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Vi möter Lindströms bil
och Motor Trend

Ett försäkringsbedrägeri avslöjas följ ett riktigt fall

SID 8-9

SID 11

Se hit alla barn tävla med oss!
Svara på frågan och var med i
utlottningen av 20x2 biobiljetter.

Tillsammans skapar
vi möjligheter
Som lokalt och kundägt bolag vill vi på Länsförsäkringar Skaraborg stödja det lokala och få Skaraborg att ständigt utvecklas och fortsätta att vara ett ställe att trivas, bo och leva
i. Därför är vi nu extra glada över att få samarbeta med Rekoring som jobbar för att sammanföra de små matproducenterna i länet med kunderna. Läs mer på nästa uppslag och bli
inspirerad över möjligheten att få handla lokalproducerat.
En nyhet som jag med stolthet vill presentera är att vi nu är
märkesleverantörer. Genom ett samarbete med Toyota erbjuder vi nu en specialanpassad vagnskade- och märkesförsäkring med flera fördelar. I Skaraborg finns två stora Toyotahandlare. De har båda en historia att berätta över hur de
hamnat där de är idag och hur de arbetar med siktet inställt
på hållbarhet med alternativa bränslen. Hemmaplan har träffat både Motor Trend i Mariestad och Lindströms Bil i Skövde,
se sida 8-9.
Vi är nu en bit in i den fantastiska vårmånaden maj och så här
års har alla har sina sysselsättningar som de brinner för särskilt mycket. Några odlar, andra gillar att åka motorcykel och
några kanske bara vill ta en tur på våra vackra vägar. Varför
inte passa på att besöka någon av våra White Guide-restauranger eller -caféer i vårt Skaraborg – något lite extra. Du hittar dem i tidningen.

Visst är det roligt att cykla och speciellt
på sommaren. Men vad är huvudsaken att
du kommer ihåg innan du sätter dig på
cykeln?
Mejla ditt svar till:
marknad@LFskaraborg.se
Senast den 7 juni vill vi ha ditt svar.
Skriv ditt namn, ålder och ett
mobilnummer eller e-postadress
som vi kan nå dig på.
Lycka till!

4-5 REKO-ring

6 White Guide i Skaraborg

8-9 Toyota + LF = sant

11 Ett fall hos utredaren

13 Husköparskola

15 Cykla säkert!

Ha en fortsatt fin vår och kommande sommar!

Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg
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I utbildningen UngDomare lär sig Doris Söderström och Hugo Kark när det är dags att blåsa, men också hur de ska hantera arga kommentarer från ledare och publik.

Stärkt i sin roll som
UngDomare
Att vara ung fotbollsdomare är både roligt och utvecklande. Men det kan också vara tufft. I Norra
Vadsbo domarskola i Mariestad får blivande domare både stärkt självkänsla och full regelkoll.
Trots att fotbollssäsongen ännu inte kommit igång är det fullt av ungdomar i Mariestads BK:s klubbstuga. Norra Vadsbo domarskola har teoripass och ett 20-tal ungdomar från olika fotbollsklubbar lyssnar uppmärksamt när ledaren Erden Berani går igenom kvällens schema.
- Intresset har blivit jättestort – vi får till och med samtal från klubbar
på andra orter som vill att vi ska hjälpa dem igång med liknande utbildningar, säger Tess Önnefors som tillsammans med Erden har format
och håller i kursen.
Tanken är att öka intresset för unga att bli domare och samtidigt stärka
dem inför sitt uppdrag. Ett dubbelt viktigt initiativ, tycker Tess, som tror
att många unga tvekar på grund av den allt hårdare attityden på och
runt planen.
- Tyvärr är det inte ovanligt att föräldrar eller ledare beter sig illa mot
unga domare, säger hon.
Den vanliga domarutbildningen för unga är avsevärt kortare. Men Tess
och Erden har valt att satsa på ett mer ambitiöst koncept. Här får de blivande domarna sex teoripass, ett längre tillfälle med praktisk utbildning
samt handledd övning vid exempelvis klassfotboll och olika cuper.

- Vi följer dem, stöttar dem och ser dem utvecklas, berättar Tess.
Hugo Kark, 17, och Doris Söderström, 12, är två av eleverna. Hugo är
inne på sitt andra år av utbildningen och har redan hunnit döma många
matcher. Doris är nybliven medlem i domarskolan men har tidigare dömt
några innebandymatcher.
- Jag vill lära mig reglerna ordentligt och bli en bra domare för barn, säger hon.
- Det är kul att få ett annat perspektiv på fotbollen, att kunna ha överblick och få bestämma på planen, tycker Hugo.
Båda två vet hur det är att få skäll av publik eller ledare i samband med
en match. De tycker det är konstigt att det finns vuxna som ger sig på
barn och ungdomar.
- Men det är också en bra grej med den här utbildningen – vi pratar
mycket om hur vi ska agera för att undvika sådana situationer och hur
vi ska hantera det om det ändå händer, säger Hugo och får medhåll av
Doris.
Norra Vadsbo Domarskola finansieras av Västergötlands Fotbollsförbund
och Sisu, och sponsras av Länsförsäkringar Skaraborg.
Carin Söder

Länsförsäkringar har i samarbete med Västergötlands Fotbollsförbund valt att synliggöra Unga Domare. En domare märks knappt under en match och när matchen
är slut är det vinnarna som får ryggdunkar och gratulationer. Dessutom finns oftast ingen tillhörighet utanför klubben. Nu har domarna fått ett eget klubbmärke och
tröja. En gång per år delas stipendium ut till årets Unga domare, ett till en tjej och ett till en kille, allt för att sätta fokus och att lyfta Unga domare i sin roll.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Ett enkelt sätt att
handla Reko
Närproducerat, småskaligt och utan mellanhänder. Konceptet Reko-ring har på kort tid blivit ett
begrepp på allas läppar. Inte minst i Skaraborg, där Sveriges allra största ring finns.

Reko-ring är ett koncept som från början startades i Finland och som
sedan vidareutvecklats i Sverige. Grundtanken är att skapa ett enkelt
sätt för lokala matproducenter och kunder att mötas.
- Det är en suverän idé. Självförsörjningsgraden i Sverige måste öka så
det finns all anledning att underlätta för svenska matproducenter, tycker Annika Gustafsson, som tillsammans med sin kompanjon Viktoria
Svensson administrerar fyra ringar i Skaraborg.
Köpare och säljare får kontakt med varandra via Facebook-grupper – en
för varje ring. Producenterna lägger upp information om sitt sortiment i
gruppen och den som vill handla lägger en beställning. En kväll varje eller varannan vecka är det utlämning. Då träffas köpare och säljare på en
specifik plats, där varorna byter ägare.
-Eftersom allt är förbeställt behövs inget torghandelstillstånd och det
blir heller inget svinn för producenterna, konstaterar Annika.

Skövdes ring är landets största
Intresset för det nya sättet att handla är stort, inte minst i Skaraborg.
Skövdes ring var en av de första som startades, och är med sina 11 000
medlemmar på Facebook också landets största. Totalt i Skaraborg finns
18 Reko-ringar. Länsförsäkringar Skaraborg har också fått upp ögonen
för initiativet, och har just startat ett samarbete med Annikas och Viktorias fyra ringar.
- Vi bor i ett område med många producenter så konceptet passar Skaraborg väldigt bra, säger Annika.
Trots att varken hon eller Viktoria säljer något själva lägger de många
timmars ideellt arbete på ringarna varje vecka.
- Vi gör det för att vi tycker att det är så viktigt. I butiken är maten så
anonym. Det här är det enda sättet att hitta de små producenterna, säger Annika.

Fotnot: ”Reko” står för rejäl konsumtion, men betyder också schyst, trevligt och rättvist.

Carin Söder

”Pricken över i”
Magnus och Lena Larsson, Lugnås Ekogrönt,
Lugnåsberget
Vad gör ni i ert företag?
- Vi säljer ett 40-tal olika sorters KRAV-godkända grönsaker som vi odlar på friland och i växthus. Dessutom tillverkar vi och säljer en del förädlade produkter, exempelvis must, marmelader och chutney.
Vilken är er drivkraft?
- Vi vill veta vad vi äter och vill inte ha besprutade eller konstgödslade
livsmedel. Eftersom vi har möjligheten att odla kan vi också erbjuda andra med samma livsfilosofi sådan mat som vi själva vill äta.
Vad betyder Reko-ringarna för er?
- De är pricken över i, kan man säga. Ett bra komplement till andra försäljningskanaler. Vi är med i Mariestad, Skövde och Götene och där når
vi kunder som inte skulle komma till vår gårdsbutik. Reko står för knappt
en fjärdedel av vår försäljning.
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”Hade inte vågat satsa
utan Reko”
Daniel Bladh, Prästakvarna gårdsbutik, Övertorp
Vad gör du i ditt företag?

”Ett viktigt komplement”
Jonas och Sanna Ringqvist,
Bossgårdens grönsaker, Östra Gerum
Vad gör du i ditt företag?

- Jag odlar och säljer olika sorters grönsaker, även jordgubbar och potatis. Sen har vi också startat ett litet gårdsslakteri som vi säljer kött från.

- Vi har ett litet ekologiskt jordbruk där vi framför allt odlar grönsaker –
ett 50-tal sorter. Det började med självhushållning och har sedan vuxit;
idag har vi gården som huvudinkomst.

Vilken är din drivkraft?

Vilken är er drivkraft?

- Jag gillar både företagande och att framställa mat. De breda kunskaperna om att tillverka föda håller på att försvinna. Det är kul att försöka
hålla dem vid liv.

- Att det är så kul att odla! Det är också inspirerande att utveckla gården
och våra odlingsmetoder. Den senaste tiden har vi bland annat tittat på
olika sätt att förlänga odlingssäsongen.

Vad betyder Reko-ringarna för dig?

Vad betyder Reko-ringarna för er?

- Jättemycket. Det är en fantastisk försäljningskanal – utan den hade jag
inte vågat satsa som jag har gjort. Ungefär 70 procent av vår försäljning
är via Reko-ringarna. I dagsläget är vi med i Skara, Skövde, Mariestad,
Falköping, Tibro och Götene.

- De är inte vår största säljkanal men ett viktigt komplement som gör att
vi kan utöka vår verksamhet. Jag var en av initiativtagarna till att starta
Reko-ringar i Skaraborg. Än så länge är vi med i Falköping och Tidaholm.
Det är väldigt roligt att se att det har blivit så populärt.

”Står och faller med reko”
Gisela Wass, Gissla Trädgård & Kök, Borgunda
Vad gör du i ditt företag?
- Den stora biten är att jag producerar och säljer KRAV-märkta ägg. Sedan har jag också ett förädlingskök där jag bland annat tillverkar kombucha, en fermenterad probiotisk dryck.
Vilken är din drivkraft?
- De är flera. Dels ger företagandet en värdefull frihet. Ingen gör jobbet
åt mig men jag bestämmer själv. Dels har ren och hälsosam mat alltid varit väldigt viktigt för mig. Dessutom är mötet med kunderna jätteviktigt.
De ger mig konstruktiv feedback och hjälper mig att utveckla nya produkter – det är superkul.
Vad betyder Reko-ringarna för dig?
- De startade väldigt lägligt, i en fas när jag just hade bestämt mig för
att sluta med blomsterodling. Idag är Reko-ringarna min huvudsakliga
försäljningskanal. Man kan faktiskt säga att jag står och faller med dem.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Barnen springer för livet
Den 1 maj gick startsignalen för Spring för livet för 6:e gången och nu
fick även små ben springa. Årets nyhet var nämligen Länsförsäkringars
barnlopp. Barnen sprang gratis och Länsförsäkringar Skaraborg skänkte
istället 50 kronor per barn till insamlingen.
Spring för livet i Skövde är ett välgörenhetslopp på Billingens Fritidsområde där alla startavgifter går till välgörande ändamål. Intäkterna delas lika mellan Cancerfonden och
Diabetesfonden. Cissi Hagberg tog initiativ till
Spring för livet redan 2012 efter att en jämnårig bekant drabbades av cancer.
- Han dog i september 2012 och blev bara 21 år
gammal. Detta blev grunden till mitt engagemang. Från början var loppet ett sätt att hantera alla känslor jag kände kring cancer. Idag
är det så mycket mer, säger Cissi.
Genom åren har loppet genererat över en halv
miljon kronor till Cancerfonden och mer blir
det genom årets lopp.

Se bilder från Spring för Livet
Hemmaplan trycktes före loppet, men besök
Länsförsäkringar Skaraborgs Facebook för att
se härliga bilder på barnen som sprang loppet.
David Seiving

Elisa Åsbrink

Det goda livet med
mat och caféglädje
På våren och sommaren smakar både maten, fikat och livet lite bättre. Varför inte testa en
White Guide-restaurang eller -café? I listan nedan kan du läsa om vilka ställen som utnämnts
hittills i Skaraborg. White Guide testar och presenterar årligen restauranger och caféer med
upplevelser utöver det vanliga under året. I bedömningen premieras kvalitet, nyskapande och
hållbarhetstänkande.

Restauranger Skaraborg
Mariestad
Sill & Dynamit, sillochdynamit.se

Tivedens Mat, tivedensmat.se
Bjertorp Slott, bjertorpsslott.se

Skövde

Caféer Skaraborg

Den Lilla Krogen, denlillakrogen.se

Falköping

Lidköping

Vilhelmsro Gårdscafé, vilhelmsrogard.se

Feeling Restaurant & Wine bar, feelingrestaurang.se

Lidköping

Mellbygatans ost & delikatesser, mellbygatans.se

Café Bella Mi, bellami.se

Restaurang Hvita Hjorten Läckö Slott, lackoslott.se

Henrys Bageri, henrysbageri.se

Restaurang Sjöboden, sjoboden.se

Rådhuskonditoriet

Läs mer på whiteguide.se
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Övriga platser
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Familjen sparar*
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Upplev känslan
— bli Guldkund
20% på dina försäkringar plus andra förmåner.
Läs mer på: LFskaraborg.se/guldkund

Så här blir du Guldkund
Du har boendeförsäkring
och Bekväma vardagen hos
Länsförsäkringar Skaraborg, vilket
betyder att du byter bank och
flyttar din ekonomi till oss. Du har
dessutom ett eget sparande i fond
eller ISK på minst 500 kr i månaden
eller minst 200 000 kronor i sparat
kapital hos oss.

*Räkneexempel på vad en familj kan spara som Guldkund. Gå in på LFskaraborg.se/guldkund
och räkna ut hur mycket just du sparar.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Lokalt och
tryggt med
ny partner
Tack vare ett nytt samarbete erbjuder Länsförsäkringar från och med
nyss vagnskade- och märkesförsäkringar till alla som slår till på en ny
Toyota. I Skaraborg finns två stora
Toyota-handlare som båda rymmer
anrik historia, spännande nutid och
ljus framtid. Precis som Länsförsäkringar lyckas de kombinera geografisk bredd med lokalt engagemang
och genuina kundrelationer.
Hemmaplan har träffat dem båda!

Ulf Lindström, en av två ägare till Lindströms bil, är glad att Toyotas storsäljare Corolla är tillbaka med en ny
modell i Sverige igen. ”Den har vuxit minst två snäpp både i kvalitet och design”, anser han.

Med körglädje i generna
Lindströms bil driver sex Toyota-hallar i Västsverige och går gärna i bräschen för bilbranschens nästa tidsålder. I ryggsäcken har de ”körglädje i
generna” – namnet Lindström har i alla tider varit välkänt i bilkretsar.

Det har hänt en hel del i bilbranschen sedan
cykeltillverkaren och Tidaholmsbon Gottfrid
Lindström och hans bror David konstruerade
en av de första svensktillverkade automobilerna. I hans barnbarnsbarns vardag 2019 handlar det mesta om hållbarhet, nya drivmedel
och att bredda synen på mobilitet.
- Vi har valt att specialisera oss helt på ett
märke som vi verkligen tror på. Toyota för kvalitet, driftsäkerhet, hållbarhet och spännande
design. Våra elhybrider sammanfattar de värdena väldigt fint; de ger låga utsläpp och låg
förbrukning utan att tumma på kvalitet eller
design, säger Ulf Lindström.
Han och brodern Urban driver familjeföretaget Lindströms bil, som startades av deras
pappa, och äger idag sex västsvenska Toyotahallar. Två av dem ligger i Skövde respektive
Falköping.

- Vi arbetar lokalt, ser våra kunder som gäster och värnar om långsiktiga relationer med
kunderna. Därför trivs vi också väldigt bra ihop
med Länsförsäkringar. Vi har samma tänk, säger Per Wahlroos, säljare i Skövde-hallen.
Biltillverkarens breddade syn på mobilitet ger
eko på många fronter. Dels när det gäller hållbarhet – Toyota ligger långt framme i utvecklingen av klimatvänliga, högkvalitativa bilar
– men också när det gäller engagemanget för
parasport. Biltillverkaren är stolt huvudsponsor till Paralympics, och lokalt stödjer Lindströms bil ”Start your impossible camp”, ett
parasportläger för unga som bland annat arrangeras i Jönköping.

Fotnot: Lindströms bil finns förutom i Skövde och Falköping också i Alingsås, Borås,
Jönköping och Trollhättan.
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Carin Söder

Familjestartat företag
som växer
Motor Trend startade i liten skala i Mariestad. Genom åren har
företaget vuxit både på höjden och bredden – och har samtidigt
fått många fler bilhallar i sin ägo.

Det var far och söner Brunnhagen – Björn, Mikael och Thomas – som 1984 bestämde sig för
att börja sälja Toyota i Mariestad. Då höll de
till i en ganska undanskymd lokal i ett av Mariestads industriområden. Men drivkraften att
växa fanns redan från start och de blev snabbt
trångbodda. Nu huserar företaget i luftiga, nybyggda lokaler utmed E20 och har dessutom
ytterligare sju Toyota-hallar i sin ägo. Mikael är
numera ensam ägare.
Under 2018 var mer än var fjärde ny bil som
såldes i Mariestadsområdet en Toyota. Robert
Emstedt, försäljningschef på Motor Trend, har
uppfattningen att det beror på goda kundrelationer och förhållningssättet The Toyota way.
- Vi är noga med att hålla hög kvalitet och ha
ordning och reda. Noll procent fel är Toyotas
filosofi och det är ett synsätt som vi anammar
helt och hållet, säger han.

När det gäller hållbarhet ligger Toyota som
märke långt framme. Tack vare sina elhybridbilar är de en av få biltillverkare som hittills
lyckats nå de uppsatta klimatmålen.
På lång sikt ser de också en ljus framtid för
vätgasdrivna fordon. I Mariestad har den utvecklingen hunnit ovanligt långt. Här finns
nämligen en av Sveriges fyra tankstationer för
vätgas – och världens hittills enda som drivs
av solenergi från en solcellspark. Av det 40tal vätgasbilar som finns i Sverige ägs åtta av
Mariestads kommun. Flera av dem har levererats av Motor Trend och företaget har även på
andra sätt varit delaktigt i kommunens klimatsatsning.
- Det är en spännande utveckling där vi gärna
är med och gör skillnad, säger Robert Emstedt.

Fotnot: Motor Trend finns förutom i Mariestad också i Lidköping, Skara, Halmstad,
Karlstad, Kungsbacka Arvika och Fotskäl.

Carin Söder

Toyotas nya Rav 4-modell har blivit en riktig hit bland
Mariestadskunderna. ”Det är många rätt i den här
bilen, inte minst kombinationen av hybridteknik och
stor motor”, tycker Motor Trends försäljningschef
Robert Emstedt.

Körglädje!
Även under
fikat.
Stabil väghållning och bekväm kurvtagning är bara
en del av det vi kallar körglädje. Tryggheten i att ha
en försäkring som är skräddarsydd just för din bil
är minst lika viktigt. Därför har vi i samarbete med
Toyota tagit fram en bilförsäkring som får dig att
känna körglädje dygnet runt, året runt.
Gå in på toyotabilforsakring.se och läs mer.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vi var där...
VÄLBESÖKT AFTER
WORK MED FOKUS PÅ
FRAMTIDEN
Biograf Park var arenan, när Länsförsäkringar Skaraborg bjöd
in till After Work i Hjo, med fokus pension. Publiken hälsades
välkomna av Länsförsäkringars Håkan Engström innan Kristina Kamp från oberoende minpension.se tog vid. Pausen bjöd på
mingel med läckra smörgåsar och pensionsprat. Håkan Engström
delade akt två med Magnus Pettersson och bjöd på en tydlig genomgång av Länsförsäkringars tjänster för privatpersoner och
företag. Efteråt gick besökarna hemåt, tre av dem något gladare
än de övriga efter att ha vunnit biobiljetter i kvällens tävling.

Andy Berhane
Vad tar du tag i först när du kommer hem här ifrån?
Jag ska ta reda på vad min tjänstepension heter genom
att fråga min arbetsgivare. Dessutom ska jag ta tag i
mitt privata sparande. Jag har inte varit i Sverige så
länge och inte hunnit med ett helt arbetsliv här så jag
kommer behöva spara en hel del själv.

Lita inte på schabloner,
pensionen är individuell
Kristina Kamp är Pensionsekonom på minpension.se och
föreläste under kvällen om
pension och sparande.

Matz Svensson
Vad är den viktigaste lärdomen om pension som du
fick med dig här ifrån idag?

Vilken är den vanligaste frågan du får?
- Haha, det är nästan alltid samma. Hur mycket kommer jag få i pension? Jag brukar passa på att tala om att det är många faktorer som påverkar pensionen, inte bara lön. Därför tycker jag att man ska låta bli att
lyssna till schabloner, pensionen är individuell. Ta tjänstepension exempelvis, den varierar mycket på beroende på arbetsgivare och bransch.
Vissa arbetsgivare kanske inte har någon. De som inte får tjänstepension, kan behöva kompensera det genom eget sparande. Därför är det
viktigt att ha koll på sin egen livssituation. Youtubers får ingen tjänstepension, som jag brukar säga.

Att man ska gå in på minpension.se för att få koll på
sin pension och det ska man göra tidigt. Jag har redan
varit inne på sidan och simuleringen där du kan se hur
mycket pengar du får ut är kanon. Där ser man direkt
vad det faktiskt kostar om man har tänkt sig att gå i
pension tidigare. Jag själv började jobba heltid väldigt
tidigt i livet, tjänade pengar och betalade skatt så jag
hade möjlighet att gå i pension tidigt.

Vilka är dina bästa tips för att få en bra pension?
- Det vore nästan tjänstefel att inte rekommendera att man loggar in
på minpension.se och tittar på sin pensionsprognos. Generellt sett är
annars mitt råd att börja spara tidigt i livet, man behöver kanske inte
specifikt pensionsspara, men att spara är en god vana som har en tendens att stanna.
Är det någonting särskilt du uppmärksammat på sistone?

Ingrid Rundqvist

- Ja, allt fler och då speciellt kvinnor tar längre tid på sig att komma ut i
arbetslivet. Forskningsrön visar också på att en oordnad privatekonomi
kan vara en utlösande faktor vid utbrändhet, det är givetvis något man
vill undvika. Största delen av pensionen baseras på arbetslivet och om
du börjar jobba sent i livet eller av någon anledning har ett avbrott kan
det innebära att du behöver kompensera eller jobba längre i livet för att
få en bra pension.

Varför kom du på Pensions-After Work idag?

Mattias Ljung
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Jag fick en trevlig inbjudan från Länsförsäkringar och
det hela blev extra intressant när jag såg att Kristina
Kamp från minPension skulle komma och föreläsa. Jag
lyssnar mycket på hennes podd, minPensionspodden,
den är riktigt bra.
Elin Nilsson

”

I vindsförrådet anträffades de två
elscootrarna samt ytterligare gods
som kunden tidigare uppgivit stulna.

Försäkringsbedrägerier ger högre
premier för ärliga kunder
Länsförsäkringar Skaraborg har egna utredare som tidigare har jobbat som poliser. De arbetar med
oklara försäkringsfall och misstänkta försäkringsbedrägerier. Varje år utreds ett stort antal ärenden och bedrägeriförsök där stora summor hittas, men mörkertalet misstänks vara stort. Enligt
branschorganisationen Svensk Försäkring kostar försäkringsbedrägerier varje familj cirka 500 kr i
förhöjd premie varje år. Nedan beskrivs ett av de ärenden som utredarna har arbetat med.
En man anmäler till Länsförsäkringar att han haft inbrott i sitt vindsförråd. Den medarbetare som tar emot skadeanmälan fick en ”magkänsla”
av att allt inte stod rätt till med vindsinbrottet. Hon reagerade på det
tillgripna godsets höga värde samt det faktum att kunden hade drabbats av många skador under den korta tid som han varit kund. Medarbetaren lämnade ärendet till vår utredare.
Godslistan sammanställdes av utredaren och det visade sig att det var
flera värdefulla och nyinköpta föremål som kunden hade förvarat i sitt
vindsförråd. Det sammanlagda godsvärdet uppgick till cirka 100 000 kr.
Kunden hade bland annat blivit bestulen på två elscootrar.
Utredaren träffade kunden som fick redogöra för händelseförloppetoppet och svara på frågor om det tillgripna godset. Under samtalet fick
kunden klart för sig att utredaren efter mötet ville inspektera vindsförrådet. Kunden ändrade då sina uppgifter och berättade att elscootrarna
inte var stulna utan att de fanns kvar på vinden. Kunden förklarade situationen med att det var ett missförstånd och att han trodde att elscootrarna var stulna.
Utredaren och kunden åkte till platsen för vindsinbrottet. I vindsförrådet anträffades de två elscootrarna samt ytterligare gods som kunden
tidigare uppgivit stulna. Det fanns brytmärken på dörren till vindsförrå-

det. Utredaren reagerade på att det var små brytmärken och det faktum
att vindsdörren var mycket kraftig.
En teknisk utredning genomfördes av skadorna på dörrblad och karm.
Därutöver gjordes en ”provbrytning” av vindsdörren. Det visade sig att
det inte var möjligt att bryta upp vindsdörren och orsaka de ringa skador som fanns på dörr och karm. Det hade krävts betydligt mera våld
som hade orsakat större skador om någon skulle ha kunnat bryta sig in
i vindsförrådet.
Länsförsäkringar Skaraborg avböjde hela skadan och någon ersättning
betalades aldrig ut.

Misstänker du försäkringsbedrägeri?
Ring försäkringsbranschens tipstelefon 020-325 325
Du kan vara anonym.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Har du funderingar om bostadsmarknaden?
Vill du sälja, värdera eller köpa bostad?
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och värdering.


Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Skicka in kupongen eller skicka e-post till: skovde@lansfast.se

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Jag vill veta vad som är viktigt att tänka på när jag ska sälja min bostad
Jag är intresserad av en kostnadsfri värdering. Jag förbinder mig inte till något
Namn

Gatuadress

Postnummer & Ort

Telefon

E-post:

Skövde | Hertig Johans torg 2 | 0500-77 40 80
lansfast.se/skovde | skovde@lansfast.se
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Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Svarspost
20226413
541 20 Skövde

HU
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Här är kostnaderna som
många missar vid husköp

KO
LA

En bostadsaffär är för de flesta den största affären i livet. För många innebär det att
flytta ut ur föräldrahemmet, byta stad eller kanske flytta hem igen, oavsett vad så
finns det alltid några viktiga saker att ha i åtanke.
I dag krävs det att köpare kan lägga en kontantinsats på 15% av köpesumman, då man får
belåna bostaden till max 85%. För det ekonomiska kan man förbereda sig genom att i ett tidigt skeende ta kontakt med en bank.
- Har man frågor eller funderingar så är man
alltid välkommen till ett möte hos oss på Länsförsäkringar Skaraborg. Det är en stor affär
som man inte gör varje dag och det är många
som då behöver information om hur det går till
och vad man bör tänka på. Vi är en bank som
täcker alla delar med bank, försäkring, mäklare och jurist. Vi har helheten och kan hjälpa
kunden genom hela resan, säger Sofia Wremer, Privatrådgivare Länsförsäkringar
Skaraborg
Var medveten om övriga
kostnader
Vid köp av en bostad finns det
även kostnader som många inte
är medvetna om men som köparen själv kommer att behöva stå

för. Det gäller kostnaden för pantbrev samt
lagfart som kan uppstå vid husköp. Dessa
kostnader kan uppgå till tiotusentals kronor
och om man inte redan innan är beredd så kan
det bli en tråkig överraskning när bostadsaffären är i hamn.
Börja med ett lånelöfte
Ett lånelöfte innebär att en bank har garanterat dig att låna pengar från dem. Vid ansökan
om lånelöfte så gör banken en utvärdering av
din ekonomiska situation och din återbetalningsförmåga. De utvärderar risken för lånet.
När du har fått ett lånelöfte så är det sen bra
att börja med att undersöka
marknaden för att se vilken typ av bostad du
har råd med. Utifrån det kan du
sätta upp krav för
det du letar efter.
Vet man tydligt vilken typ av bostad man

Sofia Wremer
Privatrådgivare Bank

letar efter så kan man sätta gränser för sig
själv och sitt letande.
- Det är jätteviktigt med ett lånelöfte och det
är något vi mäklare alltid kontrollerar när någon vill lägga ett bud. Vi vill säkerställa att
budgivaren har hjälp från en bank och det faktiskt finns täckning för det budet som lagts.
Mitt tips är att först och främst träffa mig eller
någon av mina kollegor för att få en bild över
hur värdet på den nuvarande bostaden står sig
i dagsläget och för att också kunna prata om
hur man på bästa sätt förbereder försäljningen utav den. I vissa fall kan man behöva sälja
sin nuvarande bostad innan det finns möjlighet
att köpa något nytt. Dessa frågor hjälper vi till att reda ut. Sen är det viktigt att man träffar banken för att
få ett lånelöfte innan man fortsätter sitt letande, säger Jesper
Ahllund, mäklare Länsförsäkringar Skaraborg.
Rikard Aronsen

Jesper Ahllund
Fastighetsmäklare

Fakta:
- När man ska låna pengar vill banken ha en säkerhet för lånet, detta kallas också för pant. Pantbrevet är ett avtal mellan dig och
banken som visar att den belånade delen av ditt hus är pant för lånet. Om du missköter dina betalningar till banken kan de kräva
utmätning av din fastighet, vilken innebär att du kan behöva sälja den.
Ofta kan det finnas pantbrev på huset sedan tidigare. Behöver du låna mer pengar än vad som finns i befintligt pantbrev behöver du
ta ut nytt pantbrev för det överskridande beloppet. På nya pantbrev betalar man 2 % i stämpelskatt till Lantmäteriet och 375 kronor
i avgift.
- När du köper en fastighet måste du registrera det hos Lantmäteriet. Registrering av köpet kallas lagfart och banken hjälper dig med
ansökan. Staten tar ut en skatt för detta på 1,5 % av köpeskillingen plus en avgift på 825 kronor. Vid köp av bostadsrätt behöver du inte
tänka på lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som har ansvar över hela fastighetens lagfart.

Räknexempel:

Dina kostnader för pantbrev och lagfart blir då:

Du köper ett hus för 2 350 000 kr och har 350 000 kr i handpenning. Det finns sedan tidigare ett pantbrev på 1 000 000 kr och du
behöver därför ytterligare ett pantbrev på 1 000 000 kr för att
kunna låna totalt 2 000 000 kr av banken.

Pantbrev - 1 000 000 * 0,02 + 375 = 20 375 kronor
Lagfart - 2 350 000 * 0,015 + 825 = 36 075 kronor
Totalt en extra kostnad på 56 450 kronor

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 webbsida:
LFskaraborg.se/hemmaplan senast den 7 juni.
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

E-post:
...................................................................................................
...................................................................................
Fyll i de
numrerade bokstäverna iTel:
ordning
och lös meningen:
Fyll i de
numrerade
bokstäverna
1
2i
ordning och lös
meningen.
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13
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27
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Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a Ulla Davidsson, Skövde
2:a pris Kenth Eliasson, Värsås

______ ______ ______ ______ ______ ______
24
25
26
27
28
29

23

24

25

26

29

Namn.................................................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................................................
E-post................................................................................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................................................................................

Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris Marit Carlman, Vara
2:a pris Conny Carlsson, Grästorp
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Christer Ljung, Floby
2:a pris: Åsa Persson, Mullsjö
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Anna Lena Iggmark, Mariestad
2:a pris: Helena Sandström, Mariestad

Bli Guldkund!
Enkelt och lönsamt.

20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.
LFskaraborg.se/guldkund
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Så har du säkrast
skoj på hoj!
Våren har sparkat upp dörren och klivit rakt in i våra liv, försommaren är inte långt efter och står och hänger mot dörrkarmen. Inte konstigt om du blir sugen på att ta ut cykeln på en tur.
Nedan har vi samlat råd och tips på hur du kan njuta av din tur
utan att utsätta dig och dem i din närhet för onödiga risker.

Elefanten i rummet
Att majoriteten av medborgarna i dagens samhälle är medvetna om att
cykelhjälmen är det absolut viktigaste skyddet på turen är troligen ingen underdrift. När du tagit beslutet att införskaffa cykelhjälm finns några saker som är bra att tänka på.
•

Hjälmen ska vara CE-märkt. CE-märket betyder att tillverkaren
eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen.

•

Hjälmen ska sitta rakt på huvudet så att den inte kan trilla av eller
skjutas bakåt och lämna pannan fri. Se till att hjälmen täcker pannan, bakhuvudet och hjässan.

•

Prova hjälmen noga, den ska sitta tajt men ändå inte vara obekväm.
Fungerar hakbandet utan att nypa eller klämma? Sitter hjälmen
stadigt när du fäst det? Går hakbandet lätt att reglera?

•

Hjälmen ska vara väl ventilerad och kunna användas med och utan
mössa.

•

Köp inte begagnad hjälm om du inte känner till hjälmens historik,
hjälmar som råkat ut för en ordentlig smäll ger inte samma skydd
som en oskadad och ska därför inte fortsätta att användas.

Men barnen då?
I Sverige är det lagkrav på att använda cykelhjälm upp till 15 års ålder. Se till att barn och ungdomar får välja en hjälm de själva trivs med
och som uppfyller de kriterier som anges ibland våra råd och tips.
För de små barnen upp till sju år, rekommenderar vi på Länsförsäkringar Skaraborg att man köper en småbarnshjälm med ett ”grönt
spänne” (CE-EN1080). Hjälmar med denna märkning skyddar lika bra som andra hjälmar men är speciellt anpassade för att hakbandet ska
öppna sig vid belastning. Exempelvis om barnet skulle hoppa av cykeln när det kommer fram till lekparken, glömma hjälmen på och fastna
i exempelvis en klätterställning och riskera en strypningsolycka.

Förbered dig för det oväntade
Cykeln är ett fordon precis som andra, se därför till att hålla dig uppdaterad på trafikreglerna och cykeln i dugligt skick. Exempelvis är färdbroms, ringklocka och reflexer obligatoriskt att ha på din cykel. Vill du
läsa mer om vilka regler som gäller för cyklister och deras fordon, vill vi
rekommendera www.ntf.se.

Ha en härlig cykelsommar!

Skaraborgshjälmen,
både för barn och vuxna!
Finns att köpa på våra kontor:

399 kr LF-Kund 299 kr

299 krLÄNSFÖRSÄKRINGAR
LF-Kund 199 kr15

Länsförsäkringar Skaraborgs
öppettider under sommaren är 09.00-16.00
TELEFONBANKEN

PÅ TELEFON

Privatförsäkring och skador kl 09.00-16.00

0500-777 000

Självbetjäning dygnet runt
Personlig service - alla dagar kl 08.00-22.00

0771-666 555

Vid akuta skadeärenden övrig tid

020-59 00 00

SPÄRR AV BANKKORT
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Bästa fondbolag
2019. Nu kavlar vi
upp ärmarna!
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08-588 400 11

Vi ber även att få hänvisa till vår

HO

Vi är oerhört stolta över att ha blivit utsedda till ”Best Overall Fund House”
vid Morningstar Fund Awards. Men bra kan alltid bli bättre och vårt mål är
att bli Bästa fondbolag igen. Och igen.

Morningstar Awards 2019©. Morningstar, Inc. All
Rights Reserved. Länsförsäkringar Fondförvaltning
nominated for Best Overall Fund House, Sweden.

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

Guldkundserbjudande hos Vara Konserthus!
Upplev en föreställning med Martin Stenmarck på Vara Konserthus. Guldkunder hos
Länsförsäkringar Skaraborg får 20 % rabatt på biljettpriset. Erbjudandet bokas via
varakonserthus.se, uppge koden guldkund. (Erbjudandet gäller i mån av plats.)
MARTIN STENMARCK 395 kr (ord.pris 495 kr)
14 DECEMBER KL: 14:30 & 19:30. SAMT 21 DECEMBER KL 14.30 & 19:30

Hitsen & Hjältarna
Stor rock- och popshow i hisnande tempo. En musikalisk resa som
framförs med en spännvidd från Elvis till Springsteen och med glittret
från Frank Sinatras Las Vegas-till Martins egna oförglömliga låtar.

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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