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Grattis!

Kunderna i Skövde, Tibro och Hjo
är med och delar på 40 miljoner
SIDORNA 2 - 5

SKÖVDE

TIBRO • HJO

Tonårstjejer
pratade om
#MissLyckad
SIDORNA 6-7

Försvåra för
tjuven redan
vid dörren
SIDAN 9

Kunden är
vårt fokus

Sveriges
mest nöjda
kunder 2017

Mycket räknas i pengar i dag. Självklart
arbetar vi också för att bygga Länsförsäkringar Skaraborg ekonomiskt starkt,
men ingenting är viktigare än våra
kunder. Det är därför vi med glädje ger
40 miljoner kronor i återbäring till
våra försäkringskunder.
Internt har vi förstås diskuterat återbäring ett tag och styrelsen
gjorde tidigt sitt ställningstagande, men eftersom vi är kundägda är
det inte förrän beslut i årsstämman som vi kunnat kommunicera det
öppet.
Vi hade ett riktigt bra 2017, eller ett grymt år om vi ska använda
ett uttryck som ni säkert känner igen. Då tänker jag inte bara på det
finansiella resultatet utan i lika hög grad på att vi 164 tillsvidareanställda i bolaget har fantastiska kunder att arbeta med.
Varannan skaraborgare har en relation med Länsförsäkringar
och tillsammans har vi gjort så bra saker att det nu är möjligt med
återbäring.

Ledord som ger engagemang

Nära. Enkla. Engagerade. Det är våra ledord, och jag tror faktiskt att
det är så enkelt att framgången ligger just i innebörden av de orden.
Vi finns på åtta kontor i Skaraborg och har generösa öppettider.
Det betyder att du som kund alltid har möjlighet att titta in hos oss.
Vi är lokala och självständiga men också del av en större helhet
med 22 andra Länsförsäkringsbolag, och drar nytta av den tekniska
utveckling som sker gemensamt för att du ska få största möjliga
nytta som kund. Det innebär bland annat att vi skapar enkla lösningar för att du ska kunna sköta många ärenden direkt i vår app.
Vi bryr oss om vad som händer i Skaraborg. Det är vår hemmaplan
och det är våra kunders hemmaplan. Det kundägda smittar av sig till
vår organisation, och jag tror att kunderna märker att vi bryr oss.

Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder
visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI).
Vi toppar nu kundundersökningen i sex kategorier:
Bolån, Fastighetslån företag, Försäkring privat,
Bank privat, Bank Företag och Fastighetsförmedling.
Men bra kan alltid bli bättre
och vi siktar på ännu nöjdare kunder i år.
Stort tack för förtroendet!

Tillsammans står vi bakom framgången

Det gäller att hela tiden vara öppen för vad som händer i omvärlden. För att öka förståelsen för vad yngre kunder värdesätter och
förväntar sig av oss har jag skaffat mig en mentor. Hon heter Milla
och är 30 år och går en utbildning i digital marknadsföring. Hon
hjälper mig att se på mitt uppdrag utifrån en annan vinkel, och gav
uttryck för det i ett samtal när hon beskrev varför man behöver en
försäkring:
Everybody makes mistakes.
Be prepared for that.
We will be.
På skaraborgska blir det; Vi vet att ingen är perfekt, alla gör misstag, så var förberedd.
Länsförsäkringar Skaraborg finns nära dig om det händer misstag.
Det är vår strategi – att vara förberedda så att vi kan bistå när det
händer. I försäkringsbranschen tar vi gemensamma risker, och löser
eventuella problem tillsammans.
Vi har inget krav på utdelning till några
bakomliggande intressen. Därför kan vi, när
det går så bra som det gjorde 2017, ge tillbaka
pengar till dem som betalat premier – våra
kunder.
Det är enkelt att vara stolt en tid
som denna. Tack ska ni ha, alla kunder!
Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg
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Tonårstjejer ger sin
syn på #MissLyckad

Tänkvärda tips inför
en sommar i bilen

Affärsidéer visades på
mässa för UF-företag

Schyst spel
ger grönt kort

Nu gäller det nya
amorteringskravet

Så är det att sitta
i bolagsstyrelsen

Här finns vi
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Snart får du som är
kund återbäring!
2017 var ett bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är kundägda och när det går bra får
försäkringskunderna del av överskottet. Totalt lämnar vi 40 miljoner kronor i återbäring.
Dina inbetalade premier 2017 styr hur mycket du och ditt företag får. Pengarna delas ut i
slutet av 2018.
På vilket konto ska vi sätta in återbäringen?
Det exakta beloppet du får tillbaka får du besked om i höst. Vi skickar då ett brev till varje kund.
Men se redan nu till att vi vet vilket bankkonto du vill att pengarna ska sättas in på.
Anmäl säkert via LFskaraborg.se (ej appen)

l

Logga in med ditt BankID eller med säkerhetsdosa från Länsförsäkringar (ej pinkod)

Klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan (eller på
och välj inställningar i den personliga menyn.
l

l

om du loggar in på en enhet med liten skärm)

Klicka på Ändra inställningar i menyn.

Välj Utbetalning. Följ instruktionerna för att fylla i det kontonummer eller bankgiro där du vill få pengarna
insatta. Klicka sedan på Spara ändringar.
l

l

Gå in på Kunduppgifter och kontrollera att vi har rätt e-postadress och mobilnummer till dig.

l

Klicka på Spara och signera eventuella ändringar.

För dig med organisationsnummer går det också att skicka ditt bankgironummer till aterbaring@LFskaraborg.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Återbäring som
sänder signaler
Det går bra för Länsförsäkringar Skaraborg. Därför får kunderna vara med och
dela på 40 miljoner kronor.
– Det känns jättebra att kunna ge tillbaka pengar varifrån de kommit, säger vd:n
Jonas Rosman efter ett år med lägre skadekostnader och många nya kunder.
Pengarna utbetalas i november-december.
Redan i höstas kom indikationer om att 2017 skulle bli
ett bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Samtidigt
går det inte att ta något för givet. Ett par kostsamma försäkringsärenden skulle snabbt kunna ändra
förutsättningarna.
Men prognosen fylldes aldrig med frågetecken
utan med siffror som talade om ännu högre lönsamhet och utropstecken. Resultatet blev 257,4 miljoner
kronor.
– Vi har gjort det här tillsammans, kunderna har
bidragit till att vi haft ett bra år. Resultatet är ett av
Länsförsäkringar Skaraborgs bästa någonsin, förklarar Jonas Rosman.

Pengar direkt in på kontot

Det är försäkringspremierna som ligger till grund
för den återbäring som utbetalas. Länsförsäkringar
Skaraborg har 120 000 försäkringskunder.
Alla utom de som skulle få så lite återbäring
att kostnaderna för utdelningen skulle överskrida
beloppet kommer få pengar insatta på det konto man
registrerar hos Länsförsäkringar.
– Återbäringen är det yttersta beviset för att vi
är kundägda. Det hade varit skillnad om vi varit ett
börsbolag, men nu finns det ingen på andra sidan
som kräver utdelning, fortsätter Jonas Rosman.
Även 2007 och 2008 hade Länsförsäkringar Skaraborg återbäring till sina kunder.
Bolagets styrelse har satt normer för vilken nivå
resultatet måste ligga på för att återbäring skall falla
ut, men i slutändan är det på bolagsstämman beslutet vinner verkställighet.
Att 2017 var ett synnerligen bra år blir tydligt
när resultatet överstiger en kvarts miljard kronor
samtidigt som det gjorts en rejäl satsning under
175-årsfirandet, då omkring 20 000 gäster firade
födelsedagskalaset på Skara Sommarland.

Finansierade flest hus i Skövde

Jonas Rosman förklarar i sin ledarspalt i detta
nummer av Hemmaplan att det lokala alternativet är
en framgångsfaktor. Nära, enkla och engagerade är
ledord som lyfts fram.
Den lokala förankringen är också något som Mirela
Brzac, marknadsområdeschef Östra Skaraborg (Hjo,
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Vi ska hålla marknadsmässiga premier, det
Skövde, Tibro) pekar på när hon
är mest rättvist. Samtidigt måste vi bygga
förklarar framgången:
upp ett eget kapital för att klara tider då det
– Vi känner våra kunder och vill
blir tuffare för oss utan att det ska bli kännträffa dem, vi har generösa öppettibart för kunden, säger han.
der och har som kundägda inte mål
att tjäna pengar till någon aktieägare
utan hålla priser som täcker våra
Redan tusen nya kunder i år
kostnader, säger hon.
Det är inte billigast premie som är arguVid sidan av försäkring och bank
menten för att välja Länsförsäkringar SkaraMirela Brzac,
är också mäklarsidan en betydande
borg utan kvalitén på tjänsterna som erbjuds.
Marknadsområdeschef
del av verksamheten.
– Vi är inte ensamma på marknaden. Det är
– Vi konkurrerar med många, men Östra Skaraborg.
en tuff konkurrens, men vi försöker vara bäst
vi gör det bra. Vi var de som under
– grymt bra, förklarar Jonas Rosman.
2017 finansierade flest villor och fritidshus, i Skövde.
Att bolaget är framgångsrikt märks på mer än
Jag tror att vårt lånelöfte, besked inom 24 timmar
återbäringen till försäkringskunder. Under första
och ofta mycket snabbare än så, har stor betydelse
kvartalet 2018 har 1 000 nya bankkunder anslutit sig
för kunden. Jag tycker att helheten är vår största
till Länsförsäkringar Skaraborg.
styrka, säger Mirela Brzac.
– Vi har tillväxt överallt där vi finns. Vi är lokala och
En relevant fråga i återbäringstider är förstås varhar värderingar för ett hållbart Skaraborg. Jag tror att
för premien inte sänks istället för att dela ut pengar
det är saker som våra kunder uppskattar, säger han.
till kunderna. Jonas Rosman svarar:
MIKAEL HJERPE

Återbäring
Vad är återbäring och varför finns det?
När vi på Länsförsäkringar Skaraborg har lyckats skapa ett positivt resultat i vår sakförsäkringsverksamhet och har en tillräcklig kapitalstyrka kan vi ge återbäring till våra sakförsäkringskunder – som också är våra ägare.
Att våra kunder och ägare får återbäring är en del av hur det fungerar i vårt lokalt kundägda
bolag. Återbäring är i praktiken en återbetalning av premien som man betalar för sina sakförsäkringar. Hur mycket just du får beror på vilka försäkringar du har haft hos oss under 2017.
Länsförsäkringar Skaraborg betalar ut återbäringen under november-december 2018. För att
utbetalningen ska kunna ske behöver Länsförsäkringar få uppgifter från sina kunder om vilket
bankkonto utbetalningen skall ske till.
Följ instruktionerna på sida 3 för att registrera på vilket konto vi ska sätta in pengarna för dig
som är berättigad till återbäring. Närmare information kommer i din brevlåda.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Hetsen
online
Panelen på scen: Carolina Nohlberg, Daniella Wakji, David Seiving (Länsförsäkringar), Emma Klintborg samt Olivia Rahm.

Paneldebatt bekräftar problematiken på sociala
Kampanjen gav eko – människor i hela Sverige har hört talas om #MissLyckad, ett
initiativ från Länsförsäkringar mot perfektionshetsen på sociala medier och hur
den påverkar ungas psykiska hälsa. Tonårstjejerna Emma Klintborg och Daniella
Wakji känner igen problematiken och har tankar på hur man ska bemöta den.
Hemmaplan träffar Emma Klintborg, 17 år, och Daniella Wakji, 18, efter att de suttit med i panelen under
en diskussionskväll om just #MissLyckad. Inför skolpersonal har de öppet pratat om hur unga använder
sociala medier och tonen som finns där.
– Jag har upplevt jättemycket hat. Jag kunde få
kommentarer som ”ful klädstil” och ”du är blatte”. Jag
har starka åsikter och står för det, förut besvarade
jag såna kommentarer men nu tycker jag inte att de
är värda min tid. Svarar jag använder jag kärlek, inte
hat, berättar Daniella.

Uppkopplad hela nätterna

Innan de satte sig i panelsoffan den här kvällen har
Emma och Daniella aldrig träffats, men de går på
samma gymnasieskola – Västerhöjd i Skövde. De rör
sig i olika kretsar och använder sociala medier på
olika sätt. Daniella är den som gör flest uppdateringar och har flest följare. Emma är mer inne för att hålla
6
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sig uppdaterad och publicerar sällan egna inlägg.
– Jag använder Snapchat för att ha kontakt med
mina vänner, men sociala medier är inte viktigt för
mig. För två år sedan var jag fast i mobilen, men jag är
verkligen inte beroende av den längre, säger Emma.
Du som jobbar i skolan eller är aktiv i en förening med unga…

TA DEL AV MATERIALET
OCH STÖTTA INITIATIVET

Gå in på misslyckad.se
där du fritt kan ladda
ner skolmaterial samt
se den webbserie som
producerats som
diskussionsunderlag.
Vid frågor – kontakta: elin.nilsson@LFskaraborg.se

Emma berättar att hon blivit mobbad som barn.
I dag är hon stark, bryr sig inte om vad som sker på
sociala medier och delar gärna med sig av de råd hon
kan ge till sin omgivning.
– Jag har en kompis som mådde jättedåligt på
grund av hatkommentarer på sociala medier. Jag
försökte få henne ett ta en paus, logga ut och återhämta sig. Jag ville logga ut åt henne, för hon mådde
verkligen dåligt men kunde inte låta bli att läsa hatet,
berättar Emma.

Vuxna ser – men förstår ändå inte

För Daniella var sociala medier tidigare en scen där
man inte uppträdde osminkad. Hon ville verkligen se
bra ut på bilderna som hon lade ut, och alla likes var
viktiga.
– Ett tag var jag uppe hela nätterna. Alla unga är
mer sociala då… Då kunde jag vara helt slut när jag
gick iväg till skolan. Jag märkte hur dåligt jag mådde

#MissLyckad

Klottervägg där gymnasieungdomar från
Skövde har fått skriva ner sina tankar
kring sociala medier samt sprida kärlek.
#MissLyckad är ett initiativ som vänder sig mot
perfektionshetsen på sociala medier.
Hälften av alla unga mår dåligt av perfektionshetsen i sociala medier.
En tredjedel av tjejerna uppger att de känner sig
misslyckade när de jämför sina sociala medieflöden med andras.
Länsförsäkringar står bakom initiativet och har
tagit hjälp av popduon Icona Pop för att nå ut
med budskapet.
Ungefär 4 000 ungdomar har blivit tillfrågade
om sina erarenheter av sociala medier, och det
är den undersökningen som ligger till grund för
kampanjen #MissLyckad.
En specialdesignad T-shirt är framtagen av
designern Ida Klamborn. T-shirten säljs på
misslyckad.se till förmån för Friends.
Användaren kan också sätta egen prägel på
T-shirten.

medier
Perfektionisthetsen på sociala medier hamnade i centrum under en
diskussionskväll i Skövde. I panelen satt bland annat gymnasieeleverna
Emma Klintborg och Daniella Wakji (ovan). Kuratorn Carolina Nohlberg
(översta bilden) deltog också med sina synpunkter.
och sa till mig själv: ”Vad håller du på med?”. Jag
sökte bekräftelse, men i dag har jag lärt mig att jag är
perfekt som jag är. Jag älskar mig, säger hon.
Emma är också trygg i sig själv. För ett halvår
sedan klippte hon av sitt långa hår och har numera en
kort frisyr.
– Jag märkte direkt skillnad på sociala medier.
När jag lade ut en bild med mitt långa hår fick jag 40
kommentarer, men bilden med det korta håret gav
bara tio kommentarer. Varför..? Jag är samma person
men hade bara inte samma frisyr. Jag vet att detta
inte är alls lika många kommentarer som Daniella
får på sina uppdateringar, och det spelar egentligen
ingen roll för mig att jag får tio kommentarer istället
för 40. Men det märks vilka ideal som finns på sociala
medier, säger Emma.
Carolina Nohlberg är kurator på gymnasieskolan
där Emma och Daniella går. Hon bekräftar också bilden av att sociala medier påverkar hur våra unga mår.

– Det är en press på unga att få ihop sin vardag.
Det är skolan, träning, kompisar… och alltid ska man
vara uppkopplad för att veta vad som händer runt
omkring. Vi vuxna har också Facebook, Instagram och
Snapchat. Vi ser. Men vi förstår inte kommentarerna
eller språket som de unga använder, säger Carolina.

En webbserie i fem avsnitt finns framtagen
som underlag för samtal med unga i exempelvis
klassrummet eller för föräldrad hemma i soffan.
Barn- och ungdomspsykologen Jenny Klefbom
ger tips om hur vi ska förhålla oss till den redigerade verklighet vi möter online, för att inte må
dåligt och känna oss misslyckade.
Vill du veta mer? Titta på misslyckad.se

Kampanj som lyfter det viktigaste

Emma och Daniella intygar att deras generation använder språket annorlunda, skriver ihop och förkortar, förvränger eller skapar helt nya ord som i alla fall
just nu är långt ifrån att hamna i Svenska Akademiens
ordlista. Men alla är de överens om att #MissLyckad
är en fullträff som kampanj.
– Det är bra att påpeka att vi duger som vi är,
och att bilden vi ser på sociala medier inte alltid är
verklighet, anser de.
MIKAEL HJERPE

T-shirten. På misslyckad.se kan du
titta på filmklipp om hur den framtagna
T-shirten kan designas.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Valet av försäkring
Här är råden som gör dig som bilägare tryggare
Vi tog kontakt med Eric Wensberg, försäkringsrådgivare hos Länsförsäkringar
Skaraborg som kan bilförsäkringens villkor utan och innan, för att förstå hur
vi bilägare ska tänka för att få en försäkring som matchar just våra behov.
– Jag anser att det i grunden
handlar om bilens värde men
lika mycket om hur kunden ser
på den ekonomiska aspekten vid en skada, säger Eric
Wensberg.
Individuella behov gör förstås att det som känns rätt för
en kund kan vara helt fel för en
Eric Wensberg,
annan. Låt oss ta ett exempel:
En bil är värd 20 000 kr.
Privatrådgivare
Olyckan är framme och det
Försäkring.
krävs en helförsäkring för att
få ersättning. För en bilägare kan det kännas för
ekonomiskt kännbart att ta kostnaden själv, medan
en annan kund kan tänka sig att ta den ekonomiska risken och nöja sig med en mindre omfattande
försäkring.
– Vi har generellt en väldigt bra produkt att sälja

och något av de bästa villkor som finns på marknaden, och därtill ett bra pris, menar Eric.

Tillägg ger bilisten ännu bättre skydd

Som komplement till helförsäkring finns hos Länsförsäkringar en tilläggsförsäkring som kallas MER,
och med den får du råd att hyra bil om något plötsligt
händer med bilen så att den inte går att köra. Den ger
försäkringstagaren extra skydd på flera områden,
exempelvis om bilen går sönder, blir stulen, om du
krockar med ett djur och vid skadegörelse.
– Om du krockat med ett djur eller om någon
vandaliserat bilen, betalar MER-försäkring skadorna,
förklarar Eric.
Självrisken vid skadegörelse är i dessa fall 1 000
kronor. Kolliderar du med ett djur betalar du ingen
självrisk alls. Sådana här skador betalas i och för
sig också om du har en helförsäkring eller har en
vagnskadegaranti, men i båda fallen är självrisken

högre och du har heller ingen rätt till hyrbil.
Den som utnyttjar hyrbilsförsäkringen betalar bara
25 procent av hyrbilskostnaden, resten täcks av försäkringen. En försäkringstagare som inte vill utnyttja
hyrbilsförsäkringen vid skada får istället 100 kronor
per dag i ersättning (tidsbegränsad).

Bjud inte in tjuven inför resan

Eftersom det stundar semestertider och det är en
period då det vanligtvis sker många inbrott i bilar har
Eric också ett tips som är värt att ta till sig.
– Först och främst ska man alltid se till att inte ha
värdesaker synliga i bilen, för det lockar tjuvar att slå
sönder en fönsterruta och stjäla det som finns i bilen.
Men sedan vill jag också råda om att inte packa bilen
dagen innan semesterresan. Packa samma dag som
du åker, för då har du bättre uppsikt över dina saker
och kan bättre undvika att din bil blir attraktiv ur
tjuvens synvinkel, säger han.

Bilförsäkring

Påställning av fordon

Trafikförsäkring. Alla bilar ska enligt svensk
lag ha en trafikförsäkring. En trafikförsäkring
ersätter personskador och skador på andras
egendom.

Många, framför allt husbilsägare, ställer på och
av sina fordon flera gånger under sommarsäsongen för att spara pengar på både trafikskatt
och trafikförsäkring när fordonet inte används.
Eric Wensberg har ett tips till försäkringstagare
som gör på ovan beskrivna sätt:
– Skapa autogiro! Då får du försäkringsbrevet
digitalt. Annars blir det en omfattande pappersexercis vid varje tillfälle du ställer på fordonet, då
skickas tolv sidor med villkor till dig, säger han.
Vänd dig till din försäkringsrådgivare för hjälp
att skapa autogiro.

Halvförsäkring. Om du även vill att skador på din
egen bil ska täckas av försäkringen behöver du en
halv- eller helförsäkring. I en halvförsäkring ingår
även skydd för brand-, glas-, och stöldskador,
assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada
och elektronik, allrisk och kris.
Helförsäkring. Helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador – skador på din egen
bil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad
yttre olyckshändelse.
Tänk på att försäkra din bil från dag ett. Du
måste försäkra din bil från och med samma dag
du köper den. Den tidigare ägarens försäkring
gäller inte.

Tillfället gör tjuven. Se till att du aldrig har
värdesaker synliga när du lämnar bilen.

Planerar du bilsemester utomlands? Din bilförsäkring gäller oavsett om du kör hemma i Sverige
eller i ett annat EU- eller EES-land, men i flera
länder i östra Europa behöver du ha med dig
försäkringens gröna kort.
Det gröna kortet är försäkringsbevis för bilen,
och du får det utan kostnad hos Länsförsäkringar.

Låt oss räkna på din bilförsäkring
Gå in på LFskaraborg.se/bil för att se vad din bilförsäkring skulle kosta
eller ring oss på 0500 – 777 000
8
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Fulltankad med information. Vi ser till att du får alla råd för att själv kunna avgöra vilken bilförsäkring som passar dig allra bäst.

Så försvårar du för tjuven
Är du rustad för sommaren? Det är en period då många inbrott sker.
Totalt ökade inbrotten i bostad med två procent förra året.
– Oroskänslan och kränkningen av att någon har varit inne i hemmet upplevs ofta som jobbigare än den ekonomiska förlusten, säger Teres Lundblad på Länsförsäkringar Skaraborg.
De flesta inbrotten sker på vardagar och dagtid när de boende
inte är hemma. Länsförsäkringar
har noterat att tjuvarna koncentrerar sig på att stjäla små men
dyrbara saker; smycken, pengar
och enstaka mindre elektronikprylar.
Men det finns sätt att försvåra
för tjuven. Den senaste metoden Teres Lundblad.
– och kanske den mest effektiva – är DNA-märkning. Den
avskräcker tjuvarna eftersom hälare inte vill ta emot
föremål med den här typen av märkning.

Penseldrag hjälper polisen

Det ökar också dina chanser att få tillbaka förlorade
ägodelar.
– Det är väldigt enkelt att pensla på lösningen på
de saker som du vill märka upp, säger Teres Lundblad.
Varje flaska har en unik DNA-profil som registreras
på dig. Om du sedan blir bestulen så syns märkningen
i UV-ljus. Både företag och privatpersoner kan dra
sitt strå till stacken genom att DNA-märka stöldbe-

gärlig egendom. Detta hjälper också polisen i deras
arbete att säkerställa om något är stöldgods.

Kraftigt ökade kostnader

Förra året begicks 43 230 bostadsinbrotten i Sverige.
Det är en ökning med två procent jämfört med året
innan, men siffrorna för polisregion väst (Västra
Götaland och Halland) var inte lika dystra. Tvärtom
minskade bostadsinbrotten med tio procent i området. Fast statistiken för 2017 är inte representativ för
hur det sett ut under senaste tioårsperioden.

POLISREGION VÄST
TYP AV INBROTT

I bostad
I bostad (lägenhet & villa)
Villa radhus o.d.
• Fullbordat inbrott
• Försök till inbrott
Lägenhet
• Fullbordat inbrott
• Försök till inbrott
I källare och på vind
I fritidshus

2016

8 984
4 584
3 092
2 549
543
1 492
1 190
302
3 509
891

2017

8 075
3 941
2 698
2 230
468
1 243
924
319
3 129
1 005

– Hos oss har bostadsinbrotten ökat med mer än
tjugo procent under en tioårsperiod och därmed
också kostnaderna för inbrotten, berättar Teres
Lundblad.

Tips – så minskar du risken för inbrott
• Hjälp dina grannar så att deras hus ser bebott
ut om de är bortresta. Töm brevlådan, släng sopor i deras tunna och flytta saker i trädgården.
• Märk upp dina värdesaker med DNA och sätt
upp de tillhörande skyltarna som informerar om
att dina saker är märkta.
• Skaffa tv-simulator. Den gör så att det ser ut
som om tv:n är på, en billig och enkel lösning.
• Skaffa Infernolarm som gör att tjuven inte
kan stanna kvar i utrymmet, på grund av det
höga ljudet och ljudvågorna som påverkar
hjärnan.

Källa: larmkollen.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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På scen. Länsförsäkringar Skaraborgs David Seiving var konferencier på mässan och intervjuar
här vinnarna av priset årets tjänst. Längst till höger står prisutdelare Sven-David Malmesved.

Prisade elever
En sopig idé som inte kastas bort
Innovativa ungdomar är värda att premieras. Länsförsäkringar
Skaraborg delade ut priset årets tjänst vid UF-mässan i Lidköping.
Det gick till SopService UF, som tar hand om sorterbart avfall.
UF står för Ung Företagsamhet, en ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildat skolelever i
entreprenörskap. Länsförsäkringar är en långvarig
partner för att uppmuntra ungas entreprenörskap.
Under läsåret har 744 elever i Skaraborg drivit 220
UF-företag. Årets mässa hölls i Lidköping. I samband
med den delades priser ut i 13 kategorier, och ett av
dem var Länsförsäkringar Skaraborgs pris för årets
tjänst.
SopService, som drivs av sex elever från De la
Gardiegymnasiet i Lidköping, tog emot priset av
Länsförsäkringars marknadsområdeschef i västra
Skaraborg Sven-David Malmesved.
– Det fanns många fina företagsidéer. Vi fastnade
för SopService för att de hittade ett tydligt kundbehov som de kunde lösa. Vi blir alltmer benägna att
betala för service av olika slag och de här ungdomarna har genomfört sin verksamhet med ett tydligt
mål och med hög kundnöjdhet, dessutom med ett
miljötänk då de sorterat avfallet från de kunder de
hjälpt, säger Sven-David Malmesved.

Bara att glömma lediga helger

Frank Larsson, Nicklas Thempo Bengtsson, Jacob
Bergman, Nicolina Fredriksson, Carl Johan Eklund
och Gustav Svensson går sista året på teknikprogrammet.
De hade flera bra idéer när de skulle starta UF10
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företag, men fastnade snabbt för tanken att ta hand
om sopor.
– Två i gruppen har föräldrar som hade grejer som
skulle slängas, men ingen av dem hade släp eller ens
dragkrok på bilen. Vi tänkte att det måste vara fler
som är i samma situation, och det var så vi startade
SopService, berättar gänget efter mässan.
Idén höll. Ett 40-tal kunder har hållit UF-företaget
sysselsatt många helger under läsåret.
– Det är ju på helgerna vi är lediga från skolan… Vi
brukar ta två kunder varje helg, och vi tar hand om
allting som går att slänga på återvinningscentralen.

Avvecklas – för att återvinnas?

Vän av ordning undrar förstås om det finns någon i
företaget som har körkort, eller om de fått lösa den
med att hyra in chaufförer.
– Det är check på den. Fyra av oss har körkort,
svarar någon i gruppen snabbt.
Förutom förstapriset för årets tjänst fick SopService tredjepriset i kategorin årets hållbara företag.
Innan läsåret är slut ska eleverna hinna avveckla
företaget, för det ingår också i kursplanen. Men det
är inte omöjligt att det återuppstår längre fram.
– Det finns potential för företaget, framhåller någon av dem och får nickande bekräftelser från resten
av gruppen.
MIKAEL HJERPE

ovan Lace & You
Massa på mässa – närmast
d Grow som blev
och ovanför dem Learn an
borg.
årets UF-företag i Skara

Schyst lirare
Föredöme i idrotten – Linus Gustavsson fick grönt kort flera gånger under en handbollscup. Nu införs det även i fotboll.

Linus kan bli vinnare igen när fotbollen får grönt kort
14-årige Linus Gustavsson gillar fair play – och han är ett föredöme som spelare.
Flera gånger uppmärksammades hur schyst Linus uppträdde på planen under Skadevi Handbollscup i höstas. Till sommaren har han möjligheten att få fler gröna kort – beviset på just fair
play – när Länsförsäkringar Skaraborg går in i ett samarbete med Skadevi Cup i fotboll.
Linus Gustavsson spelar både handboll och fotboll
i IFK Skövde, den förening som arrangerar Skadevi.
Han tycker idén med grönt kort för att premiera
schyst spel är bra.
– Alla vill ju vinna, och jag tror det gröna kortet gör
så att man skärper sig lite. Jag vill spela tufft men
ändå snällt, säger Linus.
Det är motståndarlagets tränare som utser mottagaren av det gröna kortet, och det gör också saken
lite speciell.
– Det är en ära att få kortet och man känner ju
oftast inte ledaren i det andra laget, så det är kul att
bli uppmärksammad, säger Linus.

Det går att tävla och vara schyst

Länsförsäkringar inledde ett samarbete med IFK
Skövde i denna form i samband med Skadevi Handbollscup i höstas, och utvecklar det nu i och med
Skadevi Cup i fotboll i juni.
– Vi gillar att vara en spelare på den lokala marknaden och uppmuntrar gärna till fair play. Vi tycker att

vara schyst och snäll. Jag tycker att det gröna kortet
gör att man tar lite större ansvar, och även om man
skulle förlora finns det anledning att tänka positivt
som spelare, säger han.

Skäller aldrig på domaren

det är viktigt att visa respekt för alla, hjälpa domaren
och ha en positiv attityd när man är på planen, säger
Länsförsäkringar Skaraborgs kommunikationschef
David Seiving.
Linus Gustavsson tog emot det gröna kortet flera
gånger under handbollscupen.
– Man tävlar ju mot varandra, men det går ändå att

Linus spelar i tröjnummer 28 som handbollsspelare
och nummer 6 när det handlar om fotboll. Han ser
tjusningen med både sporterna:
– I handbollen är det samarbetet, träffa kompisar
och cuper som är skoj. Det är ungefär samma saker
med fotbollen, men som sport skiljer de sig åt lite
grann. I fotbollen blir det långa löpningar och i handbollen kan man vila lite när det är spel i anfall eller
försvar, säger han.
Att skälla på domaren finns inte i Linus ordförråd.
Blir han fälld i fotboll och går miste om en solklar
straff reser han sig upp och kämpar för laget istället.
Det är så man blir uppskattad som spelare.
MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vi växer och flyttar
till större lokaler

Mäklarens nya lokaler. Vanligtvis är det vi som förmedlar framtida bostäder, men nu är det dags för oss att flytta. Flytten blir dock inte så lång,
för vi flyttar inom samma fastighet. Vår nya entré vätter mot hörnet Hertig Johans torg/Rådhusgatan. Lokalerna är just nu under renovering.
Fram tills dess att vi öppnar de nya lokalerna jobbar vi förstås som vanligt – för våra kunder och från vårt vanliga kontor i Commerce.

Hallå där…
…Sara Ståhl, mäklalre hos Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling i Skövde.

– Tibro är ett område där vi under hösten tagit stora
marknadsandelar och där vi gärna ser att vi fortsätter
att utvecklas. En stad där många än i dag jobbar med
möbler och design, men det är även en
stor logistisk knytpunkt. En mindre stad
perfekt för barnfamiljer med många stora
villor i lugna villakvarter.

Hur känns det att vara tillbaka på hemmaplan?
– Känns väldigt bra, Skövde har utvecklats enormt på
dessa 15 år jag bott på annat håll. En livfull stad där det
finns arrangemang för alla åldrar, stora som små. En
stad med många olika boendeformer som gör att många
kunder hittar sin drömbostad. Från den första egna
lägenheten, till familjelivet i den stora villan, till de som
känner längtan efter livet på landet.
– Det är nog variationen mellan landsbygd, stad och
mindre orter som är den stora tjusningen med att vara
hemma igen. Att man får träffa så många olika livsöden
fast avstånden inte är så stora.
– Sen måste jag nämna våra grannkommuner Tibro
och Hjo. Den vackra trästaden Hjo som har fått en stor
inflyttning av både hemvändande och nyinflyttning av
de som faller för charmen och lugnet som trästaden
erbjuder.

Vi kollegor vet att din roll som fastighetsmäklare passar dig perfekt, men
vad skulle du jobba med om du inte var
fastighetsmäklare?
– Svår fråga. Jag har egentligen inte
jobbat med något annat än att vara just
fastighetsmäklare.
– I gymnasiet hade jag en tanke på att
bli optiker, då jobbar man med människor
och man hjälper dem att lösa ett problem.
Det är ju lite så jag ser på min roll, jag
hjälper människor att lösa ett problem, att
hitta en ny bostad. Så kanske att jag skulle
jobba med människor, ledarskap, coachning. Men har
svårt att se mig att jobba som något annat än fastighetsmäklare.		

Skövde • Rådhusgatan 8 • 0500-77 40 80
www.lansfast.se/skovde • skovde@lansfast.se
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Varför ska man välja dig vid en försäljning?
– Genom åren har jag förstått att med min stora empati
för människor och med en känsla för att göra det lilla
extra i varje affär, kan jag göra
skillnad på slutresultatet i en
försäljning.
– I dagarna fick vi resultatet
för det senaste halvåret, där vi
svart på vitt får att kunder som
säljer genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling i Skövde
får bäst betalt och att vi är de
som har mest nöjda hussäljare,
som gärna rekommenderar oss
vidare till andra.
– Det tycker jag är fina resultat som avspeglar vår insats vid
en försäljning, men där även jag
är en del av vårt vinnande lag.
– Nu ser vi fram emot en
solig vår med mycket försäljningar och nöjda köpare och säljare. Vi hoppas även att
vår renoveringsinsats i den nya lokalen ska ge oss flera
finfina resultat.

Så måste du amortera
Sedan den 1 mars gäller det skärpta
amorteringskravet som regeringen
beslutade om i höstas.
Det innebär att alla bolån som tecknas framöver beräknas utifrån nya
grunder.

Kraven
gäller alla
nya bolån

Sedan tidigare fanns ett krav
på amortering i förhållande till
bostadens värde. Det gäller
fortfarande, men nu påverkas
amorteringskravet även av din
inkomst.
Tar du ett nytt bolån, eller
utökar ett befintligt bolån,
och har en skuldsättning som
överstiger 4,5 gånger ditt hushålls bruttoinkomst måste du
amortera en procent extra av det totala lånet.
Ett snabbt exempel; Din bostad är värd 3,5 miljoner kronor
och du har 85-procentig belåning (2 975 000). Är hushållets bruttoinkomst då lägre än 59 092 kronor i månaden
blir amorteringskravet 3 procent (2 procent enligt tidigare
kravet plus 1 procent inkomstrelaterat).
Även om amorteringen påverkar din privatekonomi som
utgift är det långsiktigt ett bra sparande, eftersom din
låneskuld minskar och därmed också dina ränteutgifter. Det
kan vara bra eftersom du skapar utrymme om du behöver
låna vid till exempel en renovering.

Amorteringskravet
Belåningsgrad Amortering*1
		
Under 50 %
inget krav
50-70 %
1 % per år
Över 70 %
2 % per år

Amortering
inkomstpåverkan*2
1 % per år
2 % per år
3 % per år

*1beräknas på hela lånebeloppet
*2om skuldsättning överstiger 4,5 gånger hushållets
årsinkomst (beräknas på hela lånebeloppet)

Drömhuset. När våren kommer är det högt tryck på villor och fritidshus. Det är värt att
tänka på de nya amorteringskraven om du är spekulant på ett nytt boende.

Beslut och förändringar som påverkat låntagare
för villor, fritidshus och bostadsrätter
1 jan 2008

Fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en kommunal fastighetsavgift på
6 000 kronor. Avgiften indexuppräknas årligen vilket innebär att den 2018 är
7 812 kronor.
Reavinstskatten höjs från 20 procent till 22 procent.
Möjligheten till uppskov begränsas och påförs en årlig ränta.

1 okt 2010

Ett bolånetak införs med begränsningen att man maximalt kan låna 85 procent av
en bostads värde. Innan detta datum var det möjligt att belåna 100 procent av
bostadens värde.

1 juni 2016

Amorteringskrav införs där alla bolån över 50 procents belåning måste amorteras
årligen med 1 procent och över 70 procents belåning måste amorteras årligen med
2 procent. Innan detta datum var det möjligt att ha amorteringsfria lån.

1 mars 2018 Ett skärpt amorteringskrav införs som är kopplat till hushållets inkomster, ett så
kallat skuldkvotstak.
Om bolånen överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomster måste amorteringen
årligen ökas med 1 procent.

Exempel – kalkyl vid köp av villa för 3 500 000
Köp av villa
Kontantinsats (15 %)
Bolån
Kostnad för lagfart (1,5 % + 825 kr)
Kostnad för pantbrev*1
Månatlig räntekostnad*2
Månatlig amortering
Extra månatlig amortering*3
Kommunal fastighetsavgift*4
Uppskattad driftkostnad *5
Total månadskostnad*6

3 500 000
525 000
2 975 000
53 325
59 875
4 958
4 958
2 479
651
3 500
14 067

*1 uttag av nya pantbrev på 2 975 000 kr, 2 % + 375 kr
*2 vid ränta 2 %, ger 30 % skatteavdrag på 1 487 kr
*3 vid gemensam månadsinkomst under 55 100 kr
*4 betalas årligen vid deklaration, 7 812 kr
*5 värme, el, vatten, sophämtning, försäkring, mm
*6 16 546 kronor vid gemensam månadsinkost under 55 100 kr
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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1:a pris: RoupézCard gåvokort

där du själv väljer din gåva. Se roupezcard.se

2:a pris: Snyggt förkläde i canvas
Svara rätt och var med i vår utlottning. Vi lottar
ut fyra förstavinster och fyra andravinster.
Lämna ditt svar på vår hemsida:
LFskaraborg.se/hemmaplan senast den 25 maj.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till:
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.

Vinnare från förra korsordet

Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Ann-Elisabet Fläring, Skövde
2:a pris: Dag Gertsson, Skövde
Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Tony Stenberg, Skara
2:a pris: Renée Norrman, Lidköping
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Christer Ravn, Tidaholm
2:a pris: Maj-Britt Moll, Habo

Fortsätt drömma,
börja spara.

Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Per Emanuelsson, Karlsborg
2:a pris: Henrik Wallerman, Töreboda

Fortsätt drömma, börja spara.
Drömmar kan se olika ut. Och oavsett vad
du drömmer om kan du ha nytta av vår nya
tjänst Sparnavigatorn. Den vägleder dig till ett
effektivare sparande genom att guida dig mellan
olika sparformer så att ditt sparande hela tiden
har så bra förutsättningar som möjligt att växa.
Du hittar tjänsten i Länsförsäkringars app.
Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn,
så har du tagit första steget mot att nå din dröm.

Drömmar kan se olika ut. Och oavsett vad du drömmer om kan du ha nytta av vår
nya tjänst Sparnavigatorn. Den vägleder dig till ett effektivare sparande genom
att guida dig mellan olika sparformer så att ditt sparande hela tiden har så bra
förutsättningar som möjligt att växa. Du hittar tjänsten i Länsförsäkringars app.
Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn, så har du tagit första steget
mot att nå din dröm
Sparande i fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska
i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Ytterligare information finns i fondernas faktablad och informations
broschyrer på vår webbplats.

Sparande i fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Ytterligare information finns i faktablad och informationsbroschyrer på vår webbplats.
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Erfaren styrelseledamot – Patric Eriksson brinner för Skaraborgs utveckling och trivs i sin roll. Han har gjort tio år i bolagsstyrelsen.

Strategin läggs i styrelsen
Patric Eriksson ser sig som språkrör för kunderna
Det var i sig inget anmärkningsvärt beslut, men när årsstämman gav sitt medgivande till
återbäring logs det på sina håll i lokalen. En av de nöjda var Patric Eriksson som sitter i
Länsförsäkringar Skaraborgs styrelse.
- Jag är inne på min sista mandatperiod och när jag blev omvald förra året sa jag att det
vore fantastiskt att åtminstone en gång få vara mer om utdelning av återbäring, säger han.
Patric Eriksson är inne på sitt elfte år i styrelsen. Enligt stadgarna är tolv år det maximala antalet som en
styrelseledamot får sitta, och eftersom Patric valdes
på tre år 2017 kommer han nå taket om han fullföljer
sitt mandat.
– Man kan tycka att tolv år är en lång period,
och tidigare har det varit nio år som varit gränsen i
styrelsen, men det finns skäl till varför det är så. Det
är en hög inlärningströskel i och med krav från bland
annat Finansinspektionen, och därför vill man ta hand
om kompetensen när styrelsemedlemmarna väl fått
den, förklarar han.

Ser till Skaraborgs bästa

Patric Eriksson är vd på Gothia Science Park i
Skövde, en innovationsmiljö i nära samarbete med
Högskolan i Skövde. Han ser att det finns stora
kopplingar mellan GSP:s roll och det uppdrag han har
i Länsförsäkringar Skaraborgs styrelse.
– På Gothia utvecklar vi Skaraborgsbygden med
Skövde som nav. Länsförsäkringar Skaraborg passar
in i den bilden, jag brinner för lokal förankring och när
vi har skadereglering med hjälp av företag i Skaraborg återanvänder vi pengarna på vår hemmaplan.

Att sitta på förtroendepost i Länsförsäkringar Skaraborg skiljer sig en del från andra styrelseuppdrag
som Patric Eriksson har.
– Normalt jobbar man för bolagets bästa men här
sitter vi också på kundens och därmed på ägarens
mandat. Vi blir ett slags språkrör för kunden, och kan
lägga upp arbetet mer långsiktigt, säger Patric.

I rollen som framtidsspanare

Hemmaplan ber Patric förklara vad han gör i styrelsen.
– Jag försöker vara med och framtidssäkra
bolaget, ser till att vi har strategier, produkter och
tjänster som ligger både i tiden och i framtiden. Jag
ser min roll som framtidsspanaren, det ligger nära
tillhands med tanke på vad vi har för uppdrag på
Gothia Science Park.
Att styrelsearbetet är tidskrävande går förstås
att gissa sig till, men frågan måste ställas för att få
veta hur mycket tid det tar i anspråk. Patric Eriksson
funderar ett kort ögonblick men svarar snabbt:
– Vågar jag svara? Vi får en sån här lunta papper
att gå igenom inför varje styrelsemöte, säger han och
måttar upp fem-sex centimeter mellan tummen och
pekfingret.

– Det är 400-500 sidor att gå igenom, så många
söndagar går åt till att läsa in sig på det vi ska
behandla. Utöver det tar styrelsearbetet kanske tio
dagar om året i anspråk.

Uppdraget ger nyttiga erfarenheter

Ett strategiskt beslut som styrelsen tagit var att
skadedjurssanering skulle startas i egen regi. Beslutet verkställdes under 2017 och redan första året
genomfördes ungefär 2 500 saneringsuppdrag. Det
blir tio om dagen utslaget på antalet arbetsdagar.
– Styrelsearbetet är tidskrävande men kul och utvecklande. Länsförsäkringar har gett mig mycket som
jag har nytta av i min ledningsroll på GSP. Jag tänker
framför allt på struktur och regelverk, säger Patric.
Han har suttit i bolagsstyrelsen tillsammans med
Jonas Rosman, som blev vd för Länsförsäkringar
Skaraborg för två och ett halvt år sedan.
– Jonas har Skaraborgs näst roligaste jobb, säger
Patric och skrattar.
Behöver vi tillägga att han hade vd-rollen på Gothia
Science Park i åtanke när han gav den kommentaren..?
MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Snart får du som är
kund
På
vilketåterbäring!
konto ska vi
sätta in återbäringen?

2017 var ett bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är kundägda och när det går bra får
försäkringskunderna del av överskottet. Totalt lämnar vi 40 miljoner kronor i återbäring.
Dina inbetalade premier 2017 styr hur mycket du och ditt företag får. Pengarna delas ut i
slutetvar
avett
2018.
2017
bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är kundägda och när det går

bra
får kunderna
delviavsätta
överskottet.
Totalt lämnar vi 40 miljoner kronor i återbäring.
På vilket
konto ska
in återbäringen?
Det exakta beloppet du får tillbaka får du besked om i höst. Vi skickar då ett brev
Det exakta beloppet du får tillbaka får du besked om i höst. Vi skickar då ett brev till varje kund.
till varje kund. Men se redan nu till att vi vet vilket bankkonto du vill att pengarna
Men se redan nu till att vi vet vilket bankkonto du vill att pengarna ska sättas in på.
ska sättas in på.
Anmäl säkert via LFskaraborg.se (ej appen)

l

Logga in med ditt BankID eller med säkerhetsdosa från Länsförsäkringar (ej pinkod)

Klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan (eller på
och välj inställningar i den personliga menyn.
l

l

Klicka på Ändra inställningar i menyn.

Snart får du som är
kund återbäring!

om du loggar in på en enhet med liten skärm)

2017du
varvill
ett bra
för Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är kundägda och när det går bra får
Välj Utbetalning. Följ instruktionerna för att fylla i det kontonummer eller bankgiro där
fåårpengarna
försäkringskunderna del av överskottet. Totalt lämnar vi 40 miljoner kronor i återbäring.
insatta. Klicka sedan på Spara ändringar.
Dina inbetalade premier 2017 styr hur mycket du och ditt företag får. Pengarna delas ut i
l

slutet av 2018.

Läs mer om återbäringen på
LFskaraborg.se/återbäring
Hör
avskickar
dig tilldåoss
Det exakta beloppet du får tillbaka får du besked
omgärna
i höst. Vi
ett brev till varje kund.
l Klicka på Spara och signera eventuella ändringar.
Men se redan nu till att vi vet vilket bankkonto på
du vill
pengarna ska
sättas in på.
tel:att0500-777
333
vardagar 8-16, eller via
För dig med organisationsnummer går det också att skicka ditt bankgironummer till aterbaring@LFskaraborg.se
Anmäl säkert via LFskaraborg.se (ej appen)aterbaring@LFskaraborg.se
om du har några frågor.
l

Gå in på Kunduppgifter och kontrollera att vi har rätt e-postadress och mobilnummerPåtill
dig.
vilket
konto ska vi sätta in återbäringen?

l

Logga in med ditt BankID eller med säkerhetsdosa från Länsförsäkringar (ej pinkod)

Gå på konsert med Länsförsäkringar

Klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan (eller på
om du loggar in på en enhet med liten skärm)
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
och välj inställningar i den personliga menyn.

3

l

l

Klicka på Ändra inställningar i menyn.

Välj Utbetalning. Följ instruktionerna för att fylla i det kontonummer eller bankgiro där du vill få pengarna
insatta. Klicka sedan på Spara ändringar.
l

l

Gå in på Kunduppgifter och kontrollera att vi har rätt e-postadress och mobilnummer till dig.

STORA SCENEN, SKARA SOMMARLAND
l

Klicka på Spara och signera eventuella ändringar.

För dig med organisationsnummer går det också att skicka ditt bankgironummer till aterbaring@LFskaraborg.se

LÄNSFÖRS

Jill Johnson är artisten och programledare, hennes scenshower Petter är sommelier, författare och restaurangägare – som släppt
har tagits emot med lovord från både kritiker och publik.

nio fullängdare som alla belönats med platina- och/eller guldskivor.

Magnus Carlsson är sångaren i Weeping Willows, som har en

Norlie & KKV tillhör Sverigestoppen av artister,

gedigen solokarriär och är en Sveriges mest älskade artister.

senaste singeln
”Säg nåt som får mig att stanna” har streamats över 11 miljoner gånger.

Som kund hos Länsförsäkringar Skaraborg köper du din biljett för

endast 199 kr/st

(ordinarie pris 299 kr/st).

Köp biljett till Länsförsäkringarpris på LFskaraborg.se/event

