
från Länsförsäkringar Västernorrland

lfy.se

Nr 2, oktober 2020

Vd har ordet

För femte året i rad genomför vi full-
mäktigevalet digitalt. I dessa tider är vi 
vara glada att vi ligger i framkant i vårt 
bolag med digitalt val. Det betyder att vi 
kan genomföra valet utan några hinder.

Även i år, till vår stora glädje, har vi 
fått utmärkelsen Excellent Arbetsgivare. 
Det är NyckeltalsInstitutet som har ut-
sett Länsförsäkringar Västernorrland till 
den mest attraktiva och hållbara arbets-
givaren bland Bank & Försäkringsbolag 
2019. Attraktiv arbetsgivare tillhör en av 
de, av Fullmäktige prioriterade uppsatta 
målen, inom vårt hållbarhetsarbete. 
 
Vi fortsätter att jobba utifrån Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer och 
turas om att arbeta hemifrån och på 
kontoret. Vi håller kontoren stängda för 
spontana besök. men det går bra att 
boka besök via telefon.

Har du inte sett filmen som ersatte 
fullmäktigedagen än så passa på att göra 
det. Det tar bara 10 minuter!

Tvätta händerna, håll avstånd och var 
rädda om er!

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

Film ersatte årets 
Fullmäktigedag
Den 30 september var planen att genomföra en dag för dig som 
fullmäktige. Under rådande omständigheter blev dagen inställd 
och istället spelades en film in där vd Mikael Bergström och  
ordförande Stig Högberg informerar kring läget i bolaget under 
Coronatider, resultatet och styrelsens strategi framåt.  
 
För dig som ännu inte sett filmen, klicka på länken och använd koden  
lfyslice2020 
 
Länk till filmen: 
https://vimeo.com/user14271136/review/464098206/ab62275974

Vi gratulerar Stig 60 år 
 
Den 18 oktober fyllde ordförande Stig Högberg 60 år. 
Han uppvaktades av såväl bolaget som styrelsen vid  
tisdagens styrelsemöte. Från bolaget fick Stig en  
privatlektion i skidteknik med skidåkaren Johan Olsson 
och från styrelsen god mat och dryck.



Dessa marknadsaktiviteter sker under valperioden:

- Kampanjsida på webben 
- Nyhet på webben 
- E-post till våra sakförsäkringskunder 
- Facebookannons 
- Printannons i Sollefteåbladet, Kramforsbladet, Yippie,  
   Tidningen 7 och Sundsvalls Nyheter 
- Digital annonsering i lokaltidningar

Läs om kandidaterna och rösta här: 
https://vasternorrland.fullmaktigeval.se/

Har du frågor kring valet?

Kontakta vd-assistent: 
Ankie Sondell, telefon 0611-36 53 12 
eller via mejl ann-christine.sondell@lfy.se 

Kontakta valberedningens ordförande:  
Charlotta Kristow, Ånge 070-248 77 29

Valda kandidater presenteras den 30 november 
på lansforsakringar.se och vår facebooksida.

 

Din röst ger 10 kronor till Hjältarnas hus  
 
För fjärde året i rad skänker vi 10 kronor per röst till  
familjehuset Hjältarnas hus vid Norrlands universitets-
sjukhus i Umeå. I Hjältarnas hus kan svårt sjuka barn från 
bland annat vårt län bo tillsammans med sina nära under 
påfrestande behandlingsperioder.  
 
Läs mer om Hjältarnas hus: http://hjaltarnashus.se/ 

Hej delägare! Vem väljer du?
Nu har vår röstningskampanj för årets fullmäktigeval startat. Valet pågår 
mellan 15-31 oktober. Kom ihåg att rösta du också! 
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Vi skänkte 150 000 
kronor till Majblomman 
i Västernorrland
Många föräldrar i länet har det tufft ekonomiskt och 
riskerar att få det värre under rådande pandemi. I år 
utökade vi därför vårt samhällsengagemang för barn 
och ungdomar och skänkte 150 000 kronor till Maj-
blommans lokalföreningar i länet. 

Organisationen Majblomman arbetar för att motverka barnfattigdom och har i 
113 år samlat in pengar genom den traditionella majblommeförsäljningen varje 
vår. Efter Corona-utbrottet tvingades årets försäljning istället ske digitalt.

I Västernorrland har Majblomman 22 lokalföreningar där barnfamiljer i länet 
kan söka ekonomiskt stöd.

- Stödet gör det möjligt för ett barn att till exempel få gå i olika idrottsaktivi-
teter och därmed dela gemenskap med andra. Vi kan betala medlemsavgift till 
en idrottsförening och se till att barnet har den utrustning som krävs, säger 
Margit Bäckman från Majblommans lokalförening i Härnösand.
 
Läs hela artikeln här https://www.lansforsakringar.se/vasternorrland/privat/
om-oss/press-media/nyheter/315277/

Har du brandövat hemma?

Varje höst genomför vi Sveriges största brandövning tillsammans med 
de flesta andra länsförsäkringsbolagen. Genom olika informationsin-
satser sprider vi viktig information om hur man brandsäkrar sitt hem, 
brandövar hemma och minskar riskerna för bränder. Vecka 47 drar vi 
igång. Kom ihåg att brandöva hemma du också! 
 
Läs mer:  https://lansforsakringar.se/vasternorrland/privat/forsa-
kring/forebygga-skador/brander/brandovning

Ljus i mörker räddar liv. 
Vi delar ut reflexer på 
stan.
 
Måndag morgon, den 26 oktober, delar 
vi ut reflexer på stan i Härnösand, 
Kramfors, Örnsköldsvik och Sundsvall. 
 
Ett enkelt sätt att minska risken för olyckor 
är att använda reflex. Därför delar vi ut 
reflexer till oskyddade trafikanter på gator 
och torg, runt om i Västernorrland, måndag 
den 26 oktober, mellan klockan 7-8. För att 
ljus i mörker räddar liv.

 
15–31 oktober 2020
Under perioden 15-31 oktober sker 
vårt digitala val till fullmäk tige.  
 
30 november 2020
Vi presenterar resultatet i  
fullmäktigevalet på lansforsakringar.se
 
23 april 2021
Bolagsstämma i Örnsköldsvik

Datum att hålla koll på!
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