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SEB är det enda kompletta bankkonto-
ret i Lerum. Att vara nära marknaden 
med hög kompetens är viktigt.

– Vår starka närvaro uppskattas. Vi 
expanderar kraftigt, inte minst på fö-
retagssidan, säger kontorschef Tomas 
Jalrup.

SEB i Lerum har en lång och ansvarsfull 
tradition att förvalta. Banken var först ut med 
att etablera ett kontor i Lerum. För SEB har 
det alltid varit självklart att ställa upp med 
högsta möjliga kompetens så nära den lokala 
marknaden som möjligt. SEB Lerum är en 
fullservicebank.

– Vi har mycket kunniga och proffsiga 
bolåne-, privat- och företagsrådgivare. Nu tar 
SEB nästa steg och lanserar Kapitalrådgiv-
ning för kunder som har mer än en miljon att 
placera. Vi kan erbjuda spetskompetens inom 
placeringsområdet, lokalt, i Lerum. 

Dessutom kan vi erbjuda företagsförsäk-
ringsspecialister, fi nansexperter och betalfl ö-
desspecialister, så kallade cash management-
specialister, på kontoret. 

I en kraftigt datoriserad tid där allt fl er 
transaktioner görs över internet är det desto 
viktigare att bemöta kunderna - ansikte mot 
ansikte - med hög trovärdighet, ansvarsfullhet 
och kompetens vid de direkta affärerna.  

Öppen dörr- alla möjligheter
Hos SEB Lerum är dörren öppen in till hela 
koncernens samlade kompetens. De senaste 
årens fokus och strategiska satsning på nä-
ringslivet har givit resultat.

– Vi uppskattar Lerums kommuns enga-
gemang i det lokala näringslivet. SEB har av 
tradition alltid haft en stark position gentemot 
företagen. I Lerum har vi alla förutsättningar 

Tel: 0302-550 70
Fax: 0302-550 99

tomas.jalrup@seb.se
www.seb.se

Starkt lag ställer upp för Lerum. SEB Lerum har hög kompetens för den lokala markna-
den.

Nära till möjligheterna hos SEB

att följa företagens visioner och ambitioner 
såväl nationellt som internationellt. Vi växer 
med kunderna men också i antalet kunder, 
bekräftar Tomas Jalrup.

En platt och effektiv organisation gör att 
SEB Lerum kan leverera lokal beslutskraft 
– ett kundärende får alltid ett snabbt hante-
rande.

Utöver tillgängligheten på kontoret i Lerum 
kan SEB erbjuda sin världsledande Internet-
bank och en telefonservice dygnet runt för 
företagare.

Fakta: 

SEB har en obruten tradition från 
Stockholms Enskilda Bank (grundad 
1856) och Skandinaviska Banken 
(grundad 1864). Sammanslagningen av 
de båda bankerna gjordes 1972. SEB har 
genom decennierna vuxit till en ledande 
nordeuropeisk fi nansiell koncern och 
fi rar 2006 sitt 150-årsjubileum.

SEB har idag en internationell platt-
form och med mer än 50 procent av 
koncernens resultat genererad utanför 
Sverige fi nns SEB representerad i ett 
20-tal länder jorden runt och har cirka 20 
000 anställda, varav mer än hälften utan-
för Sverige. Som en fi nansiell partner för 
företag, institutioner och privatkunder, 
omfattar SEB:s verksamhet retail och 
private banking, merchant- och invest-
ment banking, kapitalförvaltning och 
livförsäkringsverksamhet.

SEB:s kontor i Lerum har 14 medar-
betare.

Framgångsrika familjeföretaget Nor-
lander Food AB i Stenkullen har i år 
gjort två nya förvärv som ytterligare 
stärker företagets ställning på mark-
naden.

1987 startade familjen Norlander (Birger, 
Mats och Peter), med konditorierfarenhet 
sedan 40-talet, Norlander Food AB i Lerum. 
Företaget utvecklar, tillverkar och marknads-
för råvaror för bagerier och konditorier, för 
choklad- och konfektyrindustrin samt för 
livsmedelsindustrin. Omsättningen pekar idag 
mot 210-220 miljoner kronor med de senaste 
förvärven och företaget sysselsätter cirka 75 
medarbetare.

Mats Norlander är styrelseordförande:
– Vi trivs utmärkt i Lerums kommun och vi 

har mycket medvetet skaffat oss en fi nansiell 
styrka för att kunna växa genom förvärv. Nu 
uppstod chansen till dessa storaffärer som 
båda ligger helt i linje med vår strategiska 
utveckling.

Svenska konditorkunskaper säljer
I april förvärvade Norlander Food AB samt-
liga varumärken och produktionsrätten till 
BakeMarks bagerimargariner och inledde 

Norlander Food AB:s huvudkontor, produktutveckling, huvudsakliga produktion samt lager 
fi nns i Lerums Företagspark Stenkullen. 

Tel: 0302-252 00  •  Fax: 0302-236 85
nf@norlander-food.se

Kanelbullar säljer i öst

ett samarbete om försäljning av BakeMarks 
övriga ingredienser i Sverige. 

– Även om vår hemmamarknad är Sverige 
och Skandinavien så växer vi starkt i Baltikum 
och Ryssland.  Sverige har tydliga kulturhisto-
riska och kulinariska beröringspunkter med 
Baltikum och vi ser att det fi nns en stark efter-
frågan på svenskt kaffebröd som kanelbullar, 
borgmästarkransar och mazariner.   

Solitt företag
Norlander Food AB har idag en stark position 
på marknaden och är en av de ledande leve-
rantörerna i branschen. Närmare 90 procent 
av företagets produktion tillverkas i den mo-
derna anläggningen i Stenkullen. Norlander 
Food AB marknadsför cirka 500 produkter 
till 800 kunder enbart i Sverige.

Shell i Gråbo har 32 släp för uthyrning. 
Även specialkärror som bil, båt och 
hästtransporter.

– Vi skulle kunna ha tio till om vå-
ren och hösten om plats fanns. Det är 
en viktig del av vår verksamhet, säger 
föreståndare Robert Skånberg.

I Gråbo är Shellmacken den naturliga mötes-
platsen i samhället. Skälen är fl era: generösa 
öppettider, brett utbud av varor och trevlig 
personal.

– Vi rekryterar all personal från orten. Jag 
tycker det är viktigt att folk känner sig väl-
komna hos oss. Vi är en modern kundvänlig 
station.

Som enda bemannade bensinstation i Gråbo 
är man även ett omtyckt vattenhål för alla pas-
serande pendlare.

Naturlig träffpunkt i Gråbo

Gråbo Trafi kbutik
Shell Gråbo

Tel: 0302-402 15

                                         Stort och fräscht 
                                  utbud och ett trevligt 
                             bemötande är
                    garanterat besökarna 
         på Shell i Gråbo.

Automattvätt och bilverkstad
Shell i Gråbo erbjuder förutom drivmedel 
även snabbmat, livs, konfektyr, videouthyr-
ning, tobak och bilvårdsartiklar. Dessutom 
har stationen en automatisk biltvätt. 

– Bilverkstaden, som vi hyr ut till en extern 
mekaniker, är igång igen med bilreparationer, 
däckservice och försäljning av begagnade 
bilar, säger Robert som drivit Shell Gråbo i 
fem år.

Inom uthyrningsverksamheten fi nns även 
10 st personbilar av varierande storlek. Shell 
Gråbo har öppet vardagar kl. 6-22, lördagar 
kl. 7-22 och söndagar 9-22.


