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Eleverna skapade film
- galapremiär Statsministern Lyssnar

Så skapar du ett personligt
och harmoniskt hem

SID 3

SID 13

2019

Investera hållbart i din
hälsa och ditt sparande
Som kund i Länsförsäkringar Skaraborg kan du vara med och
påverka bolagets framtid. Vi ägs nämligen av våra kunder. Läs
här i Hemmaplan om hur det kundägda fungerar.
Vi gör också ett besök till De la Gardiegymnasiet i Lidköping.
Teknikprogrammet har varit första klassen i världen att testa
en ny plattform för utbildning i presentationsteknik och kommunikation. Läs om hur de har tränat och deras möte med
David JP Phillips på sida 4-5.
Apropå träning kan du också läsa om fysisk träning i tidningen och hur viktig vardagsmotionen är för oss. Hur du skapar
hållbara träningsvanor som håller över tid, men också om hur
du lägger upp din träning på ett bra sätt. Lovisa Sandström,
Sveriges mest älskade PT även kallad Lofsan, är en av dem
som ger dig tänkvärda tips.
När vi är inne på temat hållbart ligger det nära till hands att
berätta om möjligheten att kunna påverka vår omvärld genom att välja aktivt när vi handlar varor och tjänster. Vi vill
slå ett slag för att investera i en Svanenmärkt fond, just för
att här finns möjligheten att påverka företagen att utvecklas i
mer ansvarsfull inriktning, vilket många efterfrågar idag.

2019

Jamen,
tjong
Stolta och
glada.i
medaljongen!
Men inte klara.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar de mest nöjda
SKI:s undersökningar visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder.
kunderna
inom bank, försäkring och fastighetsförmedling – igen!
Men bra kan alltid bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare kunder nästa år.
Vi tror att det beror
pådess
att–vistort
är helt
vanliga
människor, som valt
Fram till
tack för
förtroendet!
att jobba på ett kundägt bolag.

*Som namngivet företag. ** Delad förstaplats.

United Directors

Länsförsäkringar Sverige Aktiv

ett initiativ för att lyfta kreativ skärmtid

En liten svan
kan göra stor
skillnad

4-5 David JP Phillips

6-7 Vår app är för alla

United Directors är ett initiativ skapat av Göteborg Film Festival och Länsförsäkringar med målet att
låta ungdomar tillsammans skapa en internationell filmsuccé. Under hösten pågick ett febrilt arbete
bland 10 högstadieklasser runtom i Västsverige, med skapandet av filmen ”Statsministern lyssnar”.

Trevlig läsning!

8-9 Hälsa och träning

Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg

10 Svanenmärkt fond

Svanenmärket förknippas ofta med konsumentvaror, men det finns även fonder
som uppfyller vissa hållbarhetskrav och därför kan Svanenmärkas – som vår
fond Sverige Aktiv. Den investerar i bolag med god tillväxt, men inte i vapen,
tobak och fossila bränslen eller i företag som bryter mot mänskliga rättigheter.
Genom ett aktivt ägande försöker vi också påverka företagen i en hållbar
riktning, bland annat genom att rösta på bolagsstämmor. Spara hållbart?
Välj Sverige Aktiv – fonden med Svanen.

svanen.se/spararen

lansforsakringar.se/sverigeaktiv

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

11 Försäkringsbedrägerier

13 Inredningstips

Här finns vi Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 0500-777 000 Falköping Storgatan 1, 521 42 Falköping, 0515-677 200 Lidköping

Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 02 Lidköping, 0510-777 220 Mariestad Esplanaden 8, Box 32, 542 21 Mariestad, 0501-377 240 Tidaholm Gamla Torget 6, 522 31
Tidaholm, 0502-777 260 Skara Stortorget 1, 532 30 Skara, 0511-241 00 Habo Jönköpingsvägen 13A, 566 31 Habo, 036-172 400 Vara Stora Torget 4, 534 31 Vara,
0512-797 270 E-post info@LFskaraborg.se

Hemmaplan Ansvarig utgivare: Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg. Redaktion: Länsförsäkringar Skaraborg: David Seiving,
Ann-Christine Brandels, Malene Falk Layout: Maria Landström
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Tillsammans med Netflix-aktuelle Oskar
Söderlund har 327 högstadieelever själva spelat in och regisserat filmen Statsministern
Lyssnar tillsammans med filmpedagoger från
Göteborg Film Festival. 10 högstadieskolor i
Västra Götaland har skapat en scen var som
tillsammans bildar långfilmen. Genom att använda skärmen som ett kreativt verktyg kan
skärmtiden förvandlas från ett problem till
något positivt och dessutom ge unga en röst
i en värld som så ofta styrs av den vuxna makten.
Filmen hade världspremiär 31 januari
Röda mattan var utrullad utanför Draken i Göteborg och i trappan upp till foajen ringlade sig
kön av skolelever lång. Känslan av förväntan
som fanns i lokalen gick nästan att ta på den
där dagen. Äntligen skulle man få se filmen
man varit med och skapat.
Mellan intervjuer och fotograferingar, fick vi
några ord med Malva Tapper, som går i 8B1 på

Vasaskolan i Skövde. När vi ställer frågan vad
som var roligast med projektet kommer svaret blixtsnabbt, att komma på idéen och att
få spela in var kul. Men det absolut roligaste
var att få se vår idé förverkligas. I vanliga fall
så använder Malva mest sin tid framför skärmen med att titta på andras innehåll. Hon uppskattade att få en inblick i hur det är att skapa
innehåll istället. Malva berättar för oss att hon
lärt sig många olika tekniker och program för
att filma och klippa men även samlat på sig erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra.
Precis innan det är dags att gå in i biosalongen
avslutar hon med att säga – ”Det här ska bli jättespännande, framförallt att få se de andra klassernas scener och filmen i sin helhet.”

lar och stöttar vi en rad initiativ i vår region
som på olika sätt hjälper barn och ungdomar
att må bättre. Både digitalt och i den fysiska
världen. United Directors handlar om att lyfta
kreativ skärmtid där unga får vara aktiva skapare istället för passiva konsumenter.
Malene Falk

Se filmen på: uniteddirectors.se

Varför denna satsning?
Länsförsäkringar vill att alla unga ska ha samma förutsättningar och känna sig inkluderade
i samhället oavsett var man bor, går i skolan
eller vilken bakgrund man har. Därför utveck-

Malva Tapper blir
intervjuad av SVT Väst.
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våga gå upp och ner i volym. Det är lite som att
få verktyg för att skruva fast skruvar som sitter lite löst. Man har alltid presenterat i skolan
men inte tränat på hur.
Albin Falsen Lindqvist har också upplevt stor
skillnad.
- Jag har gjort hur många presentationer som
helst i skolan men aldrig fått riktig feedback
på hur jag blir bättre, säger Albin. David bryter
ner presentationsteknik i sina beståndsdelar
så att man kan träna.
Klassens stora överraskning
I slutet av november överraskade Håkan klassen med att David dök upp på lektionen i entreprenörskap.

Träning som ger resultat
- Materialet är jättebra, tycker Frida Lefwander. Jag har jobbat mycket med kroppsspråket och rösten. Konstpauser, att våga ta i, att

- När David skulle gå in till eleverna sade han
till mig att det var den bästa dagen i hans liv,
säger Håkan. Det är det här han vill, att hjälpa
unga med kommunikationsförmågor.

Den 4 mars lanserar David plattformen globalt. Albin och några elever till är inbjudna.
- Jag fyller år samma dag så det blir lätt bästa
födelsedagspresenten.
Årets UF-mässa i Skaraborg är 5-6 mars och
eleverna ser fram emot att få använda sina
nyvunna färdigheter och pitcha sina företag.
Vinner man pris förtjänar man också en plats
på skolans Wall of Fame. Ribban ligger högt
- 2019 blev Håkans elever 1:a, 2:a och 4:a i årets
UF-företag i Skaraborg och ett företag vann
senare Årets Innovation i Sverige och ett var
topp 6 i Årets Företag. Men prisplats eller inte,
det bästa priset är kunskapen för livet och den
har alla elever definitivt redan vunnit under
sitt UF-år.
David Seiving

- Det var mäktigt när David var hos oss i klassrummet, tycker Albin.

Klass på De la Gardie i
Lidköping är först i världen
För ett år sedan ställde jag mig gärna bakom något när jag skulle prata inför klassen. Jag var sååå nervös
och visste inte vad jag skulle säga. Det kändes verkligen inte bra att hålla en presentation, berättar
Frida Lefwander på De la Gardiegymnasiet. Nu känner jag att jag vågar ta för mig och vågar kliva fram.

Förändringsresan började med läraren Håkan
Karlsson på De la Gardies teknikprogram efter julmässan med Ung Företagsamhet (UF).
- Jag tyckte att många inte var så bra på att
presentera. Därför letade jag runt efter bra
tips och hittade David JP Phillips material på
YouTube.
David JP Phillips är kommunikationsexperten
vars Tedx Talks om presentationsteknik har
miljontals visningar.
- Vi tittade på Davids Tedx i klassen. Sedan
började eleverna att träna presentationstek-
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nik med och coacha varandra för
att hitta de små förbättringarna. Effekten blev helt otrolig,
säger Håkan med sprudlande entusiasm. Jag kontaktade David för att tacka
och berätta om hur vi har
jobbat. Han blev superglad! Senare frågade han
om vi ville vara första skolan att testa en ny plattform
för att erbjuda ungdomar träning i kommunikationsteknik.

- Alla ungdomar oavsett pengar,
välstånd, land, språk, etnicitet, kön ska ges samma
förutsättning att kunna
kommunicera i livet - det
är grunden i allt, säger
David JP Phillips själv
om JP University och
varför han vill erbjuda
det gratis till skolor.

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson tipsar:
Börja med att titta på Davids tre Ted Talks på YouTube. 110 steps,
Death by powerpoint och en om storytelling. Det är kunskaper som är
nyttiga för alla och kombinerar man effekterna av dem blir det något
enormt.

Överraskade och helnöjda elever med
David JP Phillips på besök i klassrummet.
Eleverna på bilden från vänster: Simon
Ahlberg, Pontus Ek, Alexander Dahlberg
Karlsson, Callum Cassidy, Albin Falsen
Lindqvist, Astrid Gustafsson, Frida Lefwander.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vår app är för alla våra kunder
Du har väl laddat ner vår app. Där finns flera smarta funktioner som kan förenkla din vardag.
Du kan enkelt överföra pengar mellan dina konton och lägga upp sparmål som du får vägledning om
hur du effektivast når. Om du skulle råka ut för en skada kan du enkelt anmäla den direkt i appen.

Smarta funktioner
i appen
Spärra ditt kort tillfälligt

Appen är för alla våra kunder, privat eller företag.
Och oavsett om du är
bankkund, försäkringskund eller har pensionssparande hos oss, samlar du allt på en plats.
Du kan skapa din egen
startsida, så att du
lätt når de funktioner som du vill ska
visas där.
Populära funktioner
En av de populäraste funktionerna i vår
app är Dra-och-släpp vilket är en snabböverföring mellan egna konton. Du behöver inte
logga in för att se ditt saldo eller göra en överföring mellan egna konton. Har du en Iphone
behöver du inte ens öppna appen, då räcker
det med att be Siri om hjälp. Har du en Apple
watch eller en klocka med Android Wear kan
du använda snabbsaldo och snabböverföring
direkt i dem.
Skapa ett effektivt sparande i appen
Sparar du till ett nytt boende, en båt eller till
semesterresan? Oftast är det lättare och roligare att spara till ett konkret mål.
Det är enkelt att skapa sparmål i appen. Du
justerar bara målsumman och spartiden
efter din dröm, så får du ett fondförslag som
kan passa ditt sparande. Självklart kan du även
välja själv vilka fonder du vill spara i. Oavsett
om du väljer vårt förslag eller dina egna fonder får du en sparprognos på hur ditt sparande kan utvecklas över tid. Det är ingen
garanti, men det är beräknat utifrån historiska
data och ekonomiska modeller. Baserat på ditt
sparmål och ditt fondval får du förslag på ett
månadssparande för att kunna uppnå sparmålet i tid.
Om du sparar på kort sikt eller till ett mindre
belopp, bör du spara på ett sparkonto. Sätt en
målsumma och spartiden utifrån din dröm. Då
får du veta hur mycket du behöver spara varje
månad för att nå ditt sparmål i tid och kan sätta upp en månadsöverföring.
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Reserelaterade funktioner och tips

Anmäl skada direkt i appen

Ska du ut och resa, så hittar du Resekortet,
kontaktuppgifter till SOS International och ditt
försäkringsrummer i appen. Där har vi också
samlat smarta tips inför resan. Om du råkar ut
för sjukdom eller olycksfall under utlandsresan så hittar du närmaste vårdgivare i appen.

Har du råkat ut för en olycka med ditt fordon eller har något gått sönder? Då kan du
anmäla det direkt i appen. Du kan också se,
följa status och komplettera din anmälda skada.
Marie Lundell, chef motorskador, tipsar om att
anmäla skadan direkt i appen då du enkelt kan
beskriva vad som hände, göra en skiss över
förloppet och skicka med bilder. Det går även
att markera var olyckan skedde genom GPSpositionering, säger Marie. Förutom att anmäla fordonsolyckor kan du även anmäla skador
kring inbrott och stöld, maskinskada och elektronik samt stenskott och trasiga rutor.

Är du ute och reser och ditt bagage inte dyker upp? Då kan du anmäla det i appen, det
går även bra att anmäla personförseningar vid
resa och avbeställd resa.

”

Om du är orolig för att du tappat bort ditt kort
då kan du spärra det tillfälligt i appen och låsa
upp det om du hittar det senare.

Anmäl skada direkt i appen
Har du råkat ut för en olycka med ditt fordon eller har
något gått sönder? Anmäl det direkt i appen.

Snabbsaldo & snabböverföring
Du behöver inte logga in för att se ditt saldo
eller göra en överföring mellan egna konton.
Svep bara ned från startskärmen och kolla
saldot eller flytta pengar. Eller använd för
den delen Apple Watch eller en en klocka
med Android Wear om du har en sådan.

Det snabbaste och enklaste
sättet att anmäla en skada är
att göra anmälan direkt i vår
app. Logga in och gå in under
Försäkring. Här guidas du
sedan vidare”.
				
									

Marie Lundell, chef motorskador

Vi har Sveriges bästa mobilupplevelse
Varje år utser Web Service Award Sveriges
bästa webbplatser. I år blev det vinst för
Länsförsäkringar i kategorin Mobilt. Web Service
Award undersöker varje år vilka svenska webbplatser
besökarna är mest nöjda med. I juryns motivering
står att läsa att besökarna upplever appen som
lättanvänd och funktionell och lyckats med att
ständigt hålla sig i framkant kring vad besökarna vill ha.

Månadskollen

Sparnavigatorn

Med månadskollen får du

Sparnavigatorn vägleder dig till ett

koll på ekonomin och ser

effektivare, lättare och roligare sparande

vart pengarna tar vägen

och hjälper dig att nå din dröm.

varje månad och var du
oftast handlar med

Vädervarning från SMHI
Resekortet i appen

Med vädervarning får du notiser vid risk

Ett resekort är bra att ha om det skulle

för till exempel brand, nederbörd eller

hända något på resan. Resekortet hittas i

åska i ditt bevakade område.

ditt kort.

appen under Råd vid skada och resa.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Så skapar du träningsvanor som håller
Det är många som har kommit igång med träning för att sedan, efter en tid, falla tillbaka in i gamla
slöhetsvanor. Så vad är nyckeln till träningsvanor som håller långsiktigt? För att få svar kontaktade
vi Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan och omtalad som ”Sveriges mest älskade PT”.

Lovisas filosofi
Lovisas hälsofilosofi handlar framförallt om att minska känslan av uppoffring kring vardagsmotion, träning och kost.
- Många tror att det är det som de gillar bäst som de måste ändra på.
Att helggodiset eller fredagsvinet måste bort. När jag coachar säger jag:
behåll det och ta bort annat som du gör och äter av ren vana! På så vis
får du en känsla av framgång att ta med dig när du ska etablera ytterligare en ny vana, förklarar Lovisa.

Namn: Jonas Liberg Ville
Tränare: IFK Skövde Handboll
Bor i: Halden i Norge och lägenhet i Skövde
Foto: Hans Petter Ville

Hur prioriterar jag?
Vikten av vardagsmotion

FORMTOPP

De flesta svenskar motionerar regelbundet och anser sig ha en god hälsa. Ändå ökar antalet människor som har problem med alltifrån övervikt
och fetma till stress och psykisk ohälsa. Det visar sig också att vi presterar sämre i de vanligaste motionsloppen än tidigare. Lovisa menar att
det framförallt beror på att vi rör på oss för lite i vardagen.

KONDITIONSTRÄNING

CIRKULATION
FULL FUNKTION

Hälsopyramiden
Utifrån hur vältränade vi är, använder sig Lovisa av en ”hälsopyramid”.
I basen ligger de grundläggande funktionerna, att ta hand om sömn,
smärta och eventuell sjukdom. I toppen ligger formtoppen- för den som
vill maxa sin prestation.
- När du gjort ett steg får du bäst effekt om du tar dig till nästa steg – om
du cyklar till och från jobbet gör du mycket på nivån cirkulation. Efter
det lägger jag in styrketräning, före konditionsträning, eftersom du har
en hygglig kondition. Många sätter kondition före styrketräning. När du
sedan lägger på konditionsträning ska du få upp din puls ordentligt högt
för att få en fysisk utveckling. För att klara det måste du ha styrkan som
du får genom styrketräning, avslutar Lovisa.
Anne-Christine Brandels
Lovisa Sandström, Personlig tränare och författare till
”Bli hälsoklok - Lofsans bok om hållbar livsstil”

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Jonas är en tränare med stora kunskaper om både träning och hälsa.
Och själv inte helt oväntat gillar han bollsport bäst som träningsform.

STYRKETRÄNING

– Forskning visar att ju mer människor tränar desto mindre rör de på sig,
säger Lovisa. Vad folk framförallt behöver bli bättre på är att röra sig på
den nivån att de inte behöver byta om. Då cashar de också in effekterna
av den träning de gör. Många vill att kroppen ska få sitt på träningen,
men så fungerar det inte, säger hon.
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Ville formtoppar laget
Hur kan ett typiskt träningspass se ut för er?

Hur håller ni er motiverade i motgång?

- Under säsongen blir det många matcher. En typisk träning inför nästa
match är att vi tittar på motståndarlaget och blir eniga om en taktik. Vi
har också två till fyra fysiska pass, tre till fyra handbollspass och en till
två matcher i veckan, berättar Jonas.

- Bakslag kan också vara bra för motivationen. En del triggas av det och
tar i mer istället. Laget bidrar till motivation och engagemang, de backar
upp varandra - alltid under positiva förhållanden, förklarar Jonas.
Anne-Christine Brandels

Tränar du något själv?
- Jag spelar squash två till tre gånger per vecka och lika mycket styrka
och löpträning men det är utan tvivel roligast att syssla med bollsport,
säger han.
Hur jobbar ni med målsättning och träning/vila i laget?
- Under försäsongen sätter vi värdegrunder och målsättningsarbete.
Vi blir överens om vad vi kan förvänta oss av varandra och sätter upp
ramarna både för spelarens egen del och för hela laget.
Vi har tydliga ramar och det är viktigt att spelarna känner trygghet med
mig som tränare, menar Jonas. När det gäller vila är det en utmaning
för det är stora skillnader mellan hur många minuter spelarna är på
plan så därför ser behovet olika ut. Men dagen efter match är inte hård
träning att rekommendera. Målet är att anpassa alla träningar så vi
hamnar i formtopp på matchdagen.

Jonas motionstips – så kommer
du igång med träningen som
håller i sig
– För att bli lite mer aktiv är det
viktigt att hitta en aktivitet som du
kan tänka dig att göra om och om
igen. Fråga dig själv. Vad kan jag
göra och vad vill jag göra?

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Länsförsäkringar Sverige Aktiv

En liten svan
kan göra stor
skillnad

Tillsammans mot
försäkringsbedrägerier
Att motverka försäkringsbedrägerier är viktigt, inte bara för att det är olagligt utan också
för att kostnaderna för bedrägerierna påverkar försäkringspremierna. Det leder till högre
kostnader för ärliga kunder och i slutändan lägre återbäring för våra kunder.

Försäkringsbrott står för 5-10 procent av försäkringsutbetalningarna
enligt Svensk försäkrings statistik. Det kostar försäkringsbranschen
cirka 3-6 miljarder varje år. Bedrägerier drabbar de ärliga försäkringstagarna och varje år beräknas en familj på fyra personer betala alltifrån
500 kronor och upp till 1 000 kronor mer i försäkringspremier på grund
av bedrägerierna.
En misstänksam roll
Länsförsäkringar Skaraborg har egna utredare som arbetar aktivt mot
försäkringsbedrägerier. Utredarna kan gräva djupare i skadeärenden
där man misstänker att kunden försöker få ut mer pengar än den bör.
Det kan handla om att man hävdar att något är värt mer än det är, att
man fejkar ett inbrott eller hittar på en skadehändelse. Den oärliga kunden, som försöker sig på ett försäkringsbedrägeri, blir inte bara helt
utan ersättning utan kan också dömas till två års fängelse i allvarliga
fall.

Spara i en Svanen-märkt fond
Svanenmärket
förknippas
konsumentvaror,
men det finns
även
fonder
I nästan
ett år harofta
det med
gått att
investera i en Svanen-märkt
fond
hos
oss på Länsförsäkringar.
som uppfyller
vissa
hållbarhetskrav
och
därför
kan
Svanenmärkas
–
som
vår
Det är vår fond Sverige Aktiv som har Svanen-märkning vilket innebär att fonden har tagit på
fond Sverige Aktiv. Den investerar
i bolag
med god
tillväxt,
inte
i vapen,
sig rollen
att påverka
företag
attmen
agera
mer
hållbart.
tobak och fossila bränslen eller i företag som bryter mot mänskliga rättigheter.
Genom ett aktivt ägande försöker vi också påverka företagen i en hållbar
Vi kan alla påverka vår omvärld gemiljö och människa, kan du bidra till att skapa
svanen.se/spararen
fond!
riktning,
bland
Spara hållbart? Vad innebär en svanenmärkt
mer hållbar värld.
nom de val vi
gör närannat
vi hand-genom att rösta påenbolagsstämmor.
• Fonden måste helt avstå från investeringar
lar olika varor och tjänster.
Välj
Sverige Aktiv – fonden med Svanen. Spara hållbart
i vissa branscher och företag som är
Svanen-märkningen har
funnits i nästan 30 år
som en vägledning för
att kunna välja produkter som lever upp
till tuffa krav på miljö-,
hälsa och kvalitet, och
som bidrar till ett mer
hållbart samhälle. Genom
att spara i fonder som stöttar globala hållbarhetsmål och
som strävar efter att minska skada på

Med vår Svanenmärkta fond Länsförsäkringar Sverige Aktiv kan du
investera miljömedvetet på din
hemmamarknad och påverka företagen att utvecklas i en mer hållbar riktning, säger Sandra Kruslock, kundansvarig pension & placering privat.

lansforsakringar.se/sverigeaktiv
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särskilt problematiska.

• Fonden ska göra en ordentlig hållbarhets-			
analys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
• Fonden ska tala om vilka aktier och obliga-		
tioner m.m. som finns i fonden och årligen
rapportera vad fonden gjort för hållbar-			
hetsarbete.

• Svanen stimulerar fonden till ett aktivt
Observera att Svanenmärkning av en fond inte är
ägande och driver ett påverkan gentemot 			
någon garanti för fondens avkastning eller för hur
Historisk avkastning
ingen garanti för framtida avkastning.
företagenäri portföljen.
riskfylld placeringen är.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

- Utmaningar vi ibland ställs inför är att upptäcka och utreda arrangerade trafikolyckor och även bilbränder, säger en av våra utredare.

”

Vi utreder alltid samtliga
bilbränder noggrant. Då vi
tyvärr märker av att många
är anlagda.”

Hur går en utredning till?
När en av våra handläggare tar emot en skadeanmälan som av olika anledningar kan kännas osann, kontaktas vi och påbörjar en utredning. Då
handlar det om att samla massa information och bland annat titta närmare på ifall händelseförloppet som beskrivs verkligen stämmer överrens med skadan som anmälts, berättar vår utredare. Varför vi utreder
misstänkta försäkringsbedrägerier är dels för att se till så att utbetalningar inte görs felaktigt. Sen finns det även ett samhällsperspektiv i
det, då denna typ av bedrägerier i vissa fall kan vara ett sätt för gängkriminella att tvätta pengar, vilket vi också vill vara en motkraft till, avslutar vår utredare. Under 2018 utreddes 200 stycken ärenden hos oss.

FNs globala mål nummer 16
FNs globala mål nummer 16 handlar bland
annat om att bekämpa organiserad
brottslighet och olagliga finans ochvapenflöden samt att öka möjligheterna att
återvinna och återfå stulna tillgångar.
Länsförsäkringar bidrar till målet på många
sätt, bland annat genom vårt omfattande
arbete för att motverka och utreda
försäkringsbedrägerier.

Malene Falk

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

11

Hem att trivas i

Nöjdast kunder 4 år i rad

– det är vad vi kallar hållbarhet
2019, året som vi för fjärde året i rad blev utsedda till den fastighetsmäklare som har mest nöjda kunder. Något vi
är väldigt stolta över. Nöjda kunder föder mer affärer och för att kunna ger er den service vi vill, beslutade vi oss
för att nyanställa. Inte bara en, utan tre nya mäklare. Så låt oss presentera våra tre senaste tillskott.
Caroline Axell
Jag har ända sedan barnsben varit fascinerad
av hus, byggnader och människors olika sätt
att leva och bo. Detta intresse delar jag tillsammans med min familj, då jag är vår släkts
tredje generation fastighetsmäklare.
xJag är uppvuxen i
Skara men är idag
bosatt i Skövde
tillsammans
med min
sambo.
Det bästa
med att arbeta som fastighetsmäklare
är att få guida
människor i deras
olika livssituationer.
Mina tre grundpelare är att skapa trygghet,
visa ett stort engagemang samt att vara noggrann genom hela köp/försäljningsprocessen.
Med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i
ryggen har jag de rätta verktygen för att göra
din bostadsaffär lyckad. Varmt välkommen
att höra av dig!

Ottilia Linden
Bor i Hjo, Grebban, med min man och två barn.
Är ursprungligen från Norrland men föll för
Hjo och dess charm. Jag har arbetat på bank
i sex år som privatrådgivare, företagsrådgivare och förmögenhetsrådgivare, och jag
har saknat mäkleriet i samtliga sex år.
Nu är det äntligen dags att återvända till
mitt sanna kall!

Det som gör detta jobb så roligt är att ingen
dag är den andra lik, precis som de hus och
lägenheter som man förmedlar. Ser fram
emot att göra 2020 till ett fantastiskt år!

ERBJUDANDET

Victor Hölscher
Victor heter jag och är det senaste tillskottet
i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, mig
hittar du på Skövdekontoret från och
med april.
Av tidigare
kollegor beskrivs jag som
social och driven, med stort
engagemang
för affären och
kundkontakten.
Dessa egenskaper tillsammans med god tillgänglighet och min vinnarskalle tror jag är ett bra
recept för en lyckad affär!
Om du funderar på att flytta så är jag övertygad om att mitt engagemang, mitt driv och
min tillgänglighet kommer leda till att vårt
samarbete blir succé! Detta givetvis samtidigt som du känner dig trygg och involverad i
arbetet. Det är ju trots allt kanske din största
affär någonsin. Vi ses!



Ett hem ska förmedla trygghet, välbefinnande och vara en plats att vila på för att kunna få ny energi.
Vad som får oss att trivas och känna harmoni är dock väldigt individuellt.
Det viktigaste med ditt hem är att du trivs och mår bra.

Vad får dig att känna harmoni? För någon är ljusa och naturnära färger
det som skapar lugn och ro medan för någon annan är det starka färger och ett livfullt hem som gäller. Det finns inget rätt eller fel anser
jag, utan det är de personliga behoven som ska styra när man skapar
sitt drömboende. Inte trender eller vad andra tycker. Som inredare gör
jag alltid en behovsanalys för att komma fram till vad kunden tycker om
och har behov av. Sedan finns det en mängd knep för att skapa harmoni
oavsett vilken stil man föredrar. Ditt hem ska spegla vem du är och det
viktigaste med ditt hem är att du trivs och mår bra.
Homestylning och inredning är två olika saker
Skillnaden mellan inredning och homestyling är att när jag arbetar med
inredning så är det kundens personliga behov som styr, vid homestyling är utgångspunkten istället vem den tänkbara köparen är. Är det till
exempel en barnfamilj? Eller en student? Sedan skapas en miljö med en
röd tråd mellan rummen som lyfter fram
bostadens bästa egenskaper, allt för
att göra den så attraktiv på marknaden som möjligt. Det innebär
inte att allt i bostaden behöver
bytas ut. Genom att omgruppera befintliga möbler och inredningsdetaljer kan en annan
känsla skapas. Jag utgår alltid
utifrån det möblemang som
finns men tillför de detaljer som
behövs för att lyfta fram potentialen i bostaden. På så vis lockar
man fler tänkbara köpare och därmed
ökar chanserna för en snabbare försäljning
och ett högre försäljningspris. I dagens digitala värld är bilderna på
bostaden otroligt viktiga. En stylad bostad ger bättre bilder. Det är

bilderna som förmedlar första intrycket och som ska locka så många
spekulanter som möjligt. Det är viktigt att skapa en positiv känsla för
bostaden redan i bilden vilken sedan ska förstärkas när spekulanten väl
kommer på visningen. En känsla av att HÄR vill jag bo!
Kosntadsfri konsultation vid försäljning
Jag har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med mäklarna på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde och de involverar mig
tidigt i deras säljprocess. Deras kunder erbjuds en kostnadsfri konsultation inför fotografering och visning med mig. Önskar man sedan mer
stylinghjälp erbjuder jag tjänster anpassade helt efter kundens förutsättningar och jag kan hjälpa till med allt från en kompletterande
ministyling till en total homestyling av en tom bostad.
Ann-Sofie Hjortmar
Inrednings- och homestylingkonsult
Hjortmar Hem & Inredning
www.hjortmars.se

Frankeras ej

Mottagaren betalar
För dig som går i säljartankar och vill maximera din försäljning. Om du tecknar ett
portot
förmedlingsuppdrag med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skövde perioden
22/2-1/5 2020 ger vi rabatt med 50% på kostnaden för lilla stylingpaketet,
Länsförsäkringar
värde 2.500 kr från Hjortmar Hem & Inredning.
Fastighetsförmedling
Klippa ut och skicka/maila till oss.
Namn

Telefon

Svarspost
20226413
541 20 Skövde

Skövde | Hertig Johans torg 2 | 0500-77 40 80
lansfast.se/skovde | skovde@lansfast.se
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Erbjud

a

DEL

KAN
VARG
DELAV
TIMMEN
SKYNDA

Familjesemester
på Maldiverna

STOLLAR
PACINO

8

EDAMER

I ÖL
FÅ HA
ETT TAG

HÄNGIVEN
ANHÅNGARE

5

FATTAR
MITT I
BESLUT
MOTIV
OM ÅTAL
SLUTAT

HUR SA?

FATTAR
GESSLE

SPELAS
HOCKEY
PÅ
GAMMAT

EMOT

RÄCKA

VAN

HAR
FISK
DAGSMEJA

12

SAL

VARAN

LIVSLÄNGD

FÅRKLÄDER

DRAG
KOM
VINKÅRE BIBELNAREN
DEL

PÅ
KATTTASS

AGADE

SKAL

VARA

ENSLING

Val vart tredje år
Bodil Warolin som ingår i bolagets valberedning berättar att val till fullmäktige görs i 17
kommuner och mandattiden är på tre år. Uppdraget som fullmäktige innebär att man är
representant för kunderna/ägarna på höstmöten med information varje år och val vart
tredje år samt på bolagsstämman.
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Valberedningens uppgift
Det är på bolagsstämman som valberedningen väljs. Deras uppgift är att förbereda val till
fullmäktige, samt val av styrelse och revisor.
- De personer vi frågar brukar gärna ställa upp
som fullmäktige, de tycker det är både lärorikt
och roligt att vara med, säger Bodil. Dessutom
känner de att de gör nytta inom länet. Huvudkriteriet för att bli vald är att man har minst en
sakförsäkring i bolaget.
Kunder
- Både när det gäller val till fullmäktige och
styrelse tycker vi förstås att de gärna ska
vara Guldkunder, ha engagemang, intresse och

en viss insikt i ömsesidigheten, menar Bodil.
Sedan ska man naturligtvis vara allmänt lämplig för uppdraget och vara bosatt i gamla
Skaraborg. Mandattiden är tre år och max tolv
år totalt, styrelsen väljs sedan på bolagsstämman. När det gäller styrelseuppdragen har de
formella kraven ökat på senare år, på grund
av ny lagstiftning och ändrade riktlinjer från
Finansinspektionen. Det måste vi naturligtvis ta hänsyn till, avslutar Bodil som också
vill välkomna kunder till höstmöten i respektive kommun. Mer om detta finns att läsa på
LFskaraborg.se under senhösten.
Anne-Christine Brandels

FRAMÅTANDA

ÄLVA

2

FRAMÅTANDA

AVSTÅ
FRÅN

Du kan också lämna in ditt svar på något av
våra kontor eller posta till:

STJÄLA

ÄLVA

Vinnare
LUNDELLfrån korsordet i maj

Siv
Hellqvist, Vara
2
STJÄLA
Astrid Oevert Bäck, Lidköping
Nils-Olof Karlsson, Karlsborg
Granni Antolli, Töreboda
FÖRDE
VÄSEN
Eija Magnusson, Skövde
Carin
Sköld, Skövde
7
Ulrika Setterberg, Falköping
Mona-Lill Wendel, Falköping

HAR

SA INTE

FÖRDE
ÖPPEN
SMILA
SKÖRT
ETT
Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................
VÄSEN
MUN
SKAL
KNYST
13
LIVSAVSTÅ
E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
SÖNDER
LÄNGD
FRÅN

Fullmäktige är Länsförsäkringar Skaraborgs
högsta beslutande organ. Det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid. I varje
kommun väljs en fullmäktige för varje påbörjat
2000-tal kunder, dock minst två ledamöter för
varje kommun.

FÅGELBO

LUNDELL

PRONO-bokstäverna iSAL
Fyll i de numrerade
ordning och lös meningen: FORM
AV
MEN

Svara rätt och var med i vår utlottning.
Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra
andravinster.
Lämna ditt svar på vår webbsida:
PÅ
FÅGELLFskaraborg.se/hemmaplan
senast den
KATTBO
TASS
16 mars.

Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.

ÄNGS- HAR
LIG
SKÖRT
LITEN

DRA EN
VALS
13
KÖ

2:a pris: Handdukar

ÄRLIG

ENSLING

FORM
AV
ÄRLIG
VARA

INTE

SMILA

FISK

HÄSTTJEJ

ÄNGSLIG
LITEN

DRA EN
VALS
KÖ

1

GESSLE

AGADE

INTE

KÅRE

VISSNA

där du själv väljer din gåva. Se roupezcard.se

FÅGEL

VÅLLAR

GNAGARNÄSTE
KAN MAN
I EKA

FÅRKLÄDER

DRAG
KOM
VINBIBEL-RoupézCard gåvokort
1:a
pris:
NAREN
DEL

3

RE
AAAA

TA MARK

BRUKAR
GRAN
FLYTA

HÄSTTJEJ

DANS

STRÅ

VISSNA

SKYDD
BÖNA

SES
OFTA
MED SÅ

HAR
FISK
DAGSMEJA

GNAGARNÄSTE
KAN
TARMAN
I EKA
SÅNGA-

TA
FAST

12

SES
OFTA
MED SÅ

STRÅ

BJUDS
GÄST

VARAN

PRONOMEN

SNÄLL
FÖRMÅR

SNÄLL
BILMÄRKE

VÅLLAR

15 LEDNING FÄRGADE
TÖRN- ÖPPEN AV SKÅ- MARKEN
DESPEVIT
ROSA
LARE FISKBETE
MUN

TVÅL

GLOB

STRÖM

GLOB

1 VIND-

SOLGUD

TAR
SÅNGARE
AAAA

BILMÄRKE

BRUKAR

6

HUR SA?

SÖNDER

LÅNGÄRMAT
PLAGG

15 LEDNING FÄRGADE

FIXA

5

SA INTE
ETT
KNYST

YTTRADE

6

AV SKÅ- MARKEN
YTTRADESPEVITDE
LARE FISKBETE

FISK
BESLUT
OM ÅTAL
SLUTAT

9

ARG

VINDBRUTEN
SKYDD
BÖNA

FÅGEL

ÄR
TIGERN

GÖR MAN
TRAVARE
ÖKA

PARAGRAN
DISKVINNA
FLYTA
STICKA

KÖLDEN

I ÖL
TÖRNFÅ HA
ROSA
ETT TAG

SNARA

HÄNGIVEN
ANHÅNGARE

HOCKEY
PÅ
GAMMAT
VÄXTÄMNE
BAR

MYNTSLAG
HERRAVÄLDE

8

ÄR UTGÅNGET YTMÅTT
SPELASPASS

14

TOTAL
OREDA

TVÅL

FIXA

MINSANN
DIREKT

INTE
JAG

Valberedningen i Länsförsäkringar Skaraborg: Bengt Sjöberg, Bodil Warolin, Lotten Svensson och Tommy Larsson.

HAL
FISK
BÅGE

TA
FAST

BRUTEN

TRALLORD

3

BJUDS
GÄST

SAMLADES
SYFTE

HALVGRÄS
BÖRJAN
AV LÅT

LEDER
UPP

HALVGRÄS
BÖRJAN
AV LÅT

11 SKEDE
OM EN
STUND

HUND
LAND
ARISTOKRAT

TA MARK

AVLOPP
SVARAR
BRUD

10

ÖRT

STOLLAR

VILL
VOVVE
OFTA

REJÄL

VAN

KAN
SPOTTA
VÄRLDSDEL

KAN
VARG
DELAV
TIMMEN
KÖLDEN

MYNTSLAG
HERRAVÄLDE

SNARA

Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt, även kallat ömsesidigt bolag. Det innebär att
försäkringstagarna är delägare. Kundernas intressen företräds av 65 ledamöter i fullmäktige.

VÄXTÄMNE
BAR

14

INTE
JAG

PARADISKVINNA
STICKA

KATTDJUR

199:-

RÄCKA
ARBETADE
HÅRT

FALKMAN

RUBBET

MIN.
SANN
till igår
gäller
andet
Erbjud
DIREKT

TOTAL
OREDA

- som kund är du delaktig och kan vara med och påverka

EFTERLÅNGÄR UTÄRMAT
GÅNGET YTMÅTTVÄRLDEN
PLAGG
PASS

Nu

MITT I
MOTIV

LEDER
UPP

4

AVLOPP
SVARAR
BRUD

10

Kundinflytande

HAL
FISK
BÅGE

VILL
VOVVE
OFTA

REJÄL

EMOT

HUS

8 sommarveckor i en egen Bungalow

EDAMER

STRÖM

7

Fyll i de
Telefon:...............................................................................................
numrerade Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
bokstäverna E-post:
.....................................................................................................................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
i ordning och
lös meningen: Fyll i de
numrerade
____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Namn...........................................................................................................................................
bokstäverna

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

Adress.........................................................................................................................................

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

i ordning och
lös meningen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sveriges mest nöjda kunder
för fjärde året i rad!
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Guldkundserbjudande
hos Vara Konserthus!

Tillsammans med Vara Konserthus erbjuder vi fyra föreställningar med 20 procent rabatt för dig som
är Guldkund hos Länsförsäkringar Skaraborg. Samtliga erbjudanden bokas via www.varakonserthus.se,
uppge rabattkoden Guldkund. Du kan även ringa biljettkassan på 0512-315 00.
(Rabatten gäller fram till och med föreställning. Gäller endast nybokningar och i mån av plats.)
JOEL ALME 255 kr (ord.pris 320 kr)
1 MARS KL: 19:30
Hans senaste album ”Bort Bort Bort” har fullkomligt tokhyllats av kritikerna.
I vår åker Joel Alme på turné och för första gången har du möjlighet att se
honom på konserthusets scen.
EVA EASTWOOD 280 kr (ord. pris 350 kr)
7 MARS KL: 19:30
Eva Eastwood går sin egen väg på den svenska musikscenen. Hon har kryssat
mellan 50-talsdoftande svensk rockabilly och rock’n’roll så framgångsrikt att
hon numera är ett namn bland 50-talshjältar på Rockabilly Hall of Fame i USA.
ERIC GADD – DINNERSHOW inkl. 2-rätters middag 595 kr (ord.pris 745 kr)
20 MARS KL: 18:30
Sveriges okrönte soulkung Eric Gadd debuterade 1987 och har sedan dess släppt
elva studioalbum. Många av hans låtar är riktiga klassiker. Han har Grammisbelönats tre gånger samt sålt guld- och platinaskivor både dubbelt och trippelt.
KALIFFA 260 kr (ord.pris 325 kr)

Välkommen till
18 APRIL KL: 21:00

INNAN AMBULANS KOMMER

Med hits som ”Helt seriöst”, ”Tippa på tå”, ”Spontanitet” och ”Kalibrera”
är Kaliffa helt klart en av de starkast lysande stjärnorna på den svenska
17 och 26 november kl 17.30-20.30
hiphop- och reggaescenen.
Länsförsäkringar Skaraborgs lokaler, Storgatan 1 i Falköping

En Första Hjälpen kurs med inriktning på barn
TID:
PLATS:

Utbildningen genomförs i samarbete med Rescue Team Skaraborg.
Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor håller i utbildningen som
riktar sig till dig som förälder.

Välkommen till:

Som kund i Länsförsäkringar Skaraborg betalar du just nu endast
100 kronor/person eller 150 kronor/föräldrapar. Om du inte är kund i
Länsförsäkringar betalar du 390 kronor/person. Enklare förtäring ingår
i priset.

Innan ambulansen kommer

ANMÄLAN till kursen gör du enkelt på: www.LABC.nu
OBS! Endast ett begränsat antal platser per utbildning.

HAR DU
NÅGRA FRÅGOR?
Kontakta
XXXXX
En första hjälpen kurs med
inriktning
mot
barn

Här kan du se & boka kommande kurser: www.labc.nu
OBS! Endast ett begränsat antal platser per utbildning.

RESCUE TEAM
SKARABORG

Första Hjälpen med inriktning mot barn:
Skövde tisdag 10 mars 17:30-21:00
Mariestad torsdag 19 mars 17:30-21:00
Lidköping tisdag 24 mars 17:30-21:00
Falköping onsdag 25 mars 17:30-21:00
BARN-HLR:
Lidköping onsdag 1 april 17:30-21:00
Skövde torsdag 2 april 17:30-21:00

Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 0500-777 000, info@LFskaraborg.se | Falköping Storgatan 1, 521 42 Falköping,
0515-677 200 | Lidköping Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 32 Lidköping, 0510-777 220 | Mariestad Esplanaden 8, Box 32, 542 30
Mariestad, 0501-377 240 | Tidaholm Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm, 0502-777 260 | Skara Stortorget 1, 532 30 Skara,
0511-241 00 Habo Jönköpingsvägen 13 A, 566 31 Habo, 036-172 400 | Vara Stora Torget 4, 534 31 Vara, 0512-797 270
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