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Vardagsekonomi i ny podd sponsrad av ICA Banken 

ICA Banken inleder ett samarbete med Charlie Söderberg och Mathias Andersson, tidigare kända 

från TV-programmen Lyxfällan och Plus, och startar podden På riktigt med Charlie och Mathias. 

Tillsammans med inbjudna gäster kommer de samtala om vardagsnära frågor ur ett ekonomiskt 

perspektiv och inspirera lyssnarna att hantera sina pengar på ett smart sätt. 

Charlie Söderberg och Mathias Andersson är återigen förenade och startar nu podden På Riktigt 

med Charlie och Mathias i ett samarbete med ICA Banken. Fokus kommer vara att lyfta 

ekonomiska frågor på ett lättsamt, begripligt och humoristiskt sätt. ICA Bankens vardagsekonom 

Magnus Hjelmér gästar podden regelbundet tillsammans med kända personligheter och andra 

experter.   

 – Frågor om ekonomi berör oss alla och vi vet att många tycker att det kan vara ett både tungt och 

tråkigt ämne, men det behöver det inte vara. Lite smart planering och tänk kan ge många extra 

slantar i plånboken. Det tror vi Charlie och Mathias kan inspirera till, säger Magnus Hjelmér, 

vardagsekonom på ICA Banken. 

Ambitionen med podden är att hjälpa lyssnarna att spara pengar och bli mer insatta och trygga i 

sina köpval, inför stora som små beslut. Samtalet kommer vara i centrum och gästerna väljs ut för 

att få en bra mix där flera perspektiv lyfts.  

Första avsnittet släpps 14 februari och därefter läggs ett nytt upp varje vecka på icabanken.se, 

iTunes och där poddar finns. Ämnen och innehåll kommer ha sin utgångspunkt i vardagliga 

diskussioner samt dagsaktuella händelser kopplade till ämnet vardagsekonomi. 

 

 

 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 

ICA Banken ska genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICAs kunder samt öka kundernas lojalitet till ICA. 

ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster. Verksamheten bedrivs inom de tre affärsområdena privata 

affärer, företagsaffärer och försäkringar. ICA Banken är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och 

icabanken.se. 


