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Idag har vi försäkringar för nästan allt, men 
idén är densamma. Som kund är du en del av 
försäkringskollektivet, och drabbas du av en 
skada är det kollektivets kassa som ersätter dig. 
       Vårt uppdrag är att förvalta den gemen-
samma kassan och att utifrån ett förutbestämt 
regelverk (försäkringsvillkoren) ersätta de 

Flygfärdig ungdom
ska ha egen försäkring
Ungdomar idag flyttar runt på ett helt annat 
sätt än tidigare. Man jobbar utomlands, delar 
lägenhet, reser och så vidare. Så är det bara. 
      Men när barnen lämnar boet – tillfälligt 
eller mer permanent – finns det all anledning 
att se över försäkringsskyddet, för då finns 
risk att föräldrarnas hemförsäkring inte längre 
gäller. Och att vara ung och oförsäkrad är 
ingen bra idé. En lösning kan vara att teckna 
en ungdomsförsäkring – premien är låg och 
försäkringsskyddet starkt. Så se över försäk-
ringsskyddet om din son eller dotter ...

•	 flyttar		till	egen	lägenhet

•	 reser	ut	i	världen

•	 flyttar	ihop	med	killen/tjejen	–	eller	en	kompis

•	 pluggar	på	annan	ort,	i	Sverige	eller	utomlands

•	 jobbar	som	aupair	eller	volontär

•	 flyttar	utomlands	under	en	period	för	att  
 exempelvis arbeta

Bara som exempel. Ring oss så löser vi 
försäkringsbehovet och ordnar snabbt ett bra 
försäkringsskydd. Våra telefonnummer finns 
på sista sidan. 

Länsförsäkringar Västerbottens ungdomförsäkring är ett prisvärt paket för endast 366 kr per år. 
Allt det här ingår: egendomsskydd (om något händer dina ägodelar), ansvarsskydd (om någon 
kräver dig på skadestånd), rättsskydd (om du behöver advokat), överfallsskydd (ersättning vid 
misshandel eller rån), reseskydd (om något händer dig eller dina ägodelar på resan), fritids-
olycksfall (gäller vid olycka på fritid och skoltid). Komplettera med en allriskförsäkring så har     
du bästa tänkbara försäkringsskydd.

Ungdomsförsäkring för dig mellan 18 och 27

En idé som håller
I det här numret av Din Sida kan du läsa om Länsförsäkringar Västerbottens 
historia. Visste du att vi funnits i drygt 150 år? Bolaget grundades år 1855 
som ett brandförsäkringsbolag, där socknar runt om i länet gick samman i en 
gemensam brandstodskassa. Kassan skulle hjälpa dem i kollektivet som 
drabbades av brand.

skadedrabbade. De premier som betalas in 
till bolaget ska täcka de faktiska skadekostna-
derna och driften av bolaget, inget annat.
      Inför varje år går vi igenom prissättningen 
av våra försäkringar. Grunden är att varje för-
säkringsprodukt ska bära sina egna kostnader, 
dvs det du betalar för din bilförsäkring täcker 
skador på personbilar och din boendeför-
säkring täcker skador som drabbar hemmen.    
Skadeutfallet, dvs antal skador och kostnader 
för dessa, analyseras. Visar trenden på ett 
ökat eller minskat antal skador, är skadorna   
mer eller mindre omfattande? Kostnadsut-
vecklingen i samhället spelar också in, liksom 
förändrade konsumtionsmönster. 
     Ser vi att våra skadekostnader minskar över 
tid kan vi sänka premien. Under hösten har vi 
t ex sänkt premien på snöskoterförsäkringen 
med 15 %, och vid årsskiftet sänks premien på 
bilförsäkringen. Vi kommer däremot att tvingas 
höja premien på villaförsäkringen, då vi haft bl a 
ovanligt många bränder under de senaste åren.
     I vårt skadeförebyggande arbete hjälper 
vi västerbottningarna att bättre skydda sin 
egendom, att vara mer aktsamma helt enkelt.       
På sikt hoppas vi att detta ska leda till färre 
och mindre omfattande skador. Det tjänar vi 
alla på.

GÖRAN KARMEHAG
MARKNADSCHEF FÖRSÄKRING



Det började med ett behov av trygghet. Året 
var 1855 och ett stort antal betrodda män (ja, 
bara män) från socknar runt om i Västerbotten 
hade samlats i Umeå. 
 Uppdraget var att bilda ett länstäckande 
brandstodsbolag – idag skulle vi säga brand-
försäkringsbolag.

Ömsesidigt ansvar
Brandstod (’stöd vid brand’) var en medeltida 
lag som innebar två saker: du har rätt att få 
hjälp av grannarna om huset börjar brinna, 
och omvänt: du måste själv ställa upp om det 
brinner hos grannen.
 Du skulle inte bara delta i släckningsar-
betet. Om granngården brann ned skulle de 
drabbade, inklusive husdjur, ges tak över hu-
vudet och få hjälp att bygga upp gården igen.

Lokala brandstodskassor
Det låg alltså en ekonomisk förpliktelse i lagen 
om brandstod. Ute i byar och socknar hade 
därför bildats lokala brandstodskassor som 
alla fast boende skulle bidra till och drabbade 
kunna få pengar ur. 
 Till det kopplades ett personligt ansvar. 
Du måste vara försiktig med eld och hålla 
eldstäder och skorstenar i bra skick – sprickor   
i murstocken sågs inte med blida ögon. 

Frivillighet istället för lag
Tillbaka till 1855 och mötet i Umeå för att bilda 
ett gemensamt brandstodsbolag för Väster-
bottens län. Orsaken var att riksdagen hade 

avskaffat den gamla brandstodslagen, från och 
med nu gällde frivilliga lösningar. 
 Och så blev det. Sockenombuden insåg 
nyttan av en gemensam, länsövergripande 
försäkringslösning och bildade Västerbottens 
Läns Brandstodsbolag, det som idag heter 
Länsförsäkringar Västerbotten.

Ägs av kunderna
Mycket har hänt sedan dess. Numera har vi 
försäkringar för det mesta, inte bara brand, 
dessutom en uppskattad bankverksamhet. 
 Men det viktigaste finns kvar: den lokala 
förankringen. Precis som 1855 har vi idag ett 
nät av lokala ombud över hela Västerbotten 
som representerar dig i vår fullmäktigeför-
samling, och vi ägs till hundra procent av våra 
kunder. Så ska det förbli, inga utomstående 
intressen kan göra sig gällande. 
 Det innebär t ex att om det blir pengar över 
i kassan, så går pengarna tillbaka till dig som 
kund och delägare i form av återbäring eller 
sänkt premie.

Ett stolt arv
Vi på Länsförsäkringar Västerbotten sätter en 
ära i att snabbt hjälpa till om olyckan är framme 
och ser till att den skadedrabbade får en rättvis 
ersättning.
 Vi är noggranna med pengarna, det är ju 
alla våra kunders = ägares pengar. 
 Det är så vi jobbar på Länsförsäkringar 
Västerbotten. Vi ställer upp för varandra, nu 
som då, och det ska vi fortsätta med.

En vacker historia 
om att ställa upp för 
varandra 

Har du funderat över varför Länsförsäkringar 
Västerbotten inte riktigt är som andra försäkringsbolag? 
Nej, det är knappast sånt man grunnar på. Men det har 
sin historia och den är värd att berättas.
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Kryssa och vinn 2 000 kr 
på ett fondkonto!
1:a pris: 2 000 kr på ett fondkonto i vår bank. 2:a–3:e pris: Brandfilt. 
4:e–9:e pris: Brandvarnare.

Eller skriv det markerade nyckelordet på ett vykort till 
Länsförsäkringar Västerbotten, Korsordet, Box 153, 
901 04 Umeå. Glöm inte att skriva namn, postadress och 
telefonnummer	i	mejlet/på	vykortet.	

Senast 8 januari 2012 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

2 000 kr på ett fondkonto: Sture Palm, Holmsund. Dropp-
stop vattenlarm: Anders Lilja, Umeå, Ove Persson, Umeå. 
Kyl/frysunderlägg: Gertrud Lestander, Umeå, David Hedin, 
Skellefteå, Kjell Wiklund, Kåge, Tord Renström, Holmsund, 
Ivan Grundström, Norsjö, Lisbeth Hedman, Fällfors.

Rätt nyckelord i förra korsordet: VATTENSAMLING

Tips för en tryggare jul

Under jul- och nyårshelgerna är den vanligaste 
brandorsaken spisbränder. Men bränder 
orsakade av kvarglömda ljus är också vanligt. 
En billig och bra livvakt är en brandvarnare. 
Komplettera gärna ditt brandskydd med en 
pulversläckare och en brandfilt. Se till att 
alla i familjen känner till hur de fungerar och 
var de finns! På Brandskyddsföreningens 
webbplats finns många goda råd och tips för 
att brandskydda ditt hem, www.brandskydds-
foreningen.se.

Elda i kamin eller öppen spis
Tänk på att askan är varm och kan antändas 
långt efter att elden brunnit ut. Töm därför 
kaminen/eldstaden	regelbundet	och	förvara	
askan i en brandsäker hink med lock. Läs 
också tillverkarens anvisningar innan du eldar 
i din kamin.

Heltäckande ska en lösning vara
Särskilt när du anar fara
Det kan vara lågor i en kastrull
Den med eld i tröjan läggs omkull
Börja vid huv’et och sluta vid tån
112 slår du på telefon

Säkra julklappstips

Ställ den på en välkänd plats
Skaffa fler om du har palats
Av goda råd är detta störst:
Rädda, varna, larma först!

Apparaten går på batteri
Den kan användas var ni vill
Men ta en annan grej om ni
gärna ser att det SKA tända till

BRANDVARNARE, optisk (inkl 9 V batteri), 89 kr
BRANDSLÄCKARE, pulversläckare 6 kg, 395 kr
BRANDFILT, 120x180 cm, 170 kr

Alla priser inkl. moms och frakt. 
Du hittar fler säkerhetsprodukter i vår webbshop 
på LFvasterbotten.se. Klicka på fliken Råd & Tips 
eller sök på ”säkerhetsprodukter”.

En brand inomhus kan på bara några minuter övertända din bostad helt. 
Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att motverka att brand uppstår. 
Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den! 

PAKET-

ERBJUDANDE

Brandsläckare + 

brandvarnare 395 kr 

Beställ senast 31 dec på 

LFvasterbotten.se

3 GODA RÅD

•	 Minst en brandvarnare per vånings-
 plan och glöm inte att kolla batterierna  
 regelbundet.

•	 Lämna aldrig levande ljus obevakade 
 – den som tänder, släcker.

•	 Om det börjar brinna på spisen, kväv  
 elden med lock eller filt. 

Färdigrimmat och klart – men vad finns i paketen?

Det här finns i paketen, fr v brandfilt, brandsläckare och brandvarnare.

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Obs! Brandfilten är inte inkluderad i erbjudandet.



Investeringssparkonto 

För att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier, fonder och andra värdepapper planerar 
regeringen	att	den	1/1	2012	införa	en	helt	ny	sparform	–	investeringssparkonto.
 Om du säljer aktier och fonder är du idag skyldig att redovisa varje enskild affär i din deklara-
tion och betala skatt på eventuell vinst. Med investeringssparkontot baseras skatten istället på en 
förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Det innebär 
att du som kund slipper redovisa varje enskild affär i deklarationen och kan genomföra fondbyten 
och aktieaffärer helt utan skattekonsekvenser. 
 Enkelt uttryckt kan man säga att du får en enklare skatteredovisning, en ökad handlingsfrihet 
och skattefria uttag i utbyte mot en schablonbeskattning.

För vem lämpar sig investeringssparkontot?
– Den nya sparformen passar dig som vill spara långsiktigt och är beredd att ta en lite högre 
risk. Det passar också den aktive spararen som fortlöpande anpassar sina innehav efter rådande 
konjunktur, marknadsläge och rådande privatekonomisk situation. Den som upplevt deklaratio-
nen gällande aktier och fonder som krånglig kommer också att se en markant förenkling i detta 
avseende.

För vem lämpar sig investeringssparkontot sämre?
– För dig som enbart vill ha ett sparande med låg risk, dvs enbart räntesparande, finns det andra 
alternativ som kan passa bättre, exempelvis ett fasträntekonto. 

Precis som med ditt övriga sparande kommer du att kunna följa 
utvecklingen på ditt investeringssparkonto i internetbanken. Boka 
in ett möte med någon av våra bank- eller placeringsrådgivare 
så berättar vi mer och hjälper dig att hitta en lösning för just ditt 
sparbehov.

UMEÅ Nygatan 19, Box 153, 901 04 Umeå, tel 090-10 90 00
SKELLEFTEÅ Nygatan 46, Box 34, 931 21 Skellefteå, tel 0910-73 40 00
LYCKSELE Torget 3, Box 15, 921 21 Lycksele, tel 0950-347 50
LFvasterbotten.se

DIN SIDA  Ansvarig utgivare: marknadschef Erik Thoms, e-post: erik.thoms@LFvasterbotten.se, telefon 090-10 91 48.
Kontakta honom om du har synpunkter på innehållet, förslag till artiklar etc. Adress: Din Sida, Länsförsäkringar 
Västerbotten, Box 153, 901 04 Umeå. Upplaga: 60 000 ex. Form: Racer. Foto: Andreas Nilsson. Tryck: Tryckeri City.

– ny sparform som underlättar sparande i aktier och fonder för privatpersoner

RIKARD JACOBSSON, PLACERINGSRÅDGIVARE


