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I tusen år har Munkedal varit en 
viktig mötesplats för handels-
män, krigsherrar och kungar. En 
rik historia som talar för en spän-
nande framtid. Munkedal har ett 
fantastiskt strategiskt läge mel-
lan hav och fjäll, längs en av 
Nordens viktigaste transport-
leder. Vi har skäl att vara of-
fensiva!

Nya E 6:an som står klar 
2008 och framtida eta-
blering av ny handelsplats 
i Håby är två tydliga fak-
torer som signalerar det 
faktum att framtiden tillhör 
Munkedal. Dessa satsningar 
innebär ökade arbetstillfäl-
len, suveräna pendlingsutsikter 
och nya etableringsmöjligheter. 
Handel föder handel och fl er fö-
retagsetableringar kräver ökad 
kringservice. 

Munkedal, mitt i en dynamisk 
tillväxtregion, står inför fantas-
tiska möjligheter och utmaningar. 
Allt fl er hittar sitt smultronställe 
i Munkedals kommun. Vi ser 
ett ökat intresse från inte minst 
barnfamiljer att bosätta sig i kom-
munen, framför allt i landsbygds-
miljö. Munkedal kan leva upp 
till moderna människors krav på 
högkvalitativ boende- och livs-
miljö samt god service. 
Munkedals kommun ska ställa 
upp på våra nya invånare med en 
effektiv organisation som ska le-
verera snabb och korrekt service. 

Bygglovsärenden ska 
prioriteras och mark 
förberedas för bo-
stadsbyggande.

I Munkedal går kommunen och det 
lokala näringslivet hand i hand för 
att se möjligheter och anta utma-
ningarna.

Pole position för Munkedal

I Munkedal fi nns 
hundratals entreprenö-
rer med tusentals idéer. 
Dessa embryon till nya 

företag ska uppmuntras 
att växa utan rädsla för 
att misslyckas. Munke-
dals politiker har lovat att 

besöka 100 företag om året. Nya 
Munkedal kännetecknas av en 
kreativ och öppen verkstad, där 
gemensamma krafttag strävar 
efter att utveckla bygden som en 
utomordentlig plats att bo, verka 
och besöka.

I Munkedal växer besöksnä-
ringen. Munkedal har bad och 
salta hav, men också fantastiska 
promenadstråk i skog och berg 
och ett vida erkänt fritidsfi ske. I 
Munkedal gäller både och, inte 
antingen eller. 

Vi ser oss som goda ambassadö-
rer för vår gemensamma bygd. 
Vi vet att framtiden tillhör Mun-
kedal – låt oss berätta det för alla 
andra. Vi hoppas att ni, som läser 
denna tidning, också känner sam-
ma framtidstro och stolthet över 
Munkedal.

Trevlig läsning!

Jan Hognert
Ordförande Företagarna Munkedal
hognert@telia.com

är en tidning om 
Företagarna i Munkedal 
och Munkedals Kommun
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Swedbank utökar sina öppettider på 
kontoren i Munkedal och Hällevads-
holm.

- Boka tider för rådgivning kan våra 
kunder göra alla vardagar klockan 8-
18, kompletterar Annelie Helgen, kon-
torschef i Munkedal.

Swedbank verkar alltid nära kunden. Banken 
har 500 kontor runt om i Sverige, lika många 
som alla andra banker har tillsammans. I Mun-
kedals kommun utökar nu Swedbank öppetti-
derna i Munkedal till klockan 18 måndagar 
och torsdagar och i Hällevadsholm till klock-
an 18 tisdagar och torsdagar. Vill kunderna 
hellre an-
vända sig 
av telefon-
b a n k e n 
(personlig 
b e m a n -
ning till 
k l o c k a n 
23 vardagar) eller Internetbanken fi nns den 
möjligheten. 

- Av framför allt säkerhetsskäl tvingas vi 
stänga våra kontor i Dingle och Hedekas som 
haft begränsade öppettider. Vi samlar våra 
resurser till våra två andra bankkontor för att 
även i framtiden kunna ge avancerad rådgiv-
ning fullt ut, som våra kunder kräver, säger 
Jan Qvillby, företagsmarknadschef.

Swedbank behåller sin bankautomat och 
servicebox i Dingle och har ingått ett avtal 
med livsmedelshandlare och kioskägare i 
Hedekas så att bankens kunder kan göra kon-
tantuttag.

Bäst på hemmaplan
Ingen annan bank kan ställa upp med sådan 

En bank – tre vägar inEn bank – tre vägar in
tillgänglighet och kompetens i Munkedal som 
Swedbank – en riktig fullsortimentsbank, nu 
även med sakförsäkringar.

- Vi har cirka 80 procent av marknaden i 
Munkedal. Vi är sju personer på företagssi-
dan, vi ser oss som småföretagare som hela 
tiden lever nära våra kunders verksamheter.
Swedbank har också ett genuint samarbete 
med Fastighetsbyrån, Juristbyrån och Före-
tagsförmedlingen.

En bank – hela livet
Swedbanks privatmarknadssida, med elva 
banktjänstemän, ställer upp på kundernas be-
hov i alla lägen:

- Vi är 
hela famil-
jens bank i 
livets alla 
skeenden. 
Exempel-
vis blev vi 
Årets stu-

dentbank 2006, förklarar Annelie Helgen.
Vid Swedbanks sponsring prioriteras lokal 

barn- och ungdomsverksamhet.

Tel: 0524-175 00
Fax: 0524-102 90
www.swedbank.se
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