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Länsförsäkringar
fyller 175 år!
Den 26:e april 1842 på residenset i Mariestad startades
Brandstods-bolag å landet
inom Skaraborgs län. För att
kunna starta Brandstodsbolag
på den tiden krävdes att
delägarna tillsammans hade
tecknat ett ansvarsbelopp
på 2 miljoner riksdaler. Det
var uppfyllt på våren 1842
och i och med det så bildades
bolaget den 26:e april.
Det fanns ett uppdämt behov så redan första året
hade över 14 000 ansökningar kommit in om att få
försäkra sin egendom. Namnet Länsförsäkringar
Skaraborg togs först 1969. Vår symbol, fyrkanten,
kom till några år senare. Granskar ni den kan ni se
bokstäverna L och F både rättvänt och spegelvänt.
En annan fri tolkning är att det är blått vatten
som stänger in den röda elden i mitten. Kanske
styrkan sitter i enkelheten då den är ett av
Sveriges mest välkända varumärken idag.
Som ni förstår har vi varit ägda av kunderna
sedan starten. Det är den viktigaste orsaken
till att Länsförsäkringar har utvecklats genom
åren. Kunderna äger och leder hela tiden bolaget
med kundernas bästa för ögonen. Därför har
Länsförsäkringar utvecklats i takt med kundernas
förväntningar till det Länsförsäkringar ni ser idag.
Att våra kunder är Sveriges mest nöjda inom
bank, försäkring och fastighetsförmedling (enligt
Svenskt Kvalitetsindex) är det finaste kvittot på
att det är en bra modell.
Årets bolagsstämma har vi lagt på Residenset i
Mariestad den – just det - 26:e april. Det kommer
att bli en milstolpe i bolagets historia där vi tar kraft
i historien för att fortsätta att utveckla Länsförsäkringar vidare in i framtiden. Alltid med kundernas
bästa för ögonen.

Sedlar och mynt som blir ogiltiga
Tillhör du gruppen svenskar som samlar pengar i en burk hemma?
Du är inte ensam. Enligt beräkningar från Sveriges Riksbank har
varje hushåll 779 kronor i bara mynt.
Den 30 juni 2017 blir alla gamla 100- och 500kronorssedlar, 1-, 2- och 5-kronor ogiltiga som
betalningsmedel. Skulle du ha missat att lösa in
ogiltiga sedlar har Riksbanken möjlighet att mot
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Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond finansierar
trafiksäkerhetsforskning hos många institut, här en
bild från VTI.

Länsförsäkringar Skaraborg har tagit fram cykelhjälmar och reflexvästar baserat på forskningsresultaten från
Högskolan i Skövde.

Länsförsäkringar
forskar för framtiden
Länsförsäkringar nöjer sig
inte med att föra statistik och
konstatera att skador inträffar.
Genom Länsförsäkringsbolagens
Forskningsfond finansieras
flera stora forskningsprojekt
för att förstärka det
skadeförebyggande arbetet.

Forskningsfonden är en
stiftelse som huvudsakligen har till uppgift att
bidra till ökad kunskap
om när, var, hur och
varför skador inträffar.
Mer än 150 miljoner
kronor har satsats på
Peter Griepenkerl Lööf, kansliforskning sedan starten
chef på Forskningsfonden.
1994, och stödet utökas.
– Vi har fem prioriterade områden, men kan vid behov identifiera forskning
och forskare inom andra områden som är intressanta
för länsförsäkringsbolaget, förklarar Peter Griepenkerl Lööf som är kanslichef på Forskningsfonden.
Kortfattat handlar de prioriterade områdena om:

• Trafiksäkerhet
• Klimatanpassning
• Tryggt boende
• Ömsesidig försäkring
• Morgondagens samhälle (digitalisering,
urbanisering och delningsekonomi)

Så kan en cyklist synas bättre
En forskargrupp vid Högskolan i Skövde beviljades för
ett par år sedan pengar för att forska kring cyklisters
synlighet i trafiken.
Forskningsområdet är mycket intressant för
försäkringsbranschen, eftersom cyklister orsakar
mer jobb för landets sjukhus än skadade bilister.
Forskningsgruppen vid Högskolan i Skövde
skapade experimentmiljöer i dagsljus, i skymningsljus
och i nattmörker och kom fram till att reflexväst
skapar en falsk säkerhet hos cyklisterna.

Testpersoner fick bedöma om de trodde att
cyklisterna skulle svänga eller köra rakt fram.
– Reflexvästen ger en falsk säkerhet nattetid, då den
inte på något sätt hjälper bilisten att tolka cyklistens
rörelseinformation. Sätter man däremot en reflexrand
bak på hjälmen, som fortsätter i ett lodrätt streck ner
på ryggen, skapar man en linje som bryts av när cyklisten vrider på huvudet. Detta visar att cyklisten med
stor sannolikhet ska svänga. Förstärker man dessutom
kroppens andra leder med reflexer når man ett ännu
bättre resultat. Med vår forskning kan vi påvisa hur
man som cyklist kan synas ännu bättre i trafiken.
Detta har ingen kartlagt tidigare, kommenterade Paul
Hemeren, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan
i Skövde forskningsresultatet.

Vårt risksamhälle förändras
Enligt Peter Griepenkerl Lööf vid Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är den här typen av
slutsatser viktig för Länsförsäkringars verksamhet:
– Det handlar om att försöka hjälpa fram lösningar
som gör att kunder inte drabbas av skador samt om att
förstå det risksamhälle som växer fram över tid. Hur
kan vi skapa trygghet i människors vardag utifrån förändringar som ibland också ligger fem, tio eller tjugo
år framåt i tiden? Hur anpassar vi affären till framtiden?
– Forskningen vi finansierar är behovsinriktad och
resultaten av forskningen görs tillgängliga för alla som
intresserar sig. Av den anledningen är en viktig uppgift
för oss i Forskningsfonden att stödja spridningen av
forskningsresultaten så att den i slutändan kommer
våra kunder och samhället till nytta, säger han.


MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vad kan
vi hjälpa
dig med?
Besök oss på Rådhusgatan 8.
Vi gör alltid vårt yttersta för
att du som kund ska bli nöjd.
Välkommen in!

Mirela Brzac

Lisa Gyllspång

Linda Malek

Eric Wensberg

Claus Lippold

Maria Blixt

Marknadsområdeschef Östra
Skaraborg

Försäkring Privat

Försäkring Privat

Försäkring & Bank Privat

Bank Privat

Bank Privat
(Föräldraledig)

Jessica Sirestam

Carina Svensson

Claes Agduhr

Roger Nero

Jenny Blomberg

Rikard Nero

Bank Privat

Bank Privat

Bank Juridik

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Marie SamuelssonKalin

Charlotte Lundin

Louise Åhlström

Bank Företag

Bank Företag

Mia Svensson

Sören Lexell

Rikard Bogren

Fastighetsförmedling

Försäljningschef Lantbruk

Försäkring Liv & Pension
Lantbruk

Agria

Magnus Pettersson

Morgan Jalmelin

Lars Jildenäs

Sandra Johansson

Jan Wennerdal

Joakim Svensson

Pension & Placering Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag
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Vi har öppet vardagar
kl 09.00-16.30
Ring oss på 0500-777 000
LFskaraborg.se

Sandra Kruslock

Karin Ljungkvist

Bank Privat

Bank Privat

Henrietta Holmqvist
Ödeen

Ida Jansson
Bank Privat

Bank Privat (Föräldraledig)

Varför alla dessa frågor?

Jesper Ahllund

Ulrika Strandberg

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Sandra Posse

Håkan Engström

Bank Lantbruk
(Ny medarbetare)

Chef Pension & Placering

Sabina Lindblad

Marianne Wallgren

Försäkring Liv och Hälsa

Försäkring Privat

Som ny eller befintlig
bankkund med önskemål om
nya tjänster får du ett antal
frågor av Länsförsäkringars
personal.
Frågorna är ett sätt att
undanröja risken att banken
utnyttjas för penningtvätt.
Dag Wennlund är privatmarknadschef på
Länsförsäkringar Skaraborg. Han förklarar varför
banken ställer frågor till dig som kund:
– Det är lagstadgade rutiner och EU-direktiv
som styr det här arbetet. Ytterst handlar det
om säkerhet och att vi inte vill ha in pengar från
brottslig verksamhet i omlopp, säger han.
Tanken är att det ska bli enklare att upptäcka
avvikelser.
Regelverket ska förhindra att företag utnyttjas
för penningtvätt eller terrorismfinansiering,
likväl som att enskilda bankkunder ska få det
svårare att sätta in pengar på sina konton från
narkotika- och vapenhandel eller annan brottslig
verksamhet.
Genom att ta reda på hur bankkunderna

förväntas använda
sina konton blir
det enklare att
upptäcka beteenden
som skiljer sig från
rutinerna.
– Om en kund
Dag Wennlund,
som uppgett att
Privatmarknadschef,
den inte har några
Länsförsäkringar Skaraborg
utlandstransaktioner
plötsligt börjar
överföra mycket
pengar till konton utomlands skulle det upptäckas
hos oss, förklarar Dag Wennlund.
Att bankerna är ålagda att ställa frågor till
sina kunder är ingenting nytt, men direktiven har
förändrats och är i dag mer omfattande än vad de
varit tidigare.
– Vi kan få reaktioner från kunder som säger
”vi är inga brottslingar”. Och det tror vi inte heller,
även om vi ställer frågor. Regelverket som vi
har att rätta oss efter säger att vi ska veta vilka
kunder vi har, och därför måste vi ha svar på vissa
frågor. Jag tror att kunderna köper argumenten
om att vi inte ska medverka till möjligheter att
tvätta pengar vita, säger Dag Wennlund.

MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Det var en
gång ett
brandstöd
– Länsförsäkringar
Skaraborg firar
175-årsjubileum!
Affärsidén som föddes för 175 år sedan om att gå samman i ett kundägt bolag för att ge
varandra långsiktig trygghet fungerar lika bra idag som den gjorde då. Vi kommer under
året att fira vårt jubileum på fler sätt, vilket vi hoppas du kommer att uppskatta.
I kommande Hemmaplan kommer du att kunna läsa mer om vår historia.
Tidig medeltid

Vasatiden

I en lag som stiftades av Kung Magnus Eriksson
(Magnus Erikssons landslag) hittar vi ordet brandstod
som vi kan översätta med brandstöd. Ordet är en
föregångare till brandförsäkring. Brandstoden
omfattade de självägande bönderna och skulle visa
sig vara gällande i närmare 400 år.
Den som var drabbad av brand fick ta med sig vittnen till tinget där saken skulle prövas. Om allt var i sin
ordning och inte ägaren hade varit vårdslös betalades
ersättning ut. Den drabbade fick kräva in byggmaterial och arbetskraft från sina grannar i socknen.

Att brandstoden hade sina brister det var de flesta
medvetna om. Kung Gustav Vasa var expert på
att driva in skatter. Om den som hade drabbats
av brand också skulle betala en dryg skatt blev
detta för mycket och kungens fogdar kunde inte
driva in skatterna. Gustav Vasa införde då en
skattenedsättning tills den drabbades hus var
uppbyggt och verksamheten hade kommit igång.

6

Sverige utfattigt
Under stormaktstiden var Sverige fattigt. Ständiga krig

tärde hårt på landets ekonomi och de som till största
delen fick betala priset var landets bönder. Så den
som drabbades av brand kunde inte räkna med
något stöd, många fick ta till tiggeri för att överleva.
Situationen var så svår att de styrande nu på allvar
började fundera på hur problemen skulle kunna lösas.

Brandstoden
På 1700-talet bildades de första brandstodsbolagen,
det var då något helt nytt och inledningen till det system vi har idag. 1840-41, träder en kapten Gustav Otto
Lagerberg från Värsås fram. Han var en varm föresprå-

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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kare för brandstodsbolag. Det visade sig att det inte
var helt lätt att få igenom sitt förslag, men Lagerberg
var inte den som gav sig. Den 26 april 1842 kunde
Brandstods-bolag å landet inom Skaraborgs Län bildas.
Det blev en makalös anstormning av försäkringsansökningar och den första branden inträffade redan samma
år i Tidaholm. Första branden inträffade samma år i
Tidaholm. Försäkringsbeloppet var då på 320 riksdaler.
De som jobbat med att ta fram sammanställningen, från

Texten är tagen ur sammanställningen ”En lång historia i kort format” som en grupp ur Länsförsäkringar
Skaraborgs seniorförening arbetat fram.

vänster: Marianne Hellgren, Leif Bertilsson, K G Larsson,
Margareta Mathiason, Karin Hellgren, Rolf Werner och
Herbert Hjelm (som tyvärr saknas på bilden).

Under året kommer du
märka att 2017 inte är
något vanligt år hos
Länsförsäkringar Skaraborg.
Det är ett jubileumsår med
allt vad det för med sig
– håll utkik!

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Sportlov! Men hur
gäller försäkringen?
I almanackan närmar sig vecka 7 med stormsteg.
Det betyder sportlov och för många Skaraborgare en aktiv vecka.
Men vad händer om olyckan är framme?
Har du rätt försäkring för dig själv och resten av familjen?
Drygt 1,8 miljoner barn och ungdomar är knutna till
skolan (från förskola till gymnasium) och de flesta omfattas i någon utsträckning av sportlov, antingen direkt
eller indirekt via syskon som är lediga. De har ett
visst försäkringsskydd genom skolan, men ofta inte
tillräckligt om det skulle inträffa en allvarlig olycka.
I många kommuner gäller försäkringen dessutom
endast under skoltid.
– Skolans försäkring är bättre än ingenting alls,
men jag tycker inte att man ska förlita sig på den
försäkringen. En olycka som ger bestående skador
i framtiden skulle kunna innebära att man aldrig
kommer ut i förvärvsarbete. Då är försäkringen
genom skolan inte tillräcklig, det man behöver är
en egen barnförsäkring på barnen, i den får barnet
dessutom en försäkring som gäller för sjukdom,
säger Lisa Gyllspång som jobbar med försäkringar för
privatkunder.

De som är drabbade förstår vikten
av en bra försäkring
En aktiv fritid är i sig en riskfaktor för skador, och i
vintermiljö ökar den risken. Därför råder Lisa Gyllspång
alla familjer att verkligen se över sitt försäkringsskydd.

8

– De som oftast förstår vikten av en bra olycksfallsförsäkring är de som redan råkat ut för något.
Jag vet att man tänker att ”det händer inte mig”, men
det är bättre att tänka efter innan det händer något,
säger hon och fortsätter:
– Många har en olycksfallsförsäkring via jobbet
men frågan är hur mycket den täcker. Det är framför
allt vid bestående skada som man behöver en bra
försäkring, och det är inte alltid att jobbförsäkringen
täcker mer än tiden närmast efter en skada.

Kontakta oss gärna
På Länsförsäkringars hemsida finns mycket
information om både olycksfalls- och barnförsäkring,
och även om mycket går att läsa sig till råder Lisa
Gyllspång till en personlig kontakt.
– Oavsett om man planerar för en resa inom
Sverige eller utomlands blir det ofta resor som kostar
mycket pengar. Då kan det också vara bra med ett
utökad reseskydd, säger hon.
MIKAEL HJERPE

Sportlovet
Svenska skolor har sedan 1940-talet haft
en veckas lov under vintern. Från början
handlade det inte alls om att aktivera
skolbarnen, utan det var myndigheterna
som beordrade att stänga skolor på grund
av bränslebrist.
Då kallades det för kokslov, eftersom koks
och stenkol var det vanligaste bränslet för
uppvärmning.
Senare bidrog också medicinhygieniska
skäl till att behålla lovet på senvintern, då
risken för spridning av infektioner var stor
just under denna period.
För att ge skollediga ungdomar
sysselsättning ordnades aktiviteter, och
i slutet av 1950-talet fick ledigheten
genomslag som sportlov.
Sportlovet är utspritt över fyra veckor
i Sverige. Skaraborg är knutet till första
veckan (7), medan Norrland har sitt
sportlov i sista veckan (10).

Läs mer på LFskaraborg.se,
eller ring oss på 0500-777 000

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Därför är jag
nöjd kund hos
Länsförsäkringar
Skaraborg

Barn om Länsförsäkringar
Britta Lundberg (till vänster), på ärende tillsammans med

Vi frågade några barn
om vad de vet om
försäkringsbranschen.

Åsa Grundell:
– Jag får ett bra bemötande här. Tidigare var jag bara
försäkringskund hos Länsförsäkringar, men nu har jag precis
flyttat hit mina bankärenden också. Jag har hört mycket gott om
Länsförsäkringar, och det känns bra när storbankerna blir allt mer
opersonliga och vill att allt ska skötas via internet.

Kerstin och Kjell Johansson:

Alf och Inger Rydberg:

– Vi började som försäkringskunder men är så nöjda att vi har fört

– Vi blev försäkringskunder för ett och ett halvt år sedan, när

över våra bankärenden också. Nu är vi guldkunder. Det är lätt att

vi skulle köpa bil som vi skulle ta med till Spanien. Vårt tidigare

komma hit och prata med personalen om sina ärenden. Men man

försäkringsbolag ville inte försäkra bilen i Spanien, därför bytte vi

blir ofta kollad och får svara på frågor även när man ska sätta in

bolag. Nu flyttar vi hit allting och blir guldkunder.

Vad är Länsförsäkringar
för någonting?
”Jag vet inte ens, men
mamma går dit.”
Emil, 5 år

pengar, fast det har väl med säkerhet att göra.

”Det är en fyrkant och
så ger de bort saker.
Som västar som vi har
på min förskola.”
Otto, 5,5 år

Birgit Strand:

Ida Axelsson:

– Jag är bankkund och nöjd eftersom det fungerar. Det enda jag

– Här får jag ett trevligt och personligt bemötande. Blev kund för

saknar är riktiga pengar, men det förekommer ju inte längre när

ett och ett halvt år sedan, och tyckte att all kontakt var smidig

allting ska betalas med kort.

när jag skulle ta huslån.

Vad är en försäkring
för någonting?
”Det låter som en fru.”
Emil, 5 år

Nu får du även 20% rabatt
som Guldkund på din
olycksfallsförsäkring
för vuxen
Vi erbjuder försäkringar som ger ekonomisk hjälp om du skulle drabbas av en olycka.
De flesta av oss har en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är
sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg
till och från jobbet. Individuell olycksfallsförsäkring ger dig ett skydd om du drabbas av
olycksfall och gäller dygnet runt.
Kontakta oss 0500-777 000 eller läs mer på vår hemsida LFskaraborg.se

”Det finns inget som
heter det.”
Elliot, 5 år

”Om man bryter benet
får man pengar för att
fixa till det.”
Carl, 11 år

”Om man har något som går
sönder kan man ringa så får
man ett nytt tak kanske.”
Otto 5,5 år

”Det har jag glömt just nu.”
Nellie, 7 år
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Orangea kuvertet – bra tillfälle
att se över din pension
Under januari skickar Pensionsmyndigheten ut orangea kuvertet
med besked om den allmänna
pensionen. Passa på att få en
bättre helhetsbild över din
pension. Fundera även över vilka
planer du har för din pension
och om du har ekonomiska
förutsättningar för det.
– Den allmänna pensionen är den största delen av
den totala pensionen för de flesta och består av
inkomst- och premiepension. Storleken baseras på
dina inkomster, den allmänna löneutvecklingen och
antalet yrkesverksamma år. I kuvertet ser du hur
mycket du har sparat ihop hittills och en prognos för
hur stor pensionen blir beroende på vid vilken ålder
du börjar ta ut den, berättar Håkan Engström, chef
Pension & Placering, Länsförsäkringar Skaraborg.

gång per år eftersom
inbetalda pengar ofta ska
förvaltas länge. En procents högre genomsnittlig
avkastning under många
år får stor betydelse i
slutänden, menar Håkan
Engström. Fondbyten
gör du enkelt på
pensionsmyndigheten.se.

Håkans tips
• Fundera på vilka planer du har för din
pension, hur du vill leva och när du vill
sluta arbeta.
Håkan Engström,
chef Pension & Placering,
Länsförsäkringar Skaraborg.

Ta hand om din
tjänste- och avtalspension

De flesta anställda har utöver den allmänna pensionen
även avtals- eller tjänstepension där arbetsgivaren betalar premien. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så har du kollektivavtalad tjänstepension.

”En procentsats högre
genomsnittlig avkastning
under många år får stor
betydelse i slutänden”

Enkelt att byta fonder
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen
där du själv ska välja hur pengarna ska placeras. Du
kan välja högst fem fonder åt gången och kan byta
när du vill utan kostnad eller skattekonsekvenser.
— Det är viktigt att se över placeringarna någon

10

Saknas kollektivavtal så är det vanligt att företaget
tecknar en tjänstepension för sina medarbetare via
ett försäkringsbolag.
Eftersom tjänstepensionen ofta innebär många
tusenlappar extra per månad i pension är det viktigt

• Gå in på minpension.se, där ser du
helheten för vilka belopp som är
avsatta för din pension. Du ser allmän
pension, tjänstepension och privat
pensionssparande.
• Räkna på om du kan genomföra
dina planer.
• Börja planera och spara privat i god tid
för att lättare kunna göra verklighet av
det du önskar.
• Prata med en rådgivare om du
behöver hjälp.

att ta hand om den och se över hur den är placerad.
– Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen behöver de flesta spara extra till sin
pension. Investeringssparkonto (ISK) är förmånligt
för långsiktigt sparande, avslutar Håkan.
ANNE-CHRISTINE BRANDELS
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Nyhet!Nu kan vi erbjuda
alla våra kunder med bolån,
hos oss på Länsförsäkringar
Bank eller hos annan bank Bo kvar-försäkringen.
Har du bolånet hos oss
blir priset 10% lägre som i
exemplen nedan.

Ekonomisk trygghet när du har annat att tänka på.

Komplettera med
bolåneskydd
Med vår Bo kvar-försäkring
får du ekonomisk trygghet för
dig och din familj vid sjukdom,
arbetslöshet och dödsfall. Här
kan du läsa om några exempel
där bolåneskyddet har varit till
en stor hjälp mitt i livet.
Livförsäkring
Mattias, 35 år, När Mattias fru hastigt avlider blir
det ett enormt hårt slag för familjen, och mitt i
sorgen finns en ny ekonomisk verklighet att hantera.
Mattias har två barn i förskoleåldern och det finns
ett bostadslån på cirka 1 miljon kronor. Det innebär
att familjen nu måste klara av sina utgifter med bara
hälften av inkomsten.
Mattias och hans fru hade tecknat varsin Bo Kvar-

försäkring och valde ett försäkringsbelopp på
en miljon kronor vilket de betalade 134 kronor i
månaden tillsammans för. Han väljer själv hur han vill
använda pengarna han fått från försäkringen och har
valt att lösa halva lånet och gå ner i arbetstid för att
få lite mer tid med sina barn under en period och för
att få en stunds andrum.

Sjukförsäkring
Sara, 42 år. Arbetar som sjuksköterska och har en
son hemma. Hon upplever att hennes arbetssituation
är stressad, Efter en tids sömnproblem och nedstämdhet drabbas Sara till slut av akut stressreaktion. Det
tar sex månader innan hon är tillbaka på jobbet. När
Sara lånade till sin bostadsrätt tecknade hon Bo
kvar-försäkring. Hon lånade en och en halv miljon
kronor och valde 6 000 kronor i månaden som
försäkringsbelopp, vilket kostade Sara 327 kronor
i månaden. Det innebär att Sara efter de första 30
dagarna av sjukskrivningen får 6 000 kronor per
månad. Hon har också råd att låta sonen fortsätta

med sina fritidsaktiviteter, och de kan åka på sin
sedan länge planerade semester.

Arbetslöshetsförsäkring
Camilla, 38 år. Hon är gift med John, och de har ett
nyfött barn tillsammans. Familjen bor i en villa och
hon står för den större delen av familjens inkomster.
I samband med att företaget Camilla jobbar på gör en
större omorganisation blir Camilla av med sitt arbete.
Genom Bo kvar-försäkringen som Camilla tecknade
får hon efter de första 30 dagarna av arbetslöshet
pengar från sin försäkring. Familjen har ett bolån på två
miljoner kronor och valde det högsta försäkringsbeloppet för sjuk- och arbetslöshetsdelen i försäkringen.
Det har kostat Camilla 218 kronor i månaden. Nu får hon
8 000 kronor i månaden från sin Bo kvar-försäkring.
Det ger henne tid att söka ett nytt arbete i lugn och ro.
För att köpa försäkringen eller veta mer, välkommen
att kontakta oss på 0500-777 000. Du kan också läsa
mer på vår hemsida LFskaraborg.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Välkommen till Sveriges snabbast v
Gissa vilken
fastighetsmäklare
som har
Sveriges mest
nöjda kunder
Vi tillhör en organisation som ägs av kunderna
själva och därför har kundens intresse i centrum.
Kanske är det därför Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling har Sveriges mest nöjda
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016.
lansfast.se/ski
lansfast.se/ski

Vi har Sveriges mest
nöjda kunder enligt
SKI, så valet att välja
mäklare är enkelt
Rikard Nero, Ulrika Strandberg, Jesper Ahllund,
Jenny Blomberg, Mia Svensson, Roger Nero

12
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st växande mäklare

Nyproduktionskväll med
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
i samarbete med SverigeBOgården
Vi vet att det är svårt att föreställa sig hur ett boende som ännu ej är
påbörjat kommer att bli när allt är inflyttat och området flödar av liv.
Låt inte det hindra dig – kom på information och inspirationskväll hos
oss för att få en bättre bild av ditt framtida drömboende.
När? – Onsdag 22/2 kl 17.30
Var? – Länsförsäkringars lokaler med ingång från Rådhusgatan.
Vad? – Inspiration och informationskväll där vi berättar mer om projektet Brf Solrosen samt allmänna frågor om hur det fungerar att köpa
nyproduktion. Du kommer även ha möjlighet att göra en intresseanmälan för att säkerställa att du får det boende som passar dig bäst.
Dessutom bjuder vi på kaffe och lättare tilltugg.

Anmälan senast den 17/2 till skovde.lansfast@lfr.se
eller 0500-777 111.
Kort presentation av Brf Solrosen:
BRF SOLROSEN – Välkommen till Trädgårdsstaden
Med närhet till såväl stadsliv som natur uppför SverigeBogården 32
välplanerade lägenheter om 2 till 4 rum och kök i vackra hus med
rymliga balkonger och stora uteplatser.
Genom kloka lösningar och ett genomarbetat byggsystem så bygger
SverigeBogården kostnadseffektiva hus för moderna, prismedvetna
människor med höga krav på funktion och utseende.

SKÖVDE Commercegallerian, 0500-777 111, www.lansfast.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Pittoresk kvittoredovisning med
sjöglimt och sekelskiftesblanketter.
Funderar du också på att sälja din bostad?
Vi hjälper våra säljare med alla delar av sin
bostadsaffär. Inte bara de roliga.

1:a pris: Ett handduksset
från Kosta Linnewäferi.

Så här års hjälper vi dem till exempel med
att deklarera sin bostadsförsäljning.

2:a pris: En Travel-/sportbag
i vattentät PVC.

Läs mer på lansfast.se

Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra andravinster. Svara rätt och var med i vår utlottning.
Lämna ditt svar på vår hemsida
LFskaraborg.se/hemmaplan senast 24 februari.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till: Länsförsäkringar Skaraborg,
Box 600, 541 29 Skövde.
Namn����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort���������������������������������������������������������������������������������������������
E-post���������������������������������������������������������������������������������������
Tel. dagtid��������������������������������������������������������������������������������
Mobil������������������������������������������������������������������������������������������
Fyll i de numrerade bokstäverna i ordning och lös
meningen.

––––––
1

Namn: ......................................................................................................................................................................................................................

Telefon.................................................................................................................

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................

Bli
Guldkund!
Bli
Guldkund!
Enkelt och lönsamt.

2

3

4

5

––

6

7

8

–––––––
9

10

11

12

13

14

15

Fyll i de numrerade
bokstäverna i ordning
och lös meningen:

Enkelt och lönsamt.

Vinnare från förra korsordet:
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Lena Ljungqvist, Skövde
2:a pris: Iréne Ödman, Skövde

20% rabatt på hushållets privata
20%
rabatt påPlus
hushållets
privata
försäkringar.
förmåner.
försäkringar. Plus förmåner.

Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Ann-Louise Collén, Skagersvik
2:a pris: Elke Henning-Jansson, Mariestad

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund
Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund
Tel: 0500-777 000
Tel: 0500-777 000
LFskaraborg.se

LFskaraborg.se
14

Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Kerstin Enoxon, Källby
2:a pris: Gunilla Ericsson, Lidköping
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Berit Fransson, Vartofta
2:a pris: Uno Johansson, Floby

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Skaraborgs ende
riskingenjör är
specialist på frågor
Mikael Abrahmson jobbar som
riskingenjör på Länsförsäkringar
Skaraborg. Det är en yrkesroll
som man skulle kunna kalla
exklusiv, han är nämligen ensam
om yrket i hela Skaraborg.
I ett samtal med Mikael ber jag honom att beskriva
vad en riskingenjör gör. Han svarar att hans
viktigaste roll är att svara på frågor – från kunder,
från egna säljare, från mäklare och från resten av
organisationen. Men vad handlar då alla dessa
frågor om?
– Det handlar om premier, brand, säkerhet, regler
och villkor, försäkringslösningar och mycket mer,
berättar Mikael och utvecklar med några exempel.
Denna förmiddag ville en innesäljare ha råd om
försäkringen för en elektrisk konsult som jobbar inom
bilindustrin, då är det viktigt att veta vilket ansvar
kunden har iklätt sig i sitt avtal till exempel. En annan
fråga gällde en premie för ett stort fastighetsbolag
för 2017. De har inga skador, ett bra säkerhetstänk
och ordning och reda. Kan vi ge ett bättre pris? Våra
motorskadereglerare på företag önskade utbildning i
det uppdaterade regelverket SBF 127 som styr kravet
på brandskydd i skog- och anläggningsmaskiner.
Det är några exempel på vardagsfrågor som ständigt
tickar in på mejl och telefon.

Att bedöma maximal skadekostnad
Riskingenjörens egentliga huvuduppgift är att
bedöma alla våra stora riskers största möjliga skada.
Alltså vad det kostar om katastrofen är framme.
Om det till exempel skulle börja brinna: Hur stor
skulle branden kunna bli, och hur stort avbrottet
då skulle bli?

Låter detta som
ett drömjobb?
Vi behöver ytterligare en riskingenjör.
Håll utkik på Facebook och Linkedin!

– Många tänker inte på det, men vi skyddar
företagen upp till 24 månader efter en skada,
förklarar Mikael. Omsätter då företaget 500
Miljoner så kanske själva branden är den lilla delen i
totalskadan och stilleståndet den stora kostnaden.

Besvarar inte bara frågor utan frågar
själv också
Jag frågar Mikael hur han går tillväga för att göra sina
bedömningar.

– Jag besöker företagen och tittar på allmän ordning
och reda. Bedriver kunden systematiskt brandskyddsarbete? Känner de till kraven i LSO (Lagen Om
Skydd mot olyckor)? Har de gjort EN-besiktningar
och åtgärdat fel? Finns brandlarm? Inbrottslarm?
Finns sprinkler? Har de gjort revisionsbesiktningar
av sina säkerhetssystem? Är brandcellsväggar täta?
Finns det blockerade branddörrar? Mmm, ja som du
märker så får jag inte bara frågor utan ställer en hel
del också, säger Mikael med ett skratt.

Att sätta pris på en företagsförsäkring
I Mikael Abrahmsons roll ingår att han är Underwriter,
vilket innebär att han sätter pris på försäkringen
och är det som upptar den största delen av hans
arbetstid.
– Jag bedömer risken och sätter utifrån det ett
pris, har ett företag ordning och reda på alla sina
delar brukar det kunna leda till ett lägre pris.
Att arbeta som riskingenjör är ett stort ansvar
som kräver en speciell kompetens. Alla riskingenjörer
hos Länsförsäkringar har därför en särskild
auktorisation och utbildas vid tre tillfällen per år för
att upprätthålla den.
– Det är för att vi ska hänga med i utvecklingen
och bedöma lika över hela landet. Vi är vad vi brukar
kalla utbildade pessimister och min fru brukar
påminna mig om det ibland, avslutar Mikael intervjun
med en glimt i ögat.
DAVID SEIVING
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Kunderna har sagt sitt – tack alla
kunder för utmärkelsen Sveriges
mest nöjda försäkringskunder

För andra året i rad tar vi hem förstaplatsen när
Svensk Kvalitetsindex mäter hur nöjda Sveriges
försäkringskunder är. Det är ett fint kvitto på att
det vi tror på och jobbar med i vardagen verkligen
uppskattas av er kunder. Ni är ju också våra
ägare. Vi är övertygade om att det gör skillnad

att vi finns nära. Mätningen visar också att vår
satsning på skadeförebyggande arbete kopplat
till klimatförändringar gillas. Detta är något vi
fortsätter att jobba med varje dag.
Välkommen att titta in eller hör av dig till oss. Låt
oss räkna på din försäkring – vi tål att jämföras.

Kontakta oss gärna !

Mariestad

Välkommen vardagar kl 9.00 – 16.30
SKÖVDE Rådhusgatan 8 | 0500-777 000
FALKÖPING Storgatan 1 | 0515-677 200
LIDKÖPING Lidbecksgatan 2 | 0510-777 220
MARIESTAD Esplanaden 8 | 0501-377 240

SKARA Stortorget 1 | 0511-241 00
TIDAHOLM Gamla Torget 6 | 0502-777 260
HABO Jönköpingsvägen 13 A | 036-172 400
VARA Stora Torget 4 | 0512-797 270

Kontoren i Skara, Tidaholm, Habo och Vara har lunchstängt, se LFskaraborg.se för exakta tider.

Lidköping
Skara

Skövde

Vara
Falköping

Tidaholm

Habo
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