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SEB har stöttat företag och 
privatpersoner i Strömstad 
sedan etableringen 1913. 

Vi är nio personer som jobbar för 
att erbjuda våra kunder kvalifi ce-
rade och goda råd inom 
såväl privat- som företagsekonomi.

Många av oss har jobbat på ban-
ken under fl era år och nu är det 
glädjande att välkomna våra nya 
medarbetare Karin Spetz-Rukin till 
privatmarknadsgruppen och Erik 
Janson (börjar vid årsskiftet) till fö-
retagsmarknadsgruppen.

SEB förenklar

Företagsmarknadsgruppen på SEB i Strömstad. Från vänster Lars Anders-
son, Camilla Glans & Erik Janson, saknas på bilden gör Kjersti Hedman.
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Enkla-konceptet
SEB har de senaste åren erbjudit 
marknaden en rad prisvärda och 
nischade produkter enligt Enkla-
konceptet: Enkla lånet, Enkla spar-
kontot och Enkla depån, vilka har 
varit mycket framgångsrika.

Nu fi nns även Enkla fi rman.
- SEB kanske uppfattas som stor-

företagens bank. Med Enkla fi rman 
riktar vi oss till enskilda näringsid-
kare så att de kan få bättre kontroll 
över sin egen och sin fi rmas ekono-
mi, säger Camilla Glans, kontors-
chef i Strömstad.

Privatmarknadsgruppen på SEB i Strömstad. Från vänster Charlotte Nils-
son, Lena Johansson, Anna Rask och Karin Spetz-Rukin, saknas på bilden 
gör Birgitta Russberg.
Personlig service & tillgänglighet 
Vi tror att våra kunder tycker att det 
är viktigt med personlig service och 
hög tillgänglighet, vilket vi tycker 
att vi har.

Vår kundtjänst är öppen varje 
vardag 10,00-17,00. Kontantkassan 
är öppen 10,00-15,00.

Dessutom har vi en automatlobby 
med insättningsautomat och banko-
mat 06,00-18,00.

Därutöver får du personlig ser-
vice, dygnet runt alla dagar via vårt 
Kundcenter.
Vår utomhusbankomat har vi för-

utom svenska sedlar även laddat 
med Norska kronor och Euro för 
alla svenska bankers kunder, utan 
avgift.

Varmt välkomna in till oss, önskar 
Camilla Glans med personal.

Fakta Enkla fi rman:

Enkla fi rman* är en helhets-
lösning som SEB tagit fram för 
dig som är enskild näringsid-
kare. Enkla fi rman gör det lätt-
tare att skilja fi rmans och dina 
privata pengar. 
Det här ingår i Enkla fi rman:
• Internetkontoret
• Konto kopplat till ditt bank-
giro
• Företagskort (VISA) kopplat 
till ditt konto
• Företagskonto med högre 
ränta och fria uttag
• Tillgång till team på SEB-
kontoret
• Kvalifi cerad hjälp på telefon 
även kvällar och helger
• Årligt möte för genomgång 
av din och fi rmans ekonomi
• e-nyhetsbrev

* Gratis första året, därefter 
600 kr per år.

Strömstad Trävaruaffär har 
vi blivit en given mötesplats 
för många bygghandlare, 
byggmästare och privatper-
soner. En butik som alltid er-
bjuder kunderna hög kvalitet, 
personlig service och konkur-
renskraftiga priser.  2008 fyl-
ler företaget 100 år.
Strömstad Trävaruaffär är noga 
med valet av leverantörer och sam-
arbetar med ett fl ertal välrenome-
rade svenska tillverkare. Med en 
butik på 300 kvadratmeter och en 
utställning på 150 kvadratmeter, 
har företaget totalt 2 200 kvadrat-
meter under tak. 

- Vi förser Strömstad med bygg-
material och kör ut efter behov. Till 
Kosterfärjan levererar vi fraktfritt 
till alla avgångar. Vi kan till och 
med fl yga ut med helikopter om så 
behövs, ler vd Peter Heie.

Kunder i hela regionen
Strömstad Trävaruaffär, med anor 
från 1908, har kunder från norra 
Bohuslän och Norge. Företaget har 
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För Strömstad Trä-
varuaffär är hög ser-
vice, hög kvalitet och 

konkurrenskraftiga 
priser ledord i 100 år.

• Bygghandel: Norrländska 
trävaror av hög kvalitet – bas-
varor/förädlat/snickerier.
• Butik: Det mesta som privat-
personer och proffs behöver.
• Utställning: Kök, dörrar, 
fönster och golv. 
• Färg med tillbehör. 
• Cement- och betongsorti-
ment: Från standardcement till 
marksten. 

• Allt till taket: Underlagspapp, 
ytpapp, vägg- och takplåt, 
regnvattensystem, hängrännor 
m.m.
• Skivsortiment: gipsskivor, 
spånskivor, och plywood 
• Isolering 
• Gas: Ombud/försäljningsstäl-
le för AGA Gas och Gasol 
• Foder: Häst-, hund-, får- och 
hönsfoder.

• Torv och strömaterial.
• Värmepellets: Störst i Ström-
stad.
• Fyrverkeri: Fullt sortiment.
• Markbelysning.
• Elonbutik: Vitvaror, hushålls-
produkter m.m.

Strömstad Trävaruaffär – mer än du tror:

nio anställda som med stor expert-
kunskap fi nns på plats för att hjälpa 
kunderna. 

Strömstad Trävaruaffär har öp-
pet: måndag–fredag kl. 07.00-17.00 
och lördag kl. 09.00-13.00.


