
Svenska banker är finansiellt starka enligt 
Riksbanken men hushållen utgör en risk. 
Fram till i maj pekade indikatorer på att den 
svenska konjunkturen skulle mattas av i gan-
ska rask takt. Bilden som den ekonomiska 
statistiken målade upp var ganska entydig.  
I slutet av maj kom dock BNP-siffran in för 
det första kvartalet vilken visade på en till-
växt på 1,7 procent jämfört med ett år sedan, 
vilket var över förväntan. De sektorer som 
bidrog mest till tillväxten var privatkonsum-
tionen (1,6) och lagerinvesteringar (0,7) 
medan fasta bruttoinvesteringar hade ett 
negativt bidrag på -1,3 procentenheter. Hit-
tills har den svenska konjunkturen visat god 
motståndskraft trots en svag omvärld.

 
Ökad sannolikhet för räntesänkning
Tidigare under maj har statistikskörden dock 
visat på fallande prisnivå, ökande arbetslös-
het och låga förtroendebarometrar för både 
hushåll och företag. Detta är något som fått 
bedömare att höja sannolikheten för en ränte-
sänkning från Riksbanken i juli. Sannolikhe-
ten borde minskat något i och med det starka 
BNP-utfallet men en sänkning ligger trots det 
inte långt borta. Riksbanken har historiskt 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,65 +18 öre 
Hittills i år +14 öre

eUR/sek 8,61 +8 öre 
Hittills i år +4 öre

100 JPy/sek 6,58 –6 öre 
Hittills i år –94 öre

eUR/Usd 1,30 –1 cent 
Hittills i år –2 cent

GBP/sek 10,01 –15 öre 
Hittills i år –48 öre

stockholm +1,5% 
OMXS, Hittills i år +10,8%

London +2,0% 
ftSe, Hittills i år +11,6% 

New york +2,8% 
Dow Jones, Hittills i år +15,3%

Nasdaq +4,8% 
nasdaq, Hittills i år +14,5%

Tokyo –2,0% 
topix, Hittills i år +32,1%

svensk lång 1,91% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +31 punkter 
Hittills i år +39 punkter

svensk kort 0,90% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –8 punkter  
Hittills i år –8 punkter

Utveckling maj

sett följt utvecklingen på arbetsmarknaden i 
större utsträckning än BNP och det tror vi 
man fortsätter med.

Stark svensk ekonomi 
Bilden över den svenska ekonomin blir något 
mer positiv om man tar hänsyn till att både 
börsen och den svenska bostadsmarknaden 
utvecklats starkt under året. Bostadspriser 
forsätter utvecklas starkt och både villa- och 
bostadsrättsindex noterade rekord i senaste 
mätningen. Särskilt starkt går utvecklingen 
för bostadsrätter i storstäderna. I Stockholm 
och Göteborg har priserna ökat med nio res-
pektive tio procent de senaste tolv måna-
derna. Riksbanken har sedan länge påtalat 
risken med alltför snabbt stigande bostads-
priser. Man ska dock komma ihåg att det inte 
är bostadspriserna i sig man bryr sig om utan 
snarare de skulder hushållen tar på sig för att 
köpa bostäder. Här ser utvecklingen mer 
måttlig ut även om det skett en viss ökning i 
tillväxttakten under de senaste månaderna.  

Förändringar i Riksbankens direktion
Utöver makrostatistik publicerades i slutet av 
maj även Riksbankens rapport Finansiell Sta-

konjunktur och marknad: 

Stark BNP-siffra splittrar konjunkturbilden

bilitet. Man ser direkt skillnaden när Lars 
E.O Svensson sitter i direktionen och när han 
inte gör det. Nu nämns de svenska hushållens 
skuldsättning i den sammanfattande stabili-
tetsbedömningen något som inte skett tidi-
gare. Man kan förstå att ingen av de nytill-
trädda direktionsledamöterna Cecilia 
Skingsley eller Martin Flodén från början 
velat göra tydliga markeringar om deras syn 
på saken. Men den ändrade skrivningen tyder 
på att direktionen i genomsnitt blivit mer 
mån om att kommunicera risker med hus-
hållsupplåning. Man påpekar att skuldsätt-
ningen fortsätter att öka från en redan hög 
nivå och att det framöver kan behövas fler 
åtgärder för att begränsa en fortsatt riskupp-
byggnad. 

Annars bjuder rapporten Finansiell Stabi-
litet inte på några spektakulära nyheter, de 
svenska bankerna har utökat både sina kapi-
tal- och likviditetsreserver och bedöms i 
dagsläget som finansiellt starka. Riksbanken 
ser den ekonomiska utvecklingen i eurozo-
nen som den största risken mot finansiell sta-
bilitet i Sverige.

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se



Privat Ränta
Sparkonto 0,65
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,65
fasträntekonto 3 mån 2,05
fasträntekonto 6 mån 2,15
fasträntekonto 1 år 2,25
fasträntekonto 2 år 2,00
fasträntekonto 5 år 2,80
Företag Ränta
Placeringskonto företag 0,65
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,65
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,45

Bindningstid Ränta
rörlig ränta 3 mån 2,94
1 år 2,93
2 år 2,94
3 år 2,98
4 år 3,21
5 år 3,25
7 år 3,55
10 år 3,85

Våra bankräntor 2013-06-12 (%)

Våra boräntor 2013-06-12 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-05-31

Sverige
12,5% (11,1)

Japan
2,8% (2,9)

Asien
2,0% (1,9)

Europa
–27,0% (–9,4)
Tillväxtmarknad

–0,5% (–)
Negativ exponering

genom terminer

Nordamerika
38,7% (31,2)

Räntebärande
71,6% (62,3)

läs mer om våra fondandelsfonder på  
lansforsakringar.se/fonder

Aktuella kapitalskyddade placeringar 
hos Länsförsäkringar. Läs mer på lans
forsakringar.se/kapitalskydd.

Ta del av våra spar och placeringsförslag 
för fondsparande – enkla, bekväma och 
aktiva förslag. Läs mer på lansforsak
ringar.se/placeringsforslag

Fasträntekonto är en säker sparform där du 
vet hur mycket du får efter periodens slut. 
Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

kaPitalSkyddade PlaceRingaR PlaceRingSFÖRSlag FondeR

aktUellt

FaStRäntekonto

På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt 
för din ekonomi, läget på finansmarkna-
derna och om fonderna i vårt utbud.

läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt  

Trevlig sommar. 
Sparusikter är tillbaka i augusti.



De långa marknadsräntorna steg kraftigt under maj 
månad, lett av en uppgång i de långa amerikanska 
räntorna. Den främsta drivkraften bakom uppgången 
i USa var bättre ekonomisk statistik i kombination 
med spekulationer om en avtrappning av centralban-
kens obligationsköp. Det har kommit signaler från 
några ledamöter i den amerikanska centralbanken att 
de vill avsluta köpprogrammet tidigare än planerat 
men det har visat sig att den amerikanska centralbanks-
chefen ben bernanke har en stadig majoritet bakom 
sig att fortsätta programmet året ut. Det faktum att 
centralbanken betonade den låga inflationen vid sitt 
senaste möte får oss att tro att bernanke får majori-
teten inom federal reserve att fortsätta köpen året 
ut. Därefter kan det komma en gradvis avtrappning. 
Marknaden kan med andra ord ha sprungit händel-
serna lite i förväg vad gäller centralbankens agerande 
vilket innebär att räntorna inte borde fortsätta rakt 
upp härifrån enligt vår bedömning. Samtidigt tror vi 
att de långa marknadsräntorna kommer att stiga 
gradvis under året. av denna anledning anser vi att 
man ur ett placeringsperspektiv inte bör ha för lång 
löptid i sina placeringar och istället inrikta räntepla-
ceringarna mot kortare löptider och förvaltare med 
flexibla löptidsmandat. 

Den svenska kronan fortsatte sin trend med försvagning 
mot både euron och amerikanska dollarn under maj. 
Den främsta orsaken till försvagningen var riksbankens 
omsvängning i april då de justerade ner reporänteprog-
nosen för 2014 med en halv procentenhet. 

räntedifferenserna mot europa och USa minskade 
därför vilket är en av de kraftigaste drivkrafterna för valu-
takurserna. nu är det fortfarande osäkert om riksbanken 
kommer att sänka räntan i juli eller september men 
marknadens förväntningar håller räntorna låga vilket 
verkar för en svagare krona. Samtidigt pågår en förstärk-
ning av amerikanska dollarn till följd av bättre ekono-
misk statistik och spekulationer om att den amerikanska 
centralbanken ska avsluta sitt program med obligations-
köp tidigare än planerat. i Japan för regeringen och 
centralbanken en politik som syftar till att få upp infla-
tionen genom en försvagning av den japanska valutan. 
Detta leder till tryck på andra asiatiska länder att för-
svaga sina valutor vilket i slutändan leder till en starkare 
amerikansk dollar. vi tror därmed att amerikanska dol-
larn kommer att fortsätta att stärkas mot den svenska 
kronan på både kort och lång sikt. Mot euron tror vi att 
kronan kommer att försvagas på kort sikt men stärkas på 

Aktier, räntor, valuta och bostad
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Fler nyheter kring privatekonomi och 
läget på finansmarknaderna hittar du på 
lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du 
även anmäla dig till en e-postprenumera-
tion av Sparutsikter.

SPaRUtSikteR via e-PoSt

våra prognoser på 12 månaders sikt

Osäkerheten är stor om riksbanken kommer att sänka 
reporäntan på nästa penningpolitiska möte i början av 
juli eller om de väljer att låta den ligga kvar på 1,0 
procent. enligt riksbankens egen prognos finns en 
liten möjlighet för en sista sänkning innan räntan åter 
börjar stiga med små steg under hösten nästa år. 
väljer de att sänka reporäntan pressas tremånaders 
boränta ned ytterligare. vi ligger dock sannolikt nära 
räntebotten nu och den kortaste boräntan kommer att 
ligga på en låg nivå resten av året. De längre bind-
ningstiderna för boräntorna inleder däremot höjning-
arna tidigare när osäkerheten i omvärlden minskar.  

till följd av de ekonomiska problemen europa har 
brottats med under flera år har vi ett onormalt lågt 
ränteläge just nu som det är lätt att vänja sig vid. 
Hushåll med enbart tremånaders bindningstid bör se 
till att ekonomin klarar dubbla räntekostnader på 
några års sikt. Även om höjningen sannolikt kommer 
sakta och stegvis blir det kännbart för många. för att 
sprida ränterisken är en mix med olika bindningstider 
att föredra. ett alternativ till att binda räntan är att 
spara ett par tusenlappar i månaden som en räntebuf-
fert för ett miljonlån.  

De korta marknadsräntorna rörde sig sidledes under 
maj månad för att stiga mot slutet av månaden till 
följd av en global trend mot stigande räntor. Orsaken 
till att korträntorna handlas under riksbankens repo-
ränta är den ekonomiska utvecklingen med en högre 
arbetslöshet i Sverige som i kombination med en låg 
inflation ökat trycket på riksbanken att föra en lättare 
penningpolitik. bnP-tillväxten för det första kvartalet 
var dock bättre än väntat på 1,7 procent men den 
låga inflationstakten på minus 0,5 procent är fortfa-
rande långt från inflationsmålet på 2 procent. 
Marknaden prissätter nu cirka 50 procent sannolikhet 
för en sänkning av reporäntan till 0,75 vid mötet i 
juli eller september. vi anser att sannolikheten ökat 
för att riksbanken sänker räntan i juli eller vid mötet 
i september även om det är extra svårt med bedöm-
ningen av riksbankens penningpolitik med tanke på 
att det är två nytillträdda ledamöter i direktionen. 
Marknadsreaktionen lär dock inte bli så stor om 
riksbanken sänker räntan eftersom så mycket redan 
ligger i prissättningen. Det skulle troligen bli en större 
reaktion om de inte sänker räntan. Ytterligare en 
faktor att ta hänsyn till är kronkursen som är en dri-
vande orsak till den låga inflationen som på dagens 
nivå är en försvårande faktor för svensk exportindu-
stri. riksbanken kan därmed inte föra en alltför stram 
penningpolitik i relation till euroländerna och USa 
eftersom detta skulle leda till en alltför stark krona 
mot euron och mot amerikanska dollarn.

Åtstramningar i finanspolitiken i europa och USa blir 
allt mer svåra att leva upp till. Det politiska motståndet 
blir allt mer markant. arbetslösheten har varit för hög, 
för länge. i USa har barack Obama börjat positionera 
demokraterna inför kongressvalet 2014. Detta för att 
sätta fokus på tillväxt snarare än budgetkonsolidering. 
i europa har tyskland gett frankrike respit med att få 
ner budgetunderskottet. i Japan laddar de för nya re-
former och stimulansåtgärder. kina visar sig ha tillåtit 
något högre penningmängdstillväxt i april för att möta 
lägre tillväxt. Sammantaget har förväntningar om min-
dre stram finanspolitik lett till att råvaror rekylerat 
medan räntorna stigit rejält. för aktiemarknaden 
ställde vi oss frågan inför maj om det skulle komma ett 
läge att rotera till cykliska aktier efter första kvartalets 
negativa utveckling relativt defensiva aktier. Så blev 
också fallet vilket förklarar varför aktiemarknaderna 
noterar nya högsta nivåer i maj. förväntningarna är nu 
ännu högre för en starkare tillväxt i främst USa under 
andra halvåret. Det är också bara i USa som vinstrevi-
deringarna har justerats upp under maj. Dollarn har 
stärkts på signaler från amerikanska centralbanken om 
att de överväger att minska på den expansiva penning-
politiken. vi fortsätter att vara positivt inställda till 
amerikanska aktier samt till bolag generellt som har 
positiva kassaflöden i dollar. värderingarna är höga och 
räntorna har börjat stiga. förväntad avkastning med 
dessa förutsättningar är begränsad och ofta leder det 
till större svängningar på kapitalmarknaden. 

lång sikt baserat på stark svensk ekonomi jämfört med 
den mycket svaga utvecklingen i euroländerna. 

Det som talar för en svagare krona på kort sikt är sä-
songsmönstret där kronan brukar försvagas under som-
marmånaderna, delvis beroende på en lägre aktivitet 
bland marknadsdeltagarna. Det är dock värt att hålla ett 
extra öga på den europeiska centralbanken ecb och 
diskussionen kring negativa inlåningsräntor. euron 
skulle försvagas kraftigt ifall detta skulle realiseras.



aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv –0,4 0,0
aktiv Stabil –0,4 2,3
aktiv Balans –0,6 3,7
aktiv tillväxt –0,4 7,0
aktiv Potential –0,1 10,5

Utveckling placeringsförslag 2013-06-12, (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag

Aktiv defensiv  
(Mycket låg risk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv stabil  
(Låg risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)
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Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i 
respektive fond. När du sprider sparandet på flera  
fonder minskar den totala risken i sparandet.
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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv –0,5 1,0
Bekväm Stabil –1,0 2,5
Bekväm Balans –1,3 4,2
Bekväm tillväxt –1,8 5,7
Bekväm Potential –2,3 6,6

Utveckling placeringsförslag 2013-06-12, (%)

Bekväm defensiv  
(Mycket låg risk)

Bekväm Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm stabil  
(Låg risk)

Bekväm Potential  
(Mycket hög risk)

Bekväm Balans  
(Medelrisk)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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Spar- och placeringsförslag
Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i 
respektive fond. När du sprider sparandet på flera  
fonder minskar den totala risken i sparandet.
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lansforsakringar.se

alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos länsförsäkringar via direktsparande,  
iPS och fondförsäkring om inget annat anges.
1) fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar  
2)  fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (iPS),  

investeringssparkonto (iSk), vissa avtalspensioner och direktsparande.

namnbyte för några av våra fonder mars 2013
nytt namn (tidigare namn)
länsförsäkringar kort Räntefond (Penningmarknadsfonden)
länsförsäkringar lång Räntefond (Obligationsfonden)
länsförsäkringar Sverige & världen (totalfonden)
länsförsäkringar Sverige aktiv (Sverigefonden)
länsförsäkringar europa aktiv (europafonden)
länsförsäkringar USa aktiv (nordamerikafonden)
länsförsäkringar aktiv kreditfond (euroobligationsfonden, ny placeringsinriktning)

Länsförsäkringars fondutbud

Prenumerera på sparutsikter via e-post
Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av länsförsäkringars finansiella nyhetsbrev Sparutsikter 

genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter

länsförsäkringar aktiv kreditfond **** 72,45 0,0 -2,5 -4,1 16,9

länsförsäkringar asienfond ** 87,88 1,7 2,9 3,2 2,6

länsförsäkringar europa aktiv **** 278,76 2,3 7,5 17,1 -7,3

länsförsäkringar europa index **** 119,34 3,2 9,8 18,5 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1575,15 3,8 18,1 64,4 73,8

länsförsäkringar Flexibel 0-100 107,53 0,5 3,8 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 112,98 0,3 3,1 11,8 19,6

länsförsäkringar globalfond **** 239,53 6,6 13,7 22,6 16,8

länsförsäkringar japanfond *** 60,41 -4,4 14,9 1,5 -5,6

länsförsäkringar kort Räntefond *** 103,39 0,1 0,5 4,8 11,0

länsförsäkringar lång Räntefond *** 147,59 -0,7 -0,1 9,4 28,4

länsförsäkringar offensiv **** 95,76 2,5 11,8 9,9 6,8

länsförsäkringar Pension 2010 136,62 1,3 7,0 15,0 20,6

länsförsäkringar Pension 2015 137,28 1,6 8,3 15,1 13,9

länsförsäkringar Pension 2020 137,17 2,2 11,3 17,4 13,4

länsförsäkringar Pension 2025 141,36 2,6 12,9 19,4 15,1

länsförsäkringar Pension 2030 139,43 2,6 13,0 19,4 15,1

länsförsäkringar Pension 2035 73,53 2,6 13,0 19,1 15,1

länsförsäkringar Pension 2040 73,33 2,6 13,0 19,2 15,1

länsförsäkringar Pension 2045 87,23 2,7 13,0 19,0 14,2

länsförsäkringar Småbolagsfond *** 333,87 2,3 17,1 22,6 24,7

länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 10,97 -0,8 -0,5 6,3 22,9

länsförsäkringar Sverige & världen *** 25,28 3,6 12,2 16,3 11,3

länsförsäkringar Sverige aktiv *** 852,8 2,6 11,2 32,8 40,5

länsförsäkringar Sverige index **** 185,39 2,2 14,0 34,5 -

länsförsäkringar teknologifond **** 34,32 7,3 11,5 6,8 15,4

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 236,03 -0,4 -1,5 -4,3 -21,2

länsförsäkringar trygghetsfond ** 271,23 0,7 5,7 15,1 10,0

länsförsäkringar USa aktiv  **** 166,62 6,8 21,2 29,9 36,7

länsförsäkringar USa index ***** 150,57 6,4 20,1 32,2 -

aktie-ansvar graal total 98,01 0,8 3,0 - -

alfred Berg Ryssland **** 345,32 2,0 -4,9 -12,1 -34,0

BlackRock dynamic diversified growth 110,04 1,1 4,8 - -

BlackRock emerging europe a **** 781,08 0,8 -2,5 -9,9 -31,7

BlackRock european a **** 777,21 4,5 11,9 24,4 15,0

BlackRock latin america Fund a2 *** 513,28 -2,0 -3,3 -15,2 -15,5

BlackRock World mining a2 USd *** 305,23 1,7 -21,7 -35,5 -52,1

BlueBay emerging market Select Bond Fund 1274,36 -5,0 -2,9 28,6 -

BlueBay investment grade Bond Fund 1443,07 -0,2 2,2 21,8 -

catella Reavinstfond *** 284,84 2,5 14,4 33,4 29,5

dnB asian Small cap * 35,13 1,3 2,1 -24,7 -17,7

dnB Realräntefond **** 107,82 -2,0 -2,2 10,0 21,3

dnB Renewable energy *** 662,31 8,2 23,4 -20,3 -38,2

east capital Rysslandsfonden *** 1107,78 0,4 -5,9 -14,8 -33,6

east capital Östeuropafonden **** 33,83 0,4 -1,7 -12,7 -29,5

enter Return **** 1077,52 -0,2 0,1 10,3 -

enter Sverige *** 1493,83 2,6 12,0 23,2 32,2

Fidelity america Fund **** 44,36 6,4 21,3 30,7 44,9

Fidelity asian Special Situations **** 224,67 4,2 6,1 11,6 32,3

Fidelity china Focus Fund **** 282,5 4,2 1,9 -11,0 9,8

Fidelity emea Fund ***** 94,25 2,2 1,9 8,4 14,3

Fidelity european aggressive Fund * 120,95 4,3 10,7 17,0 -41,9

Fidelity global Focus Fund **** 301,71 3,7 13,2 21,5 16,2

Fidelity global Health care Fund *** 125,94 2,9 20,1 27,5 55,5

Fidelity india Focus Fund *** 187,45 0,1 -1,6 -16,2 -6,3

Fidelity japan advantage ***** 1 510,23 -4,7 10,8 3,5 39,7

Fim BRic+ ** 97,83 1,2 -2,3 -19,3 -27,0

Fim Russia Small cap * 33,92 -3,5 -10,9 -52,0 -80,2

gam Star china equity USd **** 128,05 4,9 6,8 -3,5 84,4

jPm africa equity a accUSd **** 76,04 2,8 1,1 6,3 28,2

jPm Brazil equity Fund **** 61,02 -1,2 -1,7 -17,9 -15,4

jPm US Small cap growth *** 118,52 9,8 23,3 30,8 57,8

lannebo mixfond **** 15,33 2,0 7,7 21,0 40,6

lannebo Småbolag **** 38,24 2,0 18,6 37,0 52,4

lannebo Sverige *** 19,39 1,7 12,3 31,3 43,8

lynx dynamic *** 99,95 -2,5 4,0 8,6 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 119,56 -1,0 4,0 - -

Parvest global environment eUR **** 1059,81 4,0 12,4 12,7 6,2

SeB asset Selection Sek lux 147,25 -3,0 4,8 6,2 25,8

SeB etisk globalfond **** 9,44 3,4 16,5 22,9 10,5

SeB europa Småbolag ***** 31,63 2,5 9,4 30,1 8,0

SeB nordenfond *** 15,01 1,4 9,5 10,1 -1,7

Skagen global Sek **** 1093,34 5,6 11,9 26,4 20,3

Skagen kon-tiki Sek **** 638,31 2,8 5,1 7,1 23,0

Standard life gaRS 119,22 0,4 5,3 - -

våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. fonder kan såväl öka som minska i  
värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta  
kapitalet. faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se.

ansvarig utgivare: gabriel Wetter, gabriel.wetter@lansforsakringar.se 
Redaktör: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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