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Vi på Länsförsäkringar gör vintern säkrare genom att även denna vinter dela ut 
sandsäckar.
 – Sand är både ett effektivt och miljövänligt sätt att hålla halkan i schack, säger 
Ewa Renkonen, skadeförebyggare hos Länsförsäkringar Västerbotten. Vi har delat 
ut sandsäckar på orter runt om i länet i många år, så även i år. Nu återstår vår 
traditionsenliga sandsäcksutdelning på julmarknaderna i Umeå och Lycksele.

Nu tändas tusen juleljus
Stämningsfullt, mysigt och hemtrevligt. Nu går vi in i de 
tända ljusens årstid och visst är det något alldeles särskilt med 
en sprakande brasa i kaminen, eller att tända det första 
adventsljuset.
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Men som skadechef ser jag alltför ofta baksi-
dan av eldandet – man eldar för mycket, man 
hanterar askan felaktigt eller så glömmer man 
att blåsa ut ljusen i adventsljusstaken. 
 I många fall är en sådan enkel sak som 
en brandfilt det som gör skillnaden mellan en 
begränsad köksbrand och en totalförstörd villa. 
Så vill du ha ett bra julklappstips är en brandfilt 
bland det bästa och mest omtänksamma du 
kan ge. Du hittar den och många andra bra 
säkerhetsprodukter i vår webbshop. Gå in på 
forebyggskada.se och klicka dig vidare. 
 I detta nummer får du veta mer om hur du 
eldar brandsäkert. Vi har pratat med skorstens-
fejarmästaren i Skellefteå, Ivan Sandqvist. 
Han vet allt om hur man eldar säkert.

RAKEL SANDSTRÖM skadechef

Halka inte runt
På bilen har du säkert bytt till vinterdäck, men 
hur är det med cykeln och skorna? Det är dags 
att se över halkskyddet. Och mycket har fak-
tiskt hänt på det här området de senaste åren. 
Många skotillverkare säljer numera färdigdub-
bade skor för såväl löpning som skoteråkning 
och vardagspromenader. En mer flexibel lös-
ning är förstås att köpa dubbar som du drar på 
dina vanliga skor när du ska ut i halkan. 
 Dubbdäck på cykeln har på senare 
år också fått ett uppsving och idag är det 
många vintercyklare som kör dubbat. Enligt 
BeGreenUmeå, som har flera vintercyklings-

tips på sin webbplats begreenumea.se, har 
85 % av cyklisterna som skadas inte använt 
hjälm. Så sätt på dig hjälmen, det är en billig 
livförsäkring! Det är också viktigt att synas i 
vintermörkret. Förutom fungerande cykellam-
por är reflexer och reflexväst enkla åtgärder 
som gör att du syns i mörkret. 
 Är du fastighetsägare (och hit räknas även 
du som äger villa eller radhus) har du ansvar 
för att trottoaren utanför ditt hus är röjd och 
sandad. I värsta fall kan du bli skadestånds-
skyldig om någon skulle halka och skada sig.PS. Vill du ha fler brandsäkra julklappstips? 

En askhink i plåt, en brandsläckare eller varför inte en 
rökgastermometer? DS.



Brandsäkra tips för dig som eldar i panna
Har du en ved-, flis- eller pelletspanna? Till 
dig har vi tillsammans med Skorstensfejar-
mästarna skickat trycksaken ”Tips till dig som 
eldar i panna” med råd om hur du sköter din 
fastbränsleanläggning på ett 
brandsäkert sätt – detta som 
komplement till tillverkarens 
anvisningar. Trycksaken kan 
också hämtas på våra kontor 
och på LFbrandsäkra.se.

Elda lagom – skorstensfejarmästaren 
Ivan tipsar om säker vedeldning

3 vedträn i timmen
Elda lagom, tumregeln är max 3 medelstora 
vedträn i timmen (= ca 3 kg). Det minime-
rar risken för överhettning och brand. Vissa 
eldstäder tål ännu mindre ved – kolla eldnings-
instruktionen för just din kamin, insats etc. 
Har du inte kvar instruktionen, sök på nätet.

Låt eldstaden vila
Har du eldat i exempelvis 3 timmar, låt eldsta-
den vila lika länge. 

Veden ska vara torr
Fuktig ved är inte bara svårtänd, den är farlig 
också. ”Surved” ökar risken för tjärbildning i 
skorstenen och därmed risken för soteld – 
en alltför vanlig orsak till husbränder. 

Använd askhink
Lita inte på askan – den kan glöda flera dygn 
utan att det syns på ytan. Lägg därför askan i 
en plåthink med tättslutande lock (finns i han-
deln). Ställ askhinken utomhus på obrännbart 
underlag och inte för nära husväggen. 

Ivan Sandqvist i Skellefteå har jobbat som sotare och  
skorstensfejarmästare i 41 år. Här delar han med sig av 
erfarenheter och råd kring säker vedeldning.

Håll rent
Sopa, sopa, sopa – håll rent runt eldstaden. 
Inte heller ska ved, tidningspapper, tändstickor 
eller annat eldfängt finnas nära eldstaden.

3 säkerhetsgrejer
Brandvarnare (gärna flera), pulversläckare och 
brandfilt – det här bör finnas i alla hus och hem.

Fler bra saker
Rökgastermometer och värmevakt förvarnar 
vid risk för överhettning. Båda utrustningarna 
kräver montering, prata med din sotare för mer 
information. 

Osäker? Ring sotaren
Är du inte ”hundra” på att din skorsten är okej? 
Har du frågor om eldstaden eller annat kring 
vedeldning och säkerhet? Ring din sotare, 
numret finns på skorstensfejare.se. 

En sak till …
Njut av din brasa. Att elda med ved är en 
ursprunglig syssla som talar till alla sinnen. 

TIPS TILL DIG SOMELDAR I PANNA

Vinn en vedtrave på LFbrandsäkra.se
Vårt uppdrag att brandsäkra Västerbotten 
fortsätter, nu med budskapet ”Elda lagom”. 
På kampanjwebben LFbrandsäkra.se finns en 
checklista för vedeldare plus konkreta tips som 
ökar brandsäkerheten i hemmet. Vi syns också 
på tv och bio med en film om vad ”elda lagom” 
innebär i praktiken.
 På LFbrandsäkra.se hittar du en kul tävling. 
Gissa hur länge veden i vedtraven räcker om du 
eldar lagom, dvs max 3 medelstora vedträn i tim-
men. 1:a pris: Hela vedtraven inkl hemleverans!

KUL TÄVLING HET LÄSNING



KORT 
MÅTT

BIO-
GRAF

KRON-
VRAK

BÄR
BÄR

SVEDE-
LID

PUTSA

SKRED

SKEVT

FACK

BE-SLUT

BUTIK

ANRIK 
FRUKT

MOORE
OCH

ROUSSOS

LILLE 
MEDLE 
MYCKLE

RÄTT

VALSADE 
MED 

FRITIOF

HJUL-
KRYSS

MÅL-
TAVLA

BE-
GÄRA

DET 
 VIKTI-
GASTE

FISK-
ORGAN

VASS
NAGEL

NIPPON-
STAD

ANONYM

BIL-
KLUBB

P
Y
T
O
N

G
L
O
S
A

GÖRS AV 
SLÖFOCK

MAGMA

KABEL-
TYP

SOM 2

TÄVLAR 
OM 

PENGAR 
OCH 

POKALER 
PÅ 

OVALER

Julkryssa 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: Specialdesignad 
brandsläckare. 4:e–9:e pris: Specialdesignad brandfilt.

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

Senast 12 januari 2014 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

2 000 kr på ett 
fondkonto:
Annica Hörnberg, 
Umeå.

Brandfilt:
Per-Eric Strand-
berg, Boliden, 
Astrid Jonsson, 
Umeå.

Brandvarnare:
Roland Viklund, 
Lycksele, Lena 
Marklund, Stor-
uman, Inga-Britt 
Borrelid, Bygdeå, 
Margareta Edström, 
Skellefteå, Barbro 
Nordström, Granö, 
Karin Hellman, 
Umeå.

Rätt nyckelord 
i förra korsordet:
GLASSMONSTER

Mejla nyckelordet till tavling@LFvasterbotten.se

Grattis 
alla vinnare 
av förra 
korsords-
tävlingen!

Swisha över 
pengarna
Nu är Swish allt du behöver för att skicka över 
pengarna för lunchen eller loppisfyndet. Swish 
är en fiffig app för smarta mobiltelefoner som 
sekundsnabbt skickar pengar till någon som 
du endast har mobiltelefonnumret till. Med lika 
hög säkerhetsnivå som på den övriga banken. 
Läs mer på Internetbanken och ladda ner 
appen idag. 

Nytt kort med plus
Är du Pluskund är kortet dessutom helt utan 
årsavgift. Kortet ökar flexibiliteten för dig som 
kund eftersom du får tillgång till en buffert i 
form av en kredit. Du har fullständig överblick 
på köp och uttag och får allt sammanställt på 
en faktura vid månadsslutet. Du väljer själv 
hur du vill betala – hela beloppet på en gång 
eller dela upp betalningen och nyttja krediten. 
Du ansöker om Pluskortet (Kreditkort Privat) 
på Internetbanken eller på närmaste kontor, 
där det även finns utförlig information samt 
aktuella räntor för krediten.

Nu introducerar vi Pluskortet 
– det enda kort du behöver.

Pluskortets ränta är rörlig, 11,55 % 2013-10-01, och den 
effektiva räntan är 16,44 % vid en använd kredit på 10 000 
kronor, inklusive 195 kr i årsavgift (för Pluskunder är kortet 
utan årsavgift). Kreditgivare är Länsförsäkringar Bank AB 
(publ). Kortet beviljas efter kreditprövning.

    PLUSKUND
= lönekonto med 
    kort i vår bank 
+ boendeförsäkring

Länsförsäkringar 
i fickan
Du vet väl att du nu kan utföra många bank-
ärenden direkt i din smarta telefon. Till 
exempel kan du flytta pengar mellan konton, 
enkelt skanna in uppgifter när du ska betala 
dina räkningar och givetvis se saldon och 
transaktioner. Nytt från november är också 
att du kan se dina försäkringar i appen, 
både sak- och pensionsförsäkringar visas 
under egna flikar. Appen har flest funktioner 
för iPhone och Android men finns även till 
telefoner med operativsystemet Windows.                   
Sök på ”Länsförsäkringar” i App Store,        
Play Butik eller Store.



LFvasterbotten.se

Helén: Ditt reseskydd 
gäller i Sverige – också
De flesta vet att det finns ett reseskydd inbakat 
i boendeförsäkringen*. Så är det. Men vad alla 
inte tänker på är att reseskyddet även gäller inom 
Sverige. Bra att veta så här inför jul och nyår.  
 Helén Kock-Larsen arbetar som försälj-
ningschef på Länsförsäkringar Västerbotten. 
Hon är själv en flitig resenär och vet vikten av 
att ha ett riktigt bra skydd om olyckan skulle 
vara framme. 

Vad ingår i reseskyddet?
– Våra kunder ska känna sig trygga även när de 
är på resa, det är viktigt för oss. Vi har alltid haft 
ett gott reseskydd i våra boendeförsäkringar, 
men nu har vi förbättrat reseskyddet ytterli-
gare så att det täcker det mesta av allt oönskat 
som kan hända under en resa: olyckor, akut 
sjukdom, stölder, förseningar, reseavbrott m m. 
Nu ingår också ett fullgott avbeställningsskydd, 
vilket innebär att man inte behöver teckna en 
särskild försäkring för det när man bokar sin 
resa. För vissa delar i försäkringen betalar man 
en självrisk på 1 500 kr.

Hur får man det utökade reseskyddet?
– Det räcker att du har din boendeförsäkring 
hos oss. Då har du automatiskt det utökade 
reseskyddet som gäller för dig och hela familjen 
vart ni än reser i Sverige och världen. Avståndet 
spelar ingen roll. Reseskyddet gäller såväl för 
charterresan till solen som för julresan till släkten 
eller sportlovsveckan i fjällen. 

Hur länge gäller reseskyddet?
– 45 dagar. Om du ska vara borta längre 
kontaktar du oss innan du åker så hjälper vi dig 
med ett förlängt reseskydd.

Hur får jag hjälp om jag skulle bli akut sjuk 
utomlands?
– Vi samarbetar med SOS International som 
har medarbetare över hela världen. De ser till 
att du snabbt kommer under vård och får hjälp 
med hemresan om så behövs. 

”Innan du åker, tanka hem Länsför-
säkringars app. Där finns tips och 
råd inför resan och de viktigaste tele-

fonnumren om något skulle hända.”

HELÉN KOCK-LARSEN försäljningschef
*Reseskyddet gäller för dig som har lösegendom/bohag  
  försäkrat hos oss.


