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År 1856 föddes Sigmund Freud och nobelpristagaren 
George Bernard Shaw. Samma år startade även Stock-
holms Enskilda Bank, föregångaren till SEB.

– Vi har erfarenheten, den lokala närvaron och den in-
ternationella spetskompetensen, säger Anne-Sofie Wes-
terberg, företagsrådgivare i Gävle.

Målsättningen är klar: hos SEB i Gävle skall kunden känna sig 
bekväm och uppmärksammad. 

För egna företagare kan SEB ge en bra grogrund och vara en fi-
nansiell partner som vill ge kunden bästa tänkbara affärsstöd – he-
la vägen från stressig vardag till visionär framtid.

– Vi följer våra kunder från lokal nivå till global. Företagskun-
der har alltid tillgängliga kundansvariga som i sin tur har tillgång 
till bankens alla experter på företagsmarknaden. Faktum är att 
majoriteten av SEBs anställda verkar utanför Sverige idag.

Bättre ekonomi eller 500 kr
SEB i Gävle vill ge dig bästa tänkbara finansiella stöd oavsett om 
du är egen företagare eller privatperson. Alla är personer unika 
och ska därför få unik uppbackning.

För privatpersoner erbjuder SEB under våren en lönsam tim-
me. 
Helen Beckman, privatrådgivare, förklarar:

– Boka tid när det passar dig hos en av våra rådgivare och vi 
har en timme på oss att leverera en bättre privatekonomi till dig, 
annars får du 500 kronor. Utifrån en checklista går vi genom kun-
dens hela ekonomi. Förutsättningen är enbart att man inte fått pri-
vatrådgivning av SEB de senaste fem månaderna.

Bostadslån
Funderar du på en ny bostad eller fritidshus? 
SEB:s femton engagerade medarbetare i Gävle kan svara upp till 
dina förväntningar och hjälpa dig med bostadsfinansiering. På 
kontoret i Gävle är beslutsprocesserna okomplicerade och snabba. 

SEB 150 år
Under 2006 kommer olika aktiviteter och kundevenemang att 
följa på varandra med anledningen av 150 års jubileet.
SEB, mer vital än någonsin, har 18 000 anställda, 4,5 miljoner 
kunder och 670 bankkontor från Gävle i Gästrikland till Sao Pao-
lo, New York och Shanghai.

Privat: 0771-36 53 65
Företag: 0771-62 53 53

SEB Trygg Liv: 026-54 48 10/54 48 05
www.seb.se

Det är lönsamt att prata med SEB – banken som fyller 150 år i år. På bilden  Fredrik Ståhlberg SEB Trygg Liv, företagsråd-
givare Anne-Sofie Westerberg, kundrådgivare Sonja Landin och lic. privatrådgivare Helen Beckman.

SEB fyller 150 år
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Den tidning du nu håller i handen har 
vi gjort för att visa upp vad FraktCen-

tralen är och står för. FraktCentralen är ett 
transport och maskinsäljande företag som 
har Gästrikland som hemmaplan. Vi ägs av 
cirka 100 åkare som tillsammans har cirka 
400 fordon. Engagerade och ansvarsfulla 
egenföretagare som ser till att vägarna hålls 
snöfria, halkfria och rena dygnet runt, året 
om. Som transporterar bland annat skolmat, 
klädtvätt och skrot kors och tvärs. Som be-
finner sig inne på regionens tunga industrier 
för att se till att deras kärnverksamhet flyter 
på så bra som möjligt. Dessa åkare, som bil-
dar FraktCentralen, är ett viktigt kitt för att 
samhället ska fungera så bra som möjligt. Vi 
finns alltid närvarande i din vardag.

FraktCentralen bildades 2004. Företaget 
är marknadsledande i regionen och har 

såväl det stora företagets resurser och ef-
fektvitet som de småskaliga fördelarna som 
närhet och personlig service.

Sedan snart ett år tillbaka är jag VD för 
denna organisation. För mig innebar det 

att jag flyttade tillbaka till Gävle efter några 
års utflykt till Stockholm, samtidigt som 
jag gav mig in på en stor utmaning. Jag har 
många års erfarenhet som ledare såväl civilt 
som militärt, men transportbranschen var i 
det närmaste helt ny för mig.

Idag kan jag säga att jag inte ångrat 
mitt val. Nu kan jag känna att jag har 

mer kött på benen och grepp om vad 
verksamheten handlar om. Det finns en 
oerhörd energi i organisationen och jag 
respekterar oerhört våra åkares slit och 
förmåga att ställa upp i alla lägen och 
det är glädjande att se att våra kunder är 
mycket nöjda med våra tjänster. Jag har 
förstått att FraktCentralen är en organi-
sation som är oerhört bra på att produ-
cera tjänster.

Just nu genomför vi en strategisk för-
ändring i organisationen med att dels 

tydliggöra och specialisera våra roller 
inom transportledning, säljorganisa-
tion, ekonomi och administration. Dels 
ytterligare marknadsorientera Frakt-
Centralen för att på ett ännu bättre sätt 
fokusera på kundens behov.

Vi ser en ökande konkurrens från de 
större internationella speditionsföreta-
gen som gör att vi som lokal aktör måste 
ta fram det som vi är bra på och jobba 
allt smartare och effektivare. Inte minst 
kommer vi i en nära framtid se tekniska 
kommunikativa system som kommer att 
effektiviserar gränssnitten mellan ad-
ministration, transportledning och fö-
rare. Dessa förändringar kommer även i 
slutändan att gynna våra kunder.   

Det känns också bra att vi i vår kom-
mer att göra en webbaserad kund-

undersökning som instrument för vårt 
fortsatta förändringsarbete. Jag ser 
även att den utveckling vi kan se i andra 
branscher, där stora aktörer efterfrågar 

Fredrik Svanbom
VD FraktCentralen

fredrik.svanbom@fraktcentralen.se

Vi finns alltid i din vardag 

LEDAREN
allt färre underleverantörer, även gäller 
transportbranschen. Uthyrning av bil per 
timme ersätts allt mer av enhetliga funk-
tionslösningar. 
Det ger oss stora möjligheter i framtiden att 
utnyttja vår professionalitet!
Trevlig läsning!


