inte bara att ha fo-

kus på att sälja sina tjänster eller produkter,
utan man måste även hålla koll på andra viktiga
områden. Ofta saknar särskilt nyblivna småföretagare ett tillräckligt försäkringsskydd,

något som kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för den som råkar ut för en olycka
eller blir allvarligt sjuk. Många glömmer också
att skaffa sig en bra pensionslösning. Den allmänna pensionen kommer inte att räcka långt
i framtiden, så det behövs tillskott.
Titta gärna in till oss på banken eller slå en signal till 0514-587 00 så hjälper vi dig att hitta rätt!
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Året som gick i bilder
Besök på
Nordens
Ark med
åk 6!

Bollplank
– finns att
låna!

Gåva
till Barncancerfonden
VMsommar!
Banken
sponsrar
hockey!

Golfvinnare!

Skogsmässa!

Generationsskifteskväll!
Åse Viste
Fonden
delar ut!

DEN SOM SPAR HAN HAR!
”I nästan varje människas liv komma tillfälllen då behovet av kapital gör sig särskilt
kännbart. Den ena vill efter slutad skolgång
genom ytterligare utbildning förkovra sina
kunskaper och speciella anlag, den andra
önskar efter tilländalupen lärotid skaffa
eget lantbruk eller starta egen rörelse, men
allt detta kräver kapital”
Så börjar gåvobrevet som Tomas Nätt fick av Spar-

banken när hans föräldrar öppnade ett sparkonto
till sin blott fyra månader gamle son. Året var

1952 och Sparbanken bidrog då med två kronor
till varje nyöppnat barnsparkonto. Bidraget var
en förhoppning om att öka förståelse och insikt
om den sparade pengens betydelse. Och än idag
har Tomas kvar sitt fina gåvobrev!
Vi på Åse Viste Sparbank vill fortfarande vara
med om att utbilda och skapa större förståelse
kring ekonomiska begrepp. Som förälder får du
fortfarande en gåva när du öppnar konto till ditt
nyfödda barn – ett sätt för oss att ge tillbaka till
samhället där vi verkar.

|
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Linus driver kafé på Rörö:

Passion för det naturliga
Linus Jakobsson har sina rötter i Grästorp, men har varit bosatt i Göteborg i många
år. Hans erfarenheter från försäljningsjobb i olika branscher kommer väl till pass
– för sedan tre år tillbaka driver han kafé på Rörö på västkusten om somrarna.
Men vintertid återvänder han till Grästorp för att jobba med fastighetsskötsel.
och utmaningen är i
princip densamma. I båda fallen handlar det ju om
att ha kunden i fokus, säger Linus.
Rörö ligger strax söder om Marstrand och är till
stora delar ett naturreservat. Här lever man med
dagens mått ganska isolerat och är vana att ge
varandra ett handtag. Det är förstås sommartid
som ön blommar upp – här finns bara 243 bofasta
invånare, så säsongen för ett kafé blir kort. Så
varför blev det Rörö?
– Det är en bra kombination

FANTASTISKT LÄGE

– Min farbror hade berättat mycket om ön, och så
hittade jag det här stället på Hemnet. Det verkade
värt att kika närmare på och eftersom jag inte
hade något annat att göra just då så hade jag väl
en viss press på mig att hitta en ny födkrok. Så jag
drog iväg och slogs direkt av det enastående läget
mitt i gästhamnen – och inte minst av den vänliga
och hjälpsamma lokalbefolkningen, berättar Linus.
Det fanns en hel del att ta tag i när att göra när
Linus tog över Café Röröboa 2016. Hans grundidé
är att leverera en upplevelse som sticker ut från
de traditionella semesterresmålen, både när det
gäller maten och miljön.
– Vi började med att fräscha upp hela fastigheten

rejält och gjorde i ordning ett rum för glasstillverkning. Och så installerade vi ett litet restaurangkök
för att kunna servera mer än bara glass och fika,
berättar Linus. Egen glass blev det av bara farten.
EGEN GLASS – SJÄLVKLART

– Jag har alltid gillat glass och att vi skulle byta
ut industriglassen mot vår egen hemmagjorda
kändes självklart redan från början. Inspirationen
till glassen kommer givetvis från vad som smakar
gott, men även från det faktum att jag gillar det
som är naturligt. Äter man en banan eller en jordgubbe skiljer de sig åt inte bara i smak utan även i
konsistens och textur – det tycker jag ska avspeglas i glassen också! Drömmen är väl att få fortsätta
med att planera och utforma verksamheten och
se återkommande glada gäster och medarbetare,
det är otroligt roligt. Sedan är det ju en utmaning
att göra allt lite bättre hela tiden, berättar Linus
vidare.
I början hade Linus tankar på att vidareutveckla
glasskonceptet – men just nu känns det alldeles rätt
att kunderna får ta sig till ön under de få sommarmånaderna för att få avnjuta Röröglassen.
– Steget att gå från anställd till att vara företagare är inte så svårt när man väl bestämt sig.

Men jag har haft mycket hjälp av min familj, goda
vänner och stöttande Röröbor – utan dem hade
det inte gått. Och det känns bra att ha en bank där
man får ett personligt bemötande, det är man inte
bortskämd med i storstaden. Sedan måste man
inte förverkliga alla sina idéer – själva drömmandet
är halva grejen, säger Linus och konstaterar att
inslaget av grästorpsbor runt kaféborden är glädjande stort:
– Det är förvånansvärt många från ”slätta” som
tar sig en heldagsutflykt till Rörö. Det är ju en bit
att köra, men de verkar tycka att det är lika fint
härute som jag gör.
Och visst finns det mycket att se utöver det
mysiga kaféet. Djurlivet på ön är rikt och i vattnen
runt ön ser man ofta knubbsälar. Det finns lätttrampade leder genom naturreservatet där både
får och islandshästar betar under somrarna. Ut
till Rörö tar du dig med Trafikverkets färjor från
Burö färjeläge på Hälsö – vi törs lova att det är värt
besväret. Men en sak glömde vi fråga: Vilken glass
ska man välja?
– Kiwisorbeten var väldigt populär i somras,
men min personliga favoritkombination är nog
chokladglass och passionsfruktsorbet, säger Linus
till sist.
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18-ÅRSKOLLEN
– EN BRA START
PÅ VUXENLIVET
Att fylla 18 år är en stor milstolpe för
de flesta. Äntligen får man bestämma
över sig själv och stå på egna ben – men
det är inte alltid så lätt att helt plötsligt
ansvara för allting själv.

Handla säkert på
nätet med
ditt kort
För att kunna handla med ditt kort på nätet
behöver du tillfälligt öppna kortet för internetköp. Det gör du enkelt i internetbanken
eller i appen. Så snart du har öppnat ditt kort
kan du sedan börja använda det på nätet.

SÅ HÄR ÖPPNAR DU DITT KORT FÖR
INTERNETKÖP I INTERNETBANKEN:

1. Logga in i internetbanken med Mobilt BankID
eller säkerhetsdosa.

till Mastercard
SecureCode och Verified by Visa får du bekräfta
ditt köp med Mobilt BankID. Har du inte möjlighet att använda Mobilt BankID kan du istället
bekräfta dina köp med lösenord och sms.

2. Klicka på ”Konton och kort” och välj ”Hantera
kort”. Klicka sedan på ”Internetköp” och välj
”Till den tidigare versionen”.

SÅ HÄR ÖPPNAR DU DITT KORT FÖR
INTERNETKÖP I APPEN:

5. Klicka på ”Öppna”.

Hos nätbutiker som är anslutna

1. Logga in i appen med Mobilt BankID eller
säkerhetsdosa.
2. Klicka på ”Konton och kort”. Under ”Hantera
kort” klickar du på ”Internetköp”.
3. Välj det eller de kort du vill öppna genom att
aktivera knappen till höger i listan.

3. Klicka på ”Öppna och stäng för internetköp”.
4. Välj det kort du vill öppna – det går bara att
öppna ett kort i taget.
6. Du får en bekräftelse och ditt kort kan nu
användas för köp på internet.
För att stänga ett kort för internetköp när du är
klar går du in på samma ställe som när du öppnar
ett kort och klickar på ”Stäng” – så kombinerar du
bekväm shopping med högsta möjliga säkerhet!

– juridikstöd för företag
dygnet runt
Nu kan du som är företagare få hjälp med det juridiska dygnet runt. Via Avtal 24 kan du skriva olika
typer av avtal online, eller tillsammans med en
jurist via telefon eller videosamtal. Exempel på andra
tjänster med fasta priser och allt du behöver veta
hittar du på www.avsparbank.se!

För att alla ska få en så bra start som möjligt
på vuxenlivet bjuder vi på Åse Viste Sparbank in alla våra kunder som fyller 18 till ett
ekonomimöte. Då ger vi tips om vad som kan
vara bra att veta när man ska ansvara för
sin egen ekonomi – vilka banktjänster som
underlättar vardagen, hur man bör tänka
kring sparande och vilka faror man ska akta
sig för. Så här tyckte Alma från Åsaka – ta
chansen du också när du får din inbjudan!

• Kompanjons- och aktieägaravtal
• Sekretessavtal
• Uppdrags- och konsultavtal
• Rådgivning och avtal kring GDPR
• Anställningsavtal

Namn: Alma Johansson
Ålder: 18 år
Bor: Åsaka, Trollhättan
Pluggar: På Magnus Åberggymnasiet,
andra året på ekonomiprogrammet.
Intressen: Gymma, umgås med kompisar
och läsa.
Vad vill du jobba med i framtiden?
Ändrar mig lite från dag till dag, kanske
mäklare, ekonom eller polis.
Hur tyckte du att 18-års kollen var?
Det var ett bra möte där jag fick koll på det
jag behöver veta för att ta hand om min ekonomi. Nu får jag till exempel handla på nätet
själv. Det är en stor frihet för mig – och för
min mamma!
Vad får ni lära er om ekonomi i skolan?
Eftersom jag läser både redovisning och
företagsekonomi blir det en hel del ekonomisnack. Just nu får vi testa på att handla med
aktier. Vi jobbar även med bokföring och
pratar om vikten av ett bra ledarskap och
bra arbetsförhållanden.
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Gänget som tar emot på Grästorps Outlet: fr v Dorina Hapenciuc, Amal Al-Sahali,
Aziz Tuoma, verksamhetsledaren Per Andersson och Yesra Rashed.

En stol tillverkad
av spillvirke

GRÄSTORPS OUTLET:

Vägen ut i arbetslivet
På Storgatan i Grästorp ligger en
fantastisk liten butik med både
hjärta och själ – Grästorps Outlet.
Butik är bara förnamnet – här
erbjuds också en lång rad användbara tjänster. Grundidén med
företaget är att ge arbetslösa
möjlighet att arbetsträna, ett
mellansteg innan man ska ut
i arbetslivet.

förlorade jobbet när Saabfabriken i Trollhättan
stängdes.
Dorina Hapenciuc och Aziz Tuoma har blivit
kvar efter sina träningsperioder och jobbar nu
med hushållsnära tjänster av olika slag. Idag erbjuds även bilvård, flytthjälp, snöskottning, trädgårdsskötsel och inte minst de egna, unika hantverksprodukterna baserade på kabeltrummor.
I den egna verkstaden förvandlas uttjänta kabeltrummor i trä till trädgårdsmöbler och fantasifulla leksaker, som blivit mycket populära på förskolor på flera närliggande orter.

POPULÄRA TJÄNSTER

Det hela började 2014 som en ren klädbutik och
en stor del av verksamheten handlar fortfarande
om att sälja överskottsvaror på uppdrag av andra
butiker runtomkring, alltid till kraftigt reducerade
priser. I butiken finns idag ett brett sortiment
av kläder, skor, textilier, djurartiklar, snickerier
och elektronik. 2015 utökades verksamheten med
städtjänster för både företag och privatpersoner,
något som blivit mycket efterfrågat.

En kabeltrumma förvandlad
till en häst!

KABELTRUMMOR BLIR MÖBLER OCH LEKSAKER

Genom åren har 39 personer fått arbetsträning på
Grästorps Outlet och många har gått vidare till
anställningar. Verksamhetsledaren Per Andersson
har varit med från starten och har egna erfarenheter av att vara arbetslös – han var en av dem som

Per och Aziz har just avslutat
ett trädgårdsjobb

åse viste-bladet

Konsten att bli miljonär:

LÅT TIDEN GÖRA
JOBBET!
Hur man blir miljonär – det har
nog de flesta funderat på. Det
viktigaste svaret är att vara långsiktig, för det händer sällan över
en natt. Det gäller att tidigt börja
tänka på att spendera mindre och
investera mer – även i tider när
det inte finns så mycket att spara.
För det är de dagliga aktiva valen
som så småningom ger resultat!

tror. Ett regelbundet, automatiskt sparande blir
också ett självklart inslag – då sparar du utan att
du ens märker det. Sedan gäller det att spara rätt,
så att de pengar du sparar jobbar åt dig – något vi
gärna hjälper dig med!
Har du väl kommit igång är det sedan tiden som
gör grovjobbet åt dig. Så här kan ditt sparande
utvecklas om du sätter av 500 kronor i månaden,
från att du börjar jobba till att det är dags för blomsterkvast och guldklocka:

Thomas Bach Jensen,
Förmögenhetsrådgivare
på Åse Viste Sparbank,
tel 0514-587 16

Kurvan visar hur ditt regelbundna sparande växer
under 40 år vid två olika genomsnittliga avkastningsnivåer: 4 respektive 8 procent per år (snittet för fonder på börsen har legat mellan 6 och 10 procent de
senaste decennierna) utan hänsyn till skatteeffekter.
• Ha koll på dina inkomster och utgifter!
• Gör inga impulsköp – låt besluten vila några dagar!
• Var en aktiv sparare och låt pengarna jobba för dig!
• Men unna dig föralldel en liten guldkant då och då!

Miljoner kr
1,5
Sparande: 500 kr/månad

med matlåda,
storhandla en gång i veckan istället för att spontanshoppa varje dag, ta cykeln till jobbet, undvik
impulsköp – små uppoffringar som knappt märks.
Det handlar inte om att vara snål, utan om att prioritera, ha tålamod och ha målen tydliga framför
sig. Så låt spenderbyxorna hänga kvar i garderoben
åtminstone ett par dagar i veckan!
Genom att gå igenom din ekonomi i detalj en
gång om året får du överblick och kan hitta alla
små onödiga utgifter – för de är många fler än du

= 8 % avkastning/år

Börja med att ersätta utelunchen

= 4 % avkastning/år
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0
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LOKALT SNICKERI VÅGAR STORSATSA
För en bredare allmänhet kanske Lillieskölds
Snickeri i Tådene är mest kända för samarbetet med tv-kocken Per Morberg. Det är
nämligen de som tillverkar Morbergs uppmärksammade skärbräda, en riktigt stor och
tjock pjäs gjord i ett enda stycke massiv ek.

Snickeriets specialitet är egentligen betydligt större

produkter – trappor, dörrar och specialritade inredningar. Ja, till och med en egen möbelkollektion!
– Vi säljer både till offentlig miljö och privatpersoner, berättar Viktor Lilliesköld som driver
företaget tillsammans med hustrun Camilla.
Genom åren har verksamheten vuxit och man
har bytt lokaler, men sedan 2013 finns företaget
på närmare 400 kvadratmeter på den egna gården
i Tådene, inklusive ett sprutmåleri.
Med uppbackning från Åse Viste Sparbank genomförde Lillieskölds en stor nyinvestering hösten
2018 – en CNC-maskin som höjer både produktionskapaciteten och precisionen i snickeriet.
– Tack vare EU-stöd blev det möjligt att satsa
och med den nya maskinen kan vi jobba effektivare och möta våra kunders behov på ett ännu
bättre sätt, säger Viktor.
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SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Box 210, 467 23 Grästorp

Kryssa med oss och vinn presentkort!
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HURSA?

Bland de rätta svaren lottas 10 vinster ut. 1:a pris: Presentkort
Svensk Handel Grästorp, 900 kr. 2–10 pris: Kaffetermos. Vi vill ha
din lösning senast den 29 maj 2019, adresserad till Åse Viste Sparbank,
Box 210, 467 23 Grästorp. Märk kuvertet ”Korsord”. Lycka till!
Namn
Gatuadress
Postnr och ort
Telefon dagtid

VÅRMARKNAD I GRÄSTORP LÖRDAG 11 MAJ – MER INFO PÅ VÅR FACEBOOKSIDA!
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