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MAJ 2020  EN TIDNING OM DIG, OSS OCH VÅRT SKARABORG

MINST BETYDER MEST
BARNFÖRSÄKRING FRÅN 0-25 ÅR

80 MILJONER

KRONOR TILL VÅRA KUNDER

HEMESTER

upptäck våra pärlor i Skaraborg

SKÖVDE TIBRO | HJO

Smarta funktioner i appen

Entreprenörskap på riktigt
- Ung Företagsamhet i Skaraborg

SID 3

SID 15
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Föreningshjälpen

Tack för att du väljer
det lokala alternativet

Som sponsor i vårt område känner vi ett stort
ansvar och vill finnas till när vi behövs som
mest. Därför lanserar vi nu Föreningshjälpen.
LFskaraborg.se/Föreningshjälpen

Det finns gott om välvilja, hänsyn och hjälpsamhet runt omkring oss i dessa tider, det känns gott att se hur skaraborgarna ställer upp för varandra. Även Länsförsäkringar Skaraborgs grundidé bygger på att hjälpas åt tillsammans. Som
kund hos oss får du inte bara den tjänst du köpt, du hjälper
även grannen med ersättning för skadan på bilen, stöttar kollegans dotters fotbollslag, möjliggör arbete för psykisk hälsa i Skaraborg och mycket, mycket mer. Tack för att du väljer
kundägt!
Trots oroliga tider har våren med allt det vi längtat efter kommit som en god gammal vän till oss. För många betyder våren
flera timmar i trädgården i streck. Du kanske krattar, sår, fixar
och donar till ett bakgrundsljud av barnens studsmattedunk.
Eller packar du en ljuvlig kaffekorg och gör en utflykt? Kanske
dags att välja det lokala alternativet och lära känna dina trakter. Det finns mycket att se runt hörnet så du behöver inte få
långtråkigt om du väljer en hemester i år. I tidningen har vi
samlat några utflykttips i vår närhet, det är både platser som
vunnit priser och ställen som är extra roliga för hela familjen.

Förenkla din vardag med vår app
4-5 Återbäring på 80 miljoner

6-7 Restips-hemester

Till dig som valt att vara försäkringskund = ägare hos oss
säger vi TACK! När vi summerade 2019 års siffror hade vi ett
positivt resultat utöver det som behöver återinvesteras för att
utveckla och trygga vår verksamhet. Därför har vår bolagsstämma beslutat om återbäring och våra kunder delar på 80
miljoner kronor. På sidorna 4-5 kan du läsa mer om hur återbäring fungerar.
Vi är bra på det där andra tycker är svårt – frågor kring bank,
försäkring och fastighetsförmedling. Väljer du att samla dina
försäkringar och banktjänster hos oss och blir Guldkund får du
20% rabatt på hushållets försäkringar. Du kanske inte är Guldkund än men kommit en bit på väg och är brons- eller silverkund? På LFskaraborg.se/guldkund kan du läsa mer om hur
det fungerar och se om Guldkund är något för dig.

Att betala med e-faktura är ett smidigt och enkelt betalsätt och du slipper pappersfakturor. Fakturan skickas nämligen elektroniskt direkt till
Mina sidor eller appen. När du anslutit till e-faktura så är alla uppgifter
såsom OCR och bankgironummer redan ifyllt och du behöver bara godkänna den. Du måste vara kund hos oss och ha ett privatkonto för att
kunna ansluta e-faktura.

10 Så funkar en försäkring

11 Barnförsäkring

Anmäl skada
Snabbsaldo & snabböverföring

Färre brev och bättre översikt

Månadskollen

• Slipp pappersfakturor, sparar på miljön och enklare för dig

Sparnavigatorn

• Du godkänner alltid innan betalningen genomförs

Plocka fram koden till ditt kontokort

• Ta emot och betala var du än befinner dig

Spärra ditt kort tillfälligt

LFskaraborg.se/digitalt

Jonas Rosman
Vd, Länsförsäkringar Skaraborg
13 Skadedjur

15 Ung Företagsamhet

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

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

• Kostar inget

Trevlig läsning!
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I vår prisbelönta app finns många smarta funktioner som kan förenkla din vardag.
En av dessa är att du kan betala dina fakturor direkt i appen genom e-faktura.

Anslut e-faktura i appen:
1) Gå in Betala och överföra i vänstermenyn
2) Klicka på Hantera och anslut e-faktura
3) Välj mottagare

4) Klicka på sök mottagare
5) Sök efter mottagare
med e-faktura

Malva Tapper blir
intervjuad av SVT Väst.
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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 2019.
Länsförsäkringar Skaraborg betalar ut återbäringen under hösten 2020. Närmare
information om utbetalningen kommer till dig efter sommaren. Var du kund hos oss
2018 när den senaste utbetalningen gjordes kommer återbetalningen att sättas in på
samma bankkonto som den gjorde då.
Är du ny kund hos oss? Gå till LFskaraborg.se/återbäring för instruktioner om hur du
registrerar kontonumret du vill att vi ska sätta in din återbäring på.

80 miljoner kronor
till våra kunder
Med corona förändrades mycket på kort tid både för företagare och privatpersoner – alla drabbas
på något sätt och så även Länsförsäkringar Skaraborg. Men 2019 års resultat var starkt och därför
får våra kunder, som också är våra ägare, dela på hela 80 miljoner kronor i återbäring.
- Det känns otroligt bra att vi gjorde ett så
starkt resultat 2019 att vi i dessa tider kan
lämna tillbaka 80 miljoner kronor till våra kunder, säger Jonas Rosman, vd, Länsförsäkringar
Skaraborg. Utbetalningen kommer att nå kunderna under hösten 2020.
– Länsförsäkringar Skaraborg har 132 000
kunder. Återbäringen är det yttersta beviset
för att vi är kundägda, fortsätter Jonas. 2018
var senast Länsförsäkringar Skaraborg hade
återbäring till sina kunder, då gav vi tillbaka
40 miljoner kronor. Bolagets styrelse har satt
normer för vilken finansiell styrka bolaget
måste ha för att lämna återbäring. Vi känner
tillförsikt inför resten av året och har goda
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finanser och reserver att luta oss mot, även
om det för närvarande är tuffare tider.
Nyckeln till framgången tror Jonas beror på att Länsförsäkringar är lokala och har värderingar för ett hållbart
Skaraborg.
- Jag tror att det är saker
som våra kunder uppskattar, säger han. Det gångna
året var även ett bra år för
Länsförsäkringar när det gäller kundnöjdhet. Enligt Svenskt
Kvalitetsindex hade vi Sveriges mest
nöjda kunderna inom såväl bank, försäkring

och fastighetsförmedling och bland såväl
företag som privatpersoner. Det finns något
fint i att ett kundägt bolag också uppskattas mest av kunderna.
Den lokala förankringen är också något som Mirela Brzac,
marknadsområdeschef Östra Skaraborg, pekar på när
hon förklarar framgången.
– Vi känner våra kunder och
vill träffa dem, även om det
just i Coronatider är lite speciellt. Just nu är jag därför tacksam
för att vi också har vår prisbelönta
mobilapp. Öppettiderna på våra kontor är

2019

annars generösa och som kundägda har vi inte
mål att tjäna pengar till någon aktieägare utan
hålla priser som täcker våra kostnader, säger
hon. Vid sidan av försäkring och bank är också
mäklarsidan en betydande del av verksamheten.
– Vi konkurrerar med många, men vi gör det
bra. Jag tycker att helheten med bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och
samma tak är vår största styrka, säger Mirela
Brzac.
En relevant fråga i återbäringstider är varför
premien inte sänks istället för att dela ut pengar
till kunderna.
- Vi sätter marknadsmässiga premier som
bygger på de antagande vi gör om skadeutfallet över tid, säger Jonas Rosman. När vi skapar ett överskott som inte behövs för att klara
sämre tider i bolaget så betalar vi helt enkelt
tillbaka det till kunderna genom återbäring.
Anne-Christine Brandels

2019

Jamen,
Stolta ochtjong
glada. i
medaljongen!
Men inte klara.
SKI:s undersökningar visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder.
Men bra kan alltid bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare kunder nästa år.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar de mest nöjda kunderna inom bank,
Fram till dess – stort tack för förtroendet!

försäkring och fastighetsförmedling – igen! Vi är ganska säkra på att det beror på att
vi är helt vanliga människor, som valt att jobba på ett kundägt bolag.

* Som namngivet företag ** Delad förstaplats

- Sveriges mest nöjda kunder får
återbäring direkt in på kontot.

*Som namngivet företag. ** Delad förstaplats.
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Att stanna hemma under sin semester i Sverige och göra en så kallad svemester eller hemester
har de senaste åren blivit mer populärt. Tidigare så har hållbarhetsaspekten bidragit till att fler
väljer att semestra hemma. Nu under Coronapandemin, så är det extra viktigt att värna om
och stötta det lokala och nära här hos oss.

Bland de nominerade till dessa sju underverk hittas fler
kulturmiljöer i Skaraborg som är värda ett besök:
Kvarteret Amiralen, Essunga

Skara domkyrka, Skara

Megalitgravar, Falköping

Vaholms övertäckta bro, Skövde

Håle-Tängs kyrka, Grästorp

Brittgården, Tibro

Ribbingsfors Herrgård, Gullspång

Kungslena kyrka, Tidaholm

Stenbrottet på Kinnekulle, Götene

Töreboda järnvägsstation, Töreboda

Gamla staden, Hjo

Lagerhuset, Vara

Foto : Anders Husa

Hemester – upptäck våra
pärlor i Skaraborg

Lugnås qvarnstensgruva, Mariestad

Fler hemestertips för hela familjen
Det finns mycket att upptäcka på hemmaplan. Vi har samlat några av alla utflyktsplatser du kan besöka i vårt Skaraborg. Både
platser som vunnit priser och ställen som är
extra roliga för hela familjen. Under hashtagen
#svemester kan du både dela med dig av dina
egna bilder samt söka inspiration till fler platser att besöka.
Västsveriges sju underverk från pyramider till
fyrar och fästningar
Världens sju underverk härstammade från
Antiken och omfattade bland annat Cheopspyramiden, Babylons hängande trädgårdar
och Zeusstatyn i Olympia. I början av 2000talet utsågs världens sju nya underverk och
klassiska besöksmål som kinesiska muren,
Taj Mahal och Colosseum in på topplistan.
Och nu har Västsveriges sju underverk ut-

setts av allmänheten efter en omröstning som
Västra Götalandsregionen anordnat. Syftet
var att lyfta fram regionens värdefulla miljöer
och spännande historia. Två av dessa kulturpärlor är belägna i vårt Skaraborg.
Karlsborgs fästning, Karlsborg
Denna 1800-tals fästning skulle fungera som
Sveriges reservhuvudstad i krigstider. Fästningen kännetecknas av massiva stenväggar
och andas svensk historia. Idag kan du besöka
fästningen och få spännande guidningar bland
krutrök, elaka sergeanter och underjordiska
gångar. Om du besöker Karlsborg så passa på
att åka till den fantastiska utsiktsplatsen Klinten, som du hittar uppe på Varberget. Här kan
du njuta av spektakulär utskikt över Karlsborg.
Vill du vandra så är Klinten ett perfekt utgångsläge eller en bra pausplats för din vandring.

Läckö slott, Lidköping
I Vänerns skärgård ligger Magnus De la Gardies berömda barockslott. Här kan du vandra
omkring i slottsträdgården, där man som besökare förtrollas av färger, former och dofter.
Trädgården är känd som en sinnlig och förtrollande utställningsträdgård med unik design. Du kan även besöka naturum – Victoriahuset där du kan lära dig mer om Kållandsös
och Vänerns unika natur- och kulturmiljö. Blir
du hungrig kan du äta gott på restaurang Hvita
Hjorten. 2011 utsågs Läckö slott till Sveriges
vackraste slott.

Det finns massa skoj och roligheter att hitta på
tillsammans med sina barn i och runt sitt hem
under lediga dagar. Eller vad sägs om glassprovning, bo bland livs levande älgar, sova i en
flugsvamp eller besöka ett vattenland.
Glassprovning hos Moster Elin, Hjo
I sagolika Hjos hamn ligger Elins glasscafé här
kan du välja bland 40 olika glassorter. Det går
även att boka sin egen glassprovning. Då får du
prova många olika sorters kvalitetsglass och
får en guidning vad som gör en glass krämig,
smakrik och god.

De andra underverken som utsetts är, Torpa
Stenhus i Tranemo, Stångshuvuds fyr i Lysekil.
Akvedukten i Håverud i Mellerud, Bohus fästning i Kungälv och Hållö fyr i Sotenäs.

På Wrågården finns det mycket att göra som
att vandra omkring och se älgar, dovhjortar
och bisonoxar beta.
Unika boenden hos Norrqvarn hotell och
konferens, Lyrestad

Läs mer och få fler utflyktstips
på västsverige.com

Ett unikt boende längs Göta kanal. Här kan
du spendera natten i en gammal kvarn eller i
en mysig trollstubbe eller svamp. Under dagen kan du utforska Göta kanal på land till
fots eller cykel eller i kanalens vatten genom
att paddla kanot eller kajak. Efter en tur längs
kanalen kan du sedan sitta i gräset och se på
medan barnen plaskar runt och erövrar Barnens minikanal, Göta kanal i miniatyr, med leksaksbåtar.
Vilket blir ditt svemestermål i sommar?
Malene Falk
Norrqvarn, Lyrestad
Foto: Monika Manowska

Moster Elin, Hjo Foto: Jesper Anhede
Bo bland älgar på Wrågården, Falköping
Bo mitt bland djuren i en älg placerad ute i
Wrågårdens älg- och dovhjortspark. En unik
upplevelse för både stora och små. Stugan har
många roliga och spännande detaljer som gör
vistelsen till en upplevelse utöver det vanliga.

#svemester

Foto: Roger Borgelid
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Hashtaggen #svemester används
flitigt på sociala medier för att
visa upp upplevelser som görs
i vårt avlånga och vackra land.
Tagga gärna dina egna bilder eller
sök efter inspiration till vackra
platser att besöka.
Wrågården, Falköping

Stenbrottet på Kinnekulle, Götene
Foto: Viggo Lundberg
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Angelica och Hampus Blixt

Detta är Guldkund:

Barnen: Ebba 4 år och Ellen 2,5 år

Vårt Guldkundserbjudande går ut på att

Gör: Angelica jobbar som Key account manager på FÄRG makeup
Hampus är byggnadsingenjör och delägare på Ritningen Arkitektbyrå
i Skövde

du samlar hela din privatekonomi hos
oss, då belönar vi
dig med rabatter på
försäkringarna,
erbjudanden och

Bor: I villa på Billingen i Skövde
Drömmer om: Eftersom många vänner från olika delar av landet gärna
kommer och hälsar på önskade de sig en större yta så gästerna kan
få en egen del av huset där de också kan kombinera utbygget med fler
rum för kontor, gästrum och ett större tv-rum.

andra förmåner.
Genom att samla
allt får du en enklare
vardag.
Se mer på LFskaraborg.se/guldkund

Familjen Blixt har hittat sitt drömläge
med tio minuters promenad till förskolan och gratis träning uppför backen
Familjen Blixt hittade en tomt på Billingen som de helt bokstavligt blev förälskade i.
Paret bodde då i Malmö och ville väldigt gärna flytta till Skövde - en stad de verkligen älskar.
Hampus är från Skövde från början och
Angelica kommer från Vellinge, 2 mil söder
om Malmö men även för henne är Skövde alltid
bäst. Så 2016 stod huset klart och paret flyttade in och det passade bra i tiden då de blev
gravida med sitt andra barn. Hampus blev delägare i familjeföretaget Ritningen Arkitektbyrå. Huset, ett enplans i nyfunkisstil som
Hampus ritade själv, ligger det förstås många
timmars arbete och mycket kärlek bakom.
Hur blev ni Guldkunder?
- I samband med flytten från Malmö ville vi
hitta en gemensam aktör att vara kund hos,
berättar Angelica. Vi blev rekommenderade
Länsförsäkringar av vänner och bekanta och
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vi tyckte det var ett bra alternativ att kunna
samla bank & försäkring på samma ställe och
i samma veva blev vi dessutom Guldkunder. En
klar fördel med att ha närhet till sin bank är att
ha en personlig långvarig bankkontakt som är
insatt i ens ärenden. Vi är verkligen nöjda med
vår kontakt – Ida Jansson, privatrådgivare på
Länsförsäkringar, är fantastisk.
Känner ni till att Länsförsäkringar är kundägda?
- Ja vi känner till att återbäring kan betalas ut
till kunderna vilket vi också fick ta del av härom året. Det känns också lite speciellt med
Länsförsäkringar. När vi var på vårt första besök i samband med flytten sa vi till varandra
att det kändes familjärt, minns de. Vi fick ett

gott mottagande i receptionen, folk som gick
förbi hälsade och någon kom fram och frågade
om vi ville ha kaffe.
Använder ni vår app?
– Ja, senast för tio minuter sedan när jag betalade en bilförsäkring, skrattar Hampus. Vi använder appen till alla ärenden i princip, vi tycker den är riktigt bra, lättorienterad och smidig.
Vad gör ni på er ”fria” tid?
-Det är inte riktigt vår grej att sitta still, säger
Angelica. Det blir mycket aktiviteter för vår
del men det behöver inte vara så märkvärdigt,
ibland är lekplatsen 50 meter bort fullt tillräcklig. Annars åker vi gärna på utflykter och

till sommarstugan i Filsbäck i Lidköping, där är
vi mycket tillsammans med barnens farmor
och farfar.
Vi älskar att umgås med familjen, åka på utflykter och att jobba i trädgården och med
huset. Vi spenderar gärna också mycket tid i
sommarstugan i filsbäck som just nu byggs till
och vinterbonas.
Annars blir det en hel del träning för paret.
Angelica är instruktör på Energi Träningscenter, hon gillar också att springa och spela
tennis. Hampus ägnar sig åt moutainbike och
olika bollsporter. Och som sagt, de har ju gratis
träning uppför backen där de bor på Billingen.
Anne-Christine Brandels

Få en enklare vardag -

bli Guldkund!
20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.

LFskaraborg.se/guldkund
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Så funkar en försäkring
Idén med en försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid, du
delar din risk med flera istället för att bära hela själv. När du tecknar en försäkring betalar du en premie
som speglar den risk du tillför gruppen. Hur denna prissätts och vad som är en risk förklarar vi nedan.

Varför höjs priset ibland?
Vad är det som avgör priset på en försäkring?
När priset på en försäkring tas fram baseras det på sannolikheten för skador och hur dyra skador det kan bli.
De som vi bedömer tillhör en kundgrupp med låg risk får
en lägre premie, medan en grupp med hög risk har högre
sannolikhet för skada och därför får betala en högre
premie.

Normalt höjs den generella premienivån en gång per
år på grund av en ökning av den allmänna prisnivån i
samhället. Det blir dyrare att köpa varor och tjänster, vilket också gör skadekostnaderna högre. Vi kan
även höja priset om vi ser att en viss kundgrupp ökat i
olyckor och fått en högre risk. Premien påverkas alltså av beteendeförändringar.

Barnförsäkring från
födseln och 25 år framåt
Hemmaplan hälsar på hemma hos de nyblivna föräldrarna Sara och Mattias som för några
månader sedan fick sonen Harry, att livet har förändrats råder det inga tvivel om.
Hur räknar man ut risken?
Vi tittar aldrig på individer när vi räknar
ut risker. Aktuariens uppgift är att dela
in kunder i homogena kundgrupper som
baseras på information om försäkringstagarens ålder och hemort men även
på det försäkrade objektet. De som försäkrar en småbil är exempelvis en kundgrupp och de som vill försäkra en sportbil en annan.

Vilka tillhör en riskgrupp?
Om vi tittar på personbilsförsäkring så
tillhör personer som är under 25 år en
riskgrupp. Även de med dyrare sportiga
bilar tillhör riskgrupp eftersom sådana
bilar kan köra snabbt, har stark motor
och är dyra att laga och köpa in. Både
var i landet och på vilken specifik ort
kunden bor påverkar också. Generellt
sett är det lägre risk på glesbygden och
högre risk i storstäder eftersom trafiktätheten skiljer sig.

Hej där!
Mikael Abrahmson, Riskingenjör Länsförsäkringar Skaraborg
Vad gör en riskingenjör?
- Min viktigaste roll är att svara på frågor - från kunder, från säljare, från försäkringsmäklare
och från resten av organisationen. Frågorna kan handla om allt ifrån brand, säkerhet till
regler och villkor. Förutom att svara på frågor så är en av mina huvuduppgifter att bedöma
alla våra stora riskers största möjliga skada. Vad kostar det om katastrofen är framme. För
att göra mina bedömningar så besöker jag företagen och tittar på allmän ordning och reda.
Så jag svarar inte bara på frågor på dagarna jag ställer en hel del också.
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En tydlig förändring i vardagen är att det i stor utsträckning är Harry
och hans behov som styr över hur dagen blir. Det är en omställning
men det är härligt och det fungerar bra för oss, menar Sara. För Mattias,
som arbetar som kommunikatör på Länsförsäkringar har livet också
förändrats.
- Det blir en del nya prioriteringar och det är ännu roligare och mysigare
att komma hem från jobbet, när jag vet att Harry väntar.
Ringde redan från BB
När de får frågan om de upplever mycket oro i föräldraskapet, svarar
de att de känner en viss oro, men inte i så stor utsträckning som de förväntat sig. Den största anledningen till det är Harry, han har inte givit
oss anledning att känna oss osäkra. Han har mått bra hela tiden, vuxit
och utvecklats som förväntat och är i grunden en glad och trygg bebis.
En annan typ av trygghet ger barnförsäkringen som Mattias tecknade
redan under BB-tiden. Barnförsäkringen är allra bäst om man slipper
använda den, men det känns bra att veta att Harry har ett gediget skydd
om något skulle hända. Det är viktigt att teckna barnförsäkringen så
tidigt som möjligt efter barnets födelse då en försäkring inte gäller för
det som hänt innan försäkringen började gälla.

Skydda det viktigaste du har
En barnförsäkring gäller dygnet runt, året om.
Därför ska du behålla den så länge du kan. Vår
barnförsäkring gäller ända fram till 25-årsdagen.
Kommunens skolförsäkring gäller oftast bara för olycksfallsskador och endast under skoltid. Barnförsäkringen ger
ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall och
gäller dygnet runt, året om även utanför skoltid som till
exempel under lov. Barn som får en funktionsnedsättning
till följd av olycksfall eller sjukdom och aldrig kommer ut i
arbetslivet får låg ersättning från samhället. Barnförsäkringen ger ersättning för att täcka upp för en del av den
ekonomiska förlusten.
Ett litet urval av vad vår barnförsäkring ger dig:

Han har förändrat allt

• Ersättning vid sjukdom och bestående skador,
så kallad medicinsk invaliditet

Harry är det bästa som hänt de nyblivna föräldrarna. Verkligheten,
drömmarna och framtiden har fått en ny dimension sedan han föddes.

• Ersättning vid förlorad arbetsförmåga,
så kallad ekonomisk invaliditet

- Det är en kraftfull känsla att bära inom sig och vi blir glada bara av att
se på honom oavsett hur humöret var sekunden innan.
Det absolut bästa de kan tänka sig är att få vara nära sin son, ha det
mysigt och njuta av att vara en familj.

• Ärrskadeersättning
• Ersättning för kläder och glasögon
vid olycksfallsskador

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vi värderar mer
Vi värderar din bostad, vi värderar vår kunskap
men framför allt värderar vi din trygghet.

Alltid redo för en bra affär

På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling värnar vi om våra kunder
och medarbetare. Vi vill att alla ska känna sig trygga genom bostadsaffären, oavsett om du är spekulant, säljare, eller mäklare.

dig redo att sälja din bostad. Även om du vill avvakta och sälja vid ett
senare tillfälle kan det vara smart att planera inför en potentiell försäljning och fatta beslut i lugn och ro.

Nu utökar vi därför möjligheten att, via digitala plattformar

Och vet du vad? Det är faktiskt super-

smidigt
och enkelt
- vi marknadsför
kostnadsfria
tjänsten
Försprång®
ser
- Träffa våra mäklare för att få råd kring en eventuellMed
bostadsaffär
din bostad till speciellt utvalda och in- Delta på visning av en lägenhet eller ett hus du är intresserad
av
din mäklare till att
allt finns
på platsredan
när innan
du
tresserade
spekulanter
- Värdera din befintliga bostad
är redo att sälja.den går ut på öppna marknaden.
Det ger dig en bra indikation på slutVi ser till att vi hittar en lösning som passar dig och din bostadsaffär,
Skaffa Försprång
nu!och möjlighet till affär innan
priset
oavsett om det är digitalt eller genom ett personligt möte.
visning. Förbered dig redan idag!
Går du i tankar om att flytta? Med vår kostnadsfria tjänst Försprång®
är du alltid redo för en bra affär. När du använder dig av Försprång ser
vi till att all dokumentation och fina bilder finns på plats när du känner

Riv ner förra säsongens getingbon
Maten är uppdukad och solen värmer skönt. Sällskapet är trevligt och ni har det bra.
Då hör du ett obehagligt surrande och ser getingen som sätter sig mitt i din mat.
Getingen som ovälkommen gäst har de flesta erfarenhet av. Men vet du hur getingsäsongen ser ut? Vi ska berätta om grunderna och hur du kan förbereda dig inför den.

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang

En säsong med ett getingsamhälle

Försprång

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

Kostnadsfri värdering

•

I lugn och ro planera
fotograferingen

•

Helt klar att lägga ut till
försäljning när du är redo

•

Testa marknaden och om
bra bud kommer

•

VIP-visningar

I april/maj vaknar drottningen efter vinterdvalan och börjar söka efter en lämplig plats
att bygga bo på. De första larverna som blir getingar är sterila arbetarhonor. En vanlig sommar dyker de upp runt midsommar. Arbetarna
äter endast flytande föda såsom blomnektar
och söt saft och fångar insekter till larverna

i boet. Getingarna har olika uppgifter t.ex. att
vakta samhället, bygga boet eller samla mat.
På sensommaren ändras karaktären på kolonin och de större, icke sterila hanarna och honorna utvecklas för att under hösten para sig.
Efter parningen dör hanarna och samhället
upplöses. De enda överlevarna är befruktade
honor, nästa vårs blivande drottningar.

Skadedjursbekämpning ingår för dig som har
en villa- eller fritidshusförsäkring hos oss. Det
finns oftast saker du kan göra själv innan du
kontaktar oss. Följ våra råd, blir du inte av med
skadedjuren – kontakta oss så hjälper vi dig.
Ring 0500-77 73 41, eller fyll i formuläret på
LFskaraborg.se/skadedjur

Förberedelser du kan göra:
Getingbon är obebodda nu. Passa på att
leta runt efter getingbon och riv ner dem.
Då blir det lättare att identifiera aktiva
getingbon om du skulle få getingproblem
under sommaren. Försäkringen täcker
inte uthus men passa ändå på att riva ner
getingbon även där.

I april-maj när de första drottningarna
kommer fram ska du hänga upp getingfällor, gärna i ostlig riktning där solens
första morgonstrålar värmer och getingarna hittar insektsföda. Fyll med något sött,
exempelvis koncentrerad saft. En getingfälla gör du enkelt själv av en PET-flaska,
klicka dig vidare från LFskaraborg.se/
skadedjur för en bra instruktion.

Ju fler drottningar du fångar under
tidig vår, desto färre etablerade samhällen får du under sommaren. Ta bort de
små bona under vårkvällarna, då drottningen gått in för att vila. Försäkringen
täcker aktiva getingbon, vilket de är först
när arbetarhonorna börjar jobba runt
midsommar och då drottningen har
börjat koncentrera sig på att producera
larver.
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Länsförsäkringar
Skaraborg
LERBox 600 GODS
UTAN
541 29 Skövde
KURVOR
STICKER
MärkSLITA
kuvertet
medIGÅNG
korsord.
RUNT
TAVLA
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LÖV- VISAR
i maj
9 Vinnare från korsordet
TRÄD PRO-

Ros-Marie Lindkvist, Vara GRAM
GRISMOR
Ulla-Britt Boder, Timmersdala
HINDRA
SLÄNGArne
Johansson, Karlsborg
VISSNA
DE
Birgit
Pettersson, Gullspång
SLITA STICKER
16
I MATTERune
Gustavsson,
Tidaholm
BOK
MARTIN12
SOLGUD
LÖVBengt Holm,SON
Tidaholm
TRÄD
15
KANChristina Larsson,
Skövde
MAN
BRYTA
Bert-Ola Karlsson, Skövde

NING

6 SKADLIG
HUR SA?

DEN
OMGES
AV
VATTEN

BOK

SON

AV
VATTEN

BRYTA

____ ____
5
6

numrerade
1
2
3
4
bokstäverna
Namn:
____ ____
____ ____ ____i ordning
____......................................................................................................................................................................................................................
____ ____ ____
____ och ____Telefon:
Fyll i de
____ ...............................................................................................
____ ____ ____ ____
numrerade E-post:
1 .....................................................................................................................................................................................................................
2
3
4
5
6
7
8
9 lös 10
meningen: 11
12
13
14
15
16
bokstäverna
____
____
____
____
____
____
i ordning och Fyll i de
____ ____
____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____
lös meningen:numrerade
213 3 14 4
7
8
9
10
11
121
15 516 6

____ ____ ____ ____
7
8
9
10

Namn...........................................................................................................................................

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

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

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

bokstäverna
i ordning och ____ ____ ____ ____ ____ ____
lös meningen: 11
12
13
14
15
16

Få en enklare vardag -

bli Guldkund!
20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.

LFskaraborg.se/guldkund
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Entreprenörskap på riktigt
- ung företagsamhet i Skaraborg prisades under mässa
Vi på Länsförsäkringar
Skaraborg är stolta över att vara mässpartner, när nästa generation entreprenörer
ALTAN
i Skaraborg får chansen att visa upp sig under UF-mässan. Årets mässa gick av stapeln i början av mars
och vi tog chansen att prata med några utav alla de 197 UF-företagen som ställde ut.

Att miljö och hållbarhet är ett ämne som berör många märks. Det är ett
område där man vill vara med och förändra och skapa något som kan
göra skillnad för framtiden. En av alla företagare som valt att fokusera
på hållbarhet var UF-företaget Eco Wrap Bivaxfolie.
JAG Bivaxfolie
Eco Wrap

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
DEN
KAN
HISSNamn: ......................................................................................................................................................................................................................
Telefon:15...............................................................................................
MARTINOMGES
SOLGUD
MAN
ANORD____ ____ ____ ____
Fyll i de
E-post: .....................................................................................................................................................................................................................

VARM
BRÄNSLE

FÖRE
PREMIÄR

16
Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
I MATTE-

SLÄNGDE

INTE
JAG
INSTRUMENTET

ALTAN
HADE FORDON
DET BRA

Du kan också lämna
in ditt svar på något av
13
ALLVARGNALIGvåra kontor eller posta till:
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OFARLIG

SKADLIG

6 SKADLIG

PÅTRÄFFADES

VILANDE Vi lottar ut fyra
JAGförstavinster och fyra
GÅR andravinster. Lämna ditt svar på vår webbsida:
OFTA
1 senast den
LIR ISÄR LFskaraborg.se/hemmaplan
ALTAN
FÄRG7
RIT1 juni.
TON
RÅR OM
NINGEN
BÄR
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SLÅ

1

4
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RÄTTA
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SAMMA
ÅSIKT

2:a pris: Handdukar

JAG

MÅRDSLÅ
DJUR
HUR
SA?
ALLVARNAMNLIG
KNORR

HÄRSKARE

JAG
10
INSTRUÖVER- MODERSUNDER-FUNDEMENTET
HÅLLER RING
TYGA
MJÖLK
VARM
1:a pris: RoupézCard gåvokort
FÖRR I
BRÄNSSKÅRA
väljer din gåva. TIDEN
Se roupezcard.se
LEdär du själv

HED

NINGEN

VISAR
PRO-PADDELGNABÅT
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GRAM
EXTE- VÄRMER HED
GRISMOR
RIÖR
HAND

HISSANORDNING
MARTINVISAR
PROSONGRAM

INSTRUMENTET

GNAGARE

IGÅNG
RUNT
TAVLA

IGÅNG
RUNT
TAVLA

INTE

SMÖRJA
JAG

ÖVER- MODERSTYGA
MJÖLK

8

VÄND

YTTRA
FÖRR
SIG

VARM
BRÄNSLE
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TYST
BEVIS PÅ
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DROG EN
TILL
VALS Svara rätt och var med i vår utlottning.
OAN-
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FÖRENTA
NATIONERNA
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SA INTE
UTAN
ETT
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INTE
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SLÅR
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GER DE
OANRÄTTA
VÄND
SVAREN

GORILLAN
MATLUST
PÅTRÄF-

FÄRGTON
PÅBÄR
OLLON
VOVVE

FÖRE
DETTA

KARE

SVARAR
BRUD

UNDERHÅLLER

KAN MAN
HETA
ARENA

HÖGG

DRAGDJURET
TÄTT
SKÄNKA
INTILL

8

2

FÖRR I
TIDEN
FÖRE
PREMIÄR

GODS
UTAN
KURVOR INUTI

RÅR OM

SMÖRJA

MÅRDDJUR
NAMNKNORR

PÅ
VOVVE

7

FÖRR

KLOT
GER DE
SMILA
RÄTTA
SVAREN

LED

TALAR
TYST
BEVIS PÅ
OSKULD

TILL
OANVÄND

VILANDE
GÅR
OFTA
ISÄR

GORILLAN
MATFINNS
I
LUST

BUSKE
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HADE FORDON
DET BRA
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Ö
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MAN
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SAMMA
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TYST
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GÅR
OFTA
ISÄR
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KAN TONÅRING
VARA

DROG EN
VALS
JÄRN

FÖRE
DETTA
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8
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ENDAST SVENSK
Ö

GORILLAN
MATLUST

SVARAR
BRUD
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DYSTER
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SIG

LIR
RITNINGEN
SLÅ
ALLVARLIG

PADDELBÅT
HED

Linus Strand som
1 jobbar som ekonom och inköpare i företaget, hälsar
trevligt på mig när jag går förbi och fångar mitt intresse för gruppens
produkt. De har tagit fram ett hållbart alternativ till plastfolien. När jag
frågar om affärsidén och hur de kom fram till den svarar han att de ville göra något för miljön och landade i denna idé som från början är ett
gammalt husmorsknep. Och smart är det, du kan återanvända folien
och den fastnar lätt och smidigt genom värmen från dina händer. Den består av endast två ingredienser, ekologiskt bomSLITA STICKER
ullstyg och bivax.

Det allra roligaste med UF tycker
Linus är att man utvecklats så
mycket som person. Innan proHINDRA
jektet drog igång var det jobbVISSNA
igt att prata inför folk och att
ringa olika personer, något som
16
I MATTELinus
nu tycker är roligt. Arvid
BOK
Johansson som är produktions- och
15
KAN
försäljningsansvarig flikar in att det är
MAN
kul
att få sätta en idé och förvandla den
BRYTA
till verklighet. Den största utmaningen
under resan har varit att hitta rätt målgrupp att sälja till. De har fått
till ett samarabete med Eko-ringen vilket de är väldigt stolta över.
Telefon:...............................................................................................
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Fridge Towel UF
- Ursäkta mig men vart hänger du din kökshandduk? Frågan ställt när
jag går förbi en av alla kreativt utformade montrar, av André Eriksson,
säljansvarig på Fridge Towel UF. Deras affärsidé uppkom genom egna
erfarenheter, att det måste finnas ett bättre sätt att hänga upp handduken än att ha den runt handdtaget på ugnen där den lätt ramlar ner.
Idéen föddes om att sy in en magnet i handduken så att den kan fästas
direkt på ugnshanddtaget, på kylskåpet eller kanske på diskbänken. Ja
vart som helst dären magnet fäster.
Roligast med hela UF-resan är att få driva företaget tillsammans med
sina bästa kompisar, det har gjort att relationen stärkts mellan oss berättar André innan han fortsätter prata med fler av besökarna.
Medicinhjälpen UF
Det delas ut många priser till UF-företag och ett av dessa priser är
Årets UF-företag. Vinnare av detta pris blev Medicinhjälpen UF som
med sin affärsidé vill göra det roligare för barn att ta sin medicin. Idéen kom de på när en av medlemmarna i gänget var sjuk och själv skulle
ta sin medicin. Om vi som är 18 år tycker det är tråkigt så tycker nog
mindre barn att det är ännu tristare och jobbigare berättar de. När de
testat sin idé i verkligheten, så är barnen nöjda, de tycker att det är

en rolig grej. Produkten består av ett kit med ”utklädning” till medicinflaskan. Du kan förvandla medicinen till en elefant, panda eller tiger. Det
går lätt och smidigt att ta bort förklädnaden så att du kan läsa innehållsförteckningen på flaskan. Förutom detta ingår även en bok med
sagor om de olika figurerna på flaskorna, där berättas det på ett innovativt och logiskt sätt kring varför man bör dricka sin medicin.
- Den största utmaningen under resan med företaget var att framställa
produkten. Roligast av allt är att man utvecklas så mycket i sin roll inom
företaget. Och att bygga monter!
Det sistnämnda ser man tydligt när man besöker montern, den är inspirerad för att lyfta fram produkten på ett tilltalande sätt. Företaget har
även besökt olika förskolor och låtit barnen rita teckningar och förklara
vad de tycker om att ta medicin och lyft fram detta i montern.
Årets tjänst - Company Designers UF
Vi på Länsförsäkringar Skaraborg
är med som mässpartner och
delar även ut pris till årets
tjänst. I år vann Company
Designers UF som erbjuder
grafisk formgivning, fotografi och film till företag
och privatpersoner.
Nu håller vi tummarna för
alla våra duktiga UF-företagare i Skarborg när de gör
upp i SM i Ung Företagsamhet senare i år.
Malene Falk

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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TACK, SKARABORG!

Bakom Sveriges
nöjdaste kunder
står – hon som
är ute med hunden.
Tjong i medaljongen! Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar
de mest nöjda kunderna inom bank, försäkring och fastighetsförmedling
– igen! Vi är ganska säkra på att det beror på att vi är helt vanliga
människor, som valt att jobba på ett kundägt bolag. Det enda syftet med
att vi finns är att ge våra kunder en enklare, tryggare vardag. Eftersom vi
delar samma mål som våra kunder är det enklare att hitta rätt.
Nu fortsätter vi framåt, tillsammans.
LFskaraborg.se

Anna Brelid
Privatrådgivare Bank
Länsförsäkringar Skaraborg

Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 0500-777 000, info@LFskaraborg.se | Falköping Storgatan 1, 521 42 Falköping,
0515-677 200 | Lidköping Torggatan 8, 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

16

LFskaraborg.se

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

