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Bli Guldkund!
Enkelt och lönsamt.

Fråga vår jurist
100 miljoner kronor till
våra kunder
I slutet av september är det dags att dela ut vår rekordåterbäring på 100 miljoner till våra kunder i Skaraborg. Vi är både glada och stolta att våra ägare, kunderna, får del av det överskott
som skapats i Länsförsäkringar Skaraborg. På det sätt som vi
är ägda och organiserade så stannar kapitalet i Skaraborg och
kommer till nytta i samma geografiska område som överskottet skapats. Jag vill påstå att det är än mer unikt idag än tidigare då kapital och vinster blir allt mer globalt och där kapitalet
samlas på färre händer i världen. Att vara kund hos oss innebär också att du, via vårt fullmäktige är med i beslutsprocessen. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Skaraborg. I varje kommun väljs en fullmäktigeledamot
för varje påbörjat 2000-tal kunder, dock minst två ledamöter i
varje kommun.
Jag hoppas ni haft en skön sommar. Även om världen börjar
öppnas upp efter pandemin så är vi många som har semestrat i
Sverige. Kanske har du upptäckt att det finns ställen att besöka
som du inte visste fanns, även nära där du bor. Sedan några
år tillbaka jobbar alla Skaraborgs 15 kommuner med projektet
”Visit Skaraborg” som är ett initiativ av Next Skövde. Syftet är
att utveckla samarbetet mellan turistorganisationerna i Skaraborg och på så vis locka fler besökare till Skaraborg. Detta och
projektet ”Initiativet” med liknande mål kan du läsa mer om inne
i tidningen.
Den 1:a september öppnade vi upp våra kontor igen för spontana besök. Ni kan nu åter besöka oss mellan 9.00 och 16.00
på samtliga åtta kontor i Skaraborg utan att först boka en tid
för mindre ärenden. Som tidigare behöver ni boka tid för rådgivning och ärenden som är tidskrävande. Ring gärna i förväg
om ni är tveksamma vad som gäller.

20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.
Läs mer på vår webbsida:
LFskaraborg.se/guldkund
eller ring 0500-777 000

Alla kan behöva juridisk hjälp ibland. Ska du bli sambo,
skriva testamente, framtidsfullmakt eller något annat
som du kan behöva hjälp med. Fråga oss, vi har juridiska
tjänster helt anpassade efter din livssituation.
Dags att flytta ihop?
En ny härlig fas i livet börjar, men att vara sambo är inte samma sak i
juridisk bemärkelse som att vara gift. Vill ni ta reda på vilka rättigheter
och skyldigheter ni har gentemot varandra och upprätta ett samboavtal?
Då kan ni få hjälp av vår jurist.
Testamente
Genom att skriva ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina
tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det är viktigt att alla formkrav
uppfylls för att det ska vara giltigt, därför är det bra att få juridisk hjälp.
Framtidsfullmakt

4-5 Återbäringen på väg

6-7 Gör cykelkollen

Du kan utse en person som du vill ska ta hand om dina personliga och
ekonomiska angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om
dem själv. Det kallas framtidsfullmakt, något som fler och fler upprättar.

Ring oss på 0500-777 000 och be att få boka ett möte med vår familjejurist.

8-9 Sommaren i Skaraborg

11 Besöksnäringen viktig i Skaraborg

Psst…
Du vet väl att du som Guldkund har
20% rabatt på våra juridiska tjänster!
LFskaraborg.se/guldkund

Med detta vill jag önska dig en fin höst och en trevlig läsning!

Jonas Rosman
Vd, Länsförsäkringar Skaraborg

13 Problem med internationella
stöldligor

15 Nytt i appen

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

Hemmaplan Ansvarig utgivare: Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

En podd om företagsamma skaraborgare
Vi på Länsförsäkringar är stolta över att få vara med och presentera Skaraborgspodden och våra fantastiska
skaraborgska entreprenörer. Varje avsnitt avslutas med ett ”eftersnack” med någon från oss, där vi delar med
oss av tips och råd kring företagande.

Finns där poddar finns. Låt dig inspireras! www.skaraborgspodden.se

Redaktion & Layout: Länsförsäkringar Skaraborg: Ann-Christine Brandels, Sandra Moberg, Sven-David Malmesved, Elin Antonius och Maria Landström
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så fungerar ett kundägt bolag

Återbäring på väg
Som kund i Länsförsäkringar Skaraborg äger du oss tillsammans med andra kunder. Det gör
bland annat att du som haft en sakförsäkring hos oss under 2020 får ta del av vår högsta
återbäring någonsin genom bolagets historia, hela 100 miljoner kronor. Återbäringen baseras på inbetalda sakförsäkringspremier under 2020, och betalas ut i slutet av september.

•

Alla investeringar vi gör går
tillbaka till ditt närområde här
i Skaraborg

•

Du är med i beslutsprocessen
genom fullmäktige

•

Du får vara med och dela på
eventuell vinst

Under sommaren och hösten får du ditt återbäringsbesked via post eller Kivra, där kan du läsa mer om hur mycket
just du får i återbäring. I den kundägda bolagsformen finns inte några externa aktieägare som kräver avkastning,
utan ägare och kund är samma sak och när Länsförsäkringar Skaraborg går bra är det kunderna som gynnas.

Guldkunderna som gärna
tillbringar sommaren utan tak

Angelica Blixt
Vad betyder det för dig att Länsförsäkringar finns lokalt och nära?
Det känns tryggt och skönt. Att man får träffa en lokal person och att det är samma
varje gång, det är en lyx! Det känns också bra att det finns lokala skadereglerare
som snabbt kan vara på plats om det skulle hända något.
Vad är fördelen med att vara kund hos ett kundägt bolag?
Det känns ärligt och bra att pengarna inte hamnar i några aktieägares fickor utan
går tillbaka till oss kunder. Det märks även att kunden alltid är i fokus.

Frida Ottersten

Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag?

Vad betyder det för dig att Länsförsäkringar
finns lokalt och nära?

Att kunna ha allt samlat på ett och samma ställe. När man har det och blir Guldkund
så får man en väldigt bra rabatt hos Länsförsäkringar.

- För min del har Corvetteintresset alltid funnits där, redan när jag tog
körkort så var Corvette som en ikon för mig. Så fort jag såg en Corvette
så var det långa blickar efter bilen, minns Christer. Jag hade som mål att
vid 50 år fyllda så skulle jag vara en Corvetteägare, det fattades ett år
innan den drömmen blev uppfylld.

Vad är fördelen med att vara kund hos ett
kundägt bolag?

2007 hade klubben Corvette Sweden ett sommarmöte där medlemmar
från hela Sverige var på plats på Billingen i Skövde.

Att vinsten går tillbaka till kunderna och att
man som kund kan vara med och påverka.

- Vi satt vid köksbordet och drack kaffe hos Margarethas föräldrar i
Timmersdala då klubbens alla bilar passerade utanför i ett rally på orten. Då var det helt kört, minns Christer.

Marie Enheden
Vad betyder det för dig att Länsförsäkringar finns lokalt och nära?

Att ha ett lokalt bolag som vi känner till och
som är snabba att agera om det skulle inträffa någon skada. Vi tycker det fungerar
jättebra, vi har några olika kontakter som vi
kan ringa och de svarar alltid och dessutom
snabbt.

Vad är fördelen med att vara kund hos ett kundägt bolag?
Det känns tryggt och pålitligt.
Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag?
Att man känner att man får tydlig och rak information som man förstår och att man
kan få snabb, personlig service när man har behov av det.
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Det känns tryggt att ni finns lokalt och att
ni har kännedom om närområdet för oss
som verkar och bor här. Vi har ett lantbruksföretag och det märks att ni förstår verksamheten och ser den hjälp vi behöver.

Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag?

Jag tycker egentligen att det här med försäkringar är rätt så tråkigt så för mig är
det viktigt att mitt försäkringsbolag gör det smidigt och enkelt för mig och min
familj. Närheten och det lokala gör att det blir enklare.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Margaretha och Christer Doverfors gillar friheten som deras Corvette ger dem både med kortare
och längre turer och gärna med taket nedfällt, vilket årets sommar gav många tillfällen till.

Tidigare hade vi ett stort jaktintresse och det var när vi slutade med det
som vi kände att vi behövde ett nytt intresse att dela, flikar Margaretha
in. Jag gillar bilarna, och att ha ett gemensamt intresse är viktigt, menar hon.
Corvetteklubben
Paret är med i Corvetteklubben som i hela Sverige har 2 500
medlemmar från Norrland till Skåne. I närområdet finns det
cirka 260 medlemmar.
- Det är inte bara bilarna det kretsar kring i klubben, det är
mycket socialt umgänge och vi har mycket roligt ihop, berättar Margaretha. Det är utflykter och även resor, vi tjejer kanske inte pratar så mycket teknik och skruvar, men vi har mycket
annat gemensamt.

Valde att byta bank och blev Guldkunder
- Det som är grejen med Länsförsäkringar är närheten, det personliga
och att det ägs av oss som kunder. Att det finns alternativ till det digitala, och just det där att kunna få prata med någon i telefon eller träffa en
person på plats är inte så vanligt längre, menar Christer.
Paret som redan var försäkringskunder bestämde sig för att byta bank.
Valet föll då på Länsförsäkringar. Bankmötet med Länsförsäkringar
minns de som positivt.
Ett trevlig bemötande och mycket bra information är något de minns
från kundmötet.
- De fixade allt med själva överföringen, där behövde vi inte göra något själva, berättar Margaretha som var egen företagare vid tillfället
och bytte samtidigt också företagsbank till Länsförsäkringar. Vi är sedan dess Guldkunder och upplever att det är smidigt att
ha allt på ett ställe, vi får också 20 procent rabatt på
våra försäkringar och gratis bankkort bland annat.
Gillar det kundägda
- Återbäringen är ju ett starkt bevis för det
kundägda, men också att det är lättare att påverka, det blir en annan styrning än i ett aktieägt
bolag, avslutar de båda.
Anne-Christine Brandels
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Visste du att:
•

Varje år skadas cirka 2 000 cyklister
allvarligt i trafiken.

•

De flesta som skadas allvarligt vid
cykelolyckor har inte haft på sig
cykelhjälm.

•

I genomsnitt omkom 24 cyklister per
år under perioden 2007- 2017.

•

Äldre cyklister är överrepresenterade
bland allvarligt och mycket allvarligt
skadade.

•

Fler män än kvinnor skadar sig. Åtta
av tio allvarligt skadade cyklister har
skadats i en singelolycka

•

Det är lag på att barn under 15 år
måste använda hjälm. Om de inte
gör det kan föräldern bli bötfälld.

Källa: NTF, SSF och Transportstyrelsen

Ute och Cyklar? Gör cykelkollen
Cykeln är ett smidigt, hälsosamt och klimatsmart färdmedel som passar de allra flesta
– gammal som ung. Men det finns också regler kring cykling. Har du koll på vad som gäller?
Ta fem minuter för att tänka igenom hur din cykel är utrustad. Kanske
kan ”Cykelkollen” göra att du får upp ögonen för något som behöver förbättras på din cykel eller på hur du agerar i trafiken.
Checklista – höstsäkra din cykel!
Rengör
Rengör och smörj kedjan. Kontrollera även så att låsen fungerar.
Kolla kedjan
Kontrollera att kedjan är lagom spänd och att alla skruvar sitter
fast.
Prova bromsarna
Kontrollera att fälgbromsens bromsklossar inte är nedslitna.

Se över belysningen
Kolla över så att belysningen fungerar både bak och fram. Tänk
på att cykeln måste ha broms och ringklocka (det finns inga 			
krav på hur den ska låta eller se ut).
Se över reflexerna
Alla reflexer ska vara hela och rena. Är reflexerna smutsiga har
de inte full verkan.
Sadel och styre
Kontrollera att sadel och styre är anpassat efter den som ska
använda cykeln.
Anne-Christine Brandels

Tävling!
Hej alla barn!
Var med i vår tävling med chansen att vinna ett Reflexpaket
(1 st Reflexväst (finns i gul, grön, organge, rosa), 1 st reflexmössa,
2 st reflexer och 1 st reflex-påsväska)

Kolla däcken
Säkerställ att däcken inte är slitna eller har sprickor samt
kontrollera däcktrycket.

Gör så här för att vara med och tävla:
Rita och designa din egen reflex, ta ett foto av teckningen och maila den till oss.

Vinnare av barnböcker från förra Hemmaplans barntävling

Maila bilden på din reflex till marknad@LFskaraborg.se. Skriv med namn, adress, ålder
och önskad färg på väst/mössa senast 8 oktober så är du med i utlottningen.
Vinnarna kontaktas via mail och vinsten skickas på posten.

Simon Olsson, Varnhem, Elin Haglund, Skövde, Maja Andersson, Falköping
Jens Bergman, Värsås, Louie Ahlén, Lidköping, Isabelle Svantesson, Grästorp
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Snabba glimtar från en aktiv sommar i Skaraborg
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Karlsborg
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He j !!
Hoppas att ni alla har haft en
riktigt skön sommar.
Här kommer några vykort
från besöksmål i vårt område.
Soliga hälsningar
Länsförsäkringar Skaraborg

Till alla
Skaraborgare

Karlsborgs Fäst
ning
Lilla Guldjakten

Fotograf: J

Hökensås Vandringsleder
Tidaholm och Hjo

Laxhall Hamnkrog

Sommarsäsongen på Torsö har varit full av aktivitet
i både restaurang, gästhamn och uthyrningsstugor.
Det har varit allsång med Elisa Lindström och grillkvällar på uteserveringen. Lokalproducerade råvaror
från närområdet är en viktig del och det går bra att
besöka restaurangen under hela september på
lördagar och söndagar kl. 12-15.

Hökensås är ett stycke bevarad vildmark med stora
naturvärden, djupa skogar och rogivande stillhet.
På sina ställen är naturen så nära vildmark man kan
komma. Hökensås är ett paradis för fiskaren, naturälskaren och familjen. Skaraborg har en stor mängd
fantastiska vandringsleder som du kan hitta till på

Hökensås Vandringsleder
Tidaholm och Hjo
npark
Wrågården Birso
kunna
besökare som vanligt

Wrågården Bisonpark
Falköping, Friggeråker
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Hökensås Vandringsleder

skaraborg.nu

Laxhall Hamnkrog
Mariestad, Torsö
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Skövde Golfklubb

Skaraborgs golfklubbar samverkar numera i sin
marknadsföring för att få fler att besöka vår del
av Sverige. Skövde golfklubb har årligen ca 6 000
greenfeegäster, alltså besökare från en annan
golfklubb. I sommar har ungefär hälften av dessa
besökare kommit inom en radie av 10 mil och den
andra hälften är mer långväga besökare till vårt
kära Skaraborg.

Skövde Golfklubb
Billingen, Klasborg
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Next Skövde och Destination Läckö-Kinnekulle
samverkar kring besöksnäringen i Skaraborg
Att göra Skaraborg mer intressant för besökare genom att jobba tematiskt och visa upp hela områdets
utbud tillsammans. Det har varit utgångspunkten för projektet Visit Skaraborg, som fått extra kraft inför
sommaren 2021. Besöksnäringen är en framtidsbransch och viktig för hela vårt område varför
Länsförsäkringar Skaraborg är med som huvudpartner i detta arbete.
Skaraborgs 15 kommuner utvecklar sin gemensamma satsning på
marknadsföring av Skaraborg som besöksdestination. Med budskap om
trädgårdsliv, golf, cykling, gårdsbutiksrundor, tågluffning, konst, design
och arkitektur samt vandring vill man locka besökare till minnesvärda
upplevelser i Skaraborg.
- Vi är glada över att projektet har fungerat så väl och att vi hittat arbetssätt som gör att alla kommuner är med utifrån sina förutsättningar
och intresseområden, säger Mats Olsson, VD på Next Skövde.

VD Janne Nilsson tillsammans med några
av alla de 500 ungdomar från Skaraborg
som får Skara Sommarland att fungera.
Övre raden: Magnus, Joel och Adam.
Nedre raden: Elin, Nellie och Kristina.

500 sommarjobb för ungdomar
från Skaraborg
Efter att ha varit tvungna att hålla stängt hela sommaren 2020 kunde Skara Sommarland den 5:e juni i år
äntligen åter slå upp portarna och hälsa alla gäster välkomna till Skandinaviens största vattenpark.
Detta innebar också att 500 ungdomar i Skaraborg hade sitt sommarjobb säkrat, varav 300 gjorde sitt
första år och 200 var återvändare från tidigare år.
Ingen verksamhet i Skaraborg torde ha påverkats mer omfattande av pandemin än just
Skara Sommarland, som under 2020 inte
kunde hålla öppet en enda dag. Inför årets säsong har man jobbat stenhårt med att skapa
trygga förutsättningar och VD Janne Nilsson
är mycket nöjd med hur allting har fungerat för
de totalt ca 225 000 besökare som kommit till
parken under sommaren.
- Vi har begränsat hur många besökare som
har fått komma in varje dag och alla har bokat plats i förväg via digitala biljetter, berättar
Janne Nilsson. Det maximalt tillåtna antalet
har uppgått till 6 100 personer och toppnoteringen för en enskild dag landade på 5 703
personer den 19:e juli, beskriver Janne Nilsson.
Stora delar av sommaren har det varit gynnsamt väder vilket även avspeglat sig på campingen där den högsta noteringen för antalet
övernattande gäster varit 1 800 personer.
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Både campingen och parken är en oerhört stor
arbetsgivare för ungdomar i Skaraborg som
får chansen till ett sommarjobb. Inför årets
säsong sökte 2 500 personer jobb till de 500
platser som fanns.
Kristina från Skövde gör sitt första år och
jobbar som badvärd med ansvar för gästernas säkerhet i vattenlandet och de attraktioner som där finns. Till hösten börjar hon sitt
tredje år på samhällsprogrammet och hon är
verkligen glad över sitt sommarjobb där hon
fått så många nya vänner och hon trivs med
att få hjälpa gästerna att ha en riktigt kul dag
i vattnet.
Adam jobbar med underhållsfrågor och service för badlandskapet. Han är en av de många
ungdomar som återkommer då han nu gör
sitt andra år på Sommarland. Efter sitt första
år 2019 blev det inget sommarjobb för Adam
2020 då parken inte kunde öppna. Han är där-

för extra glad att nu vara igång igen och till
hösten ska han göra sitt tredje och sista år
på naturvetenskapsprogrammet vid Västerhöjdsgymnasiet.
Elin tillhör en av de mer rutinerade sommarjobbarna på Skara Sommarland då hon nu gör
sitt tredje år varav det andra som teamledare
i badlandskapet. Hon ansvarar för planering
och arbetsfördelning för 44 ungdomar i sin
grupp.

Utifrån de positiva resultaten har Skaraborgs kommunalförbund gett
ett strategiskt uppdrag till Next Skövde och Destination Läckö-Kinnekulle att fortsätta arbetet tillsammans med alla turistorganisationer i
Skaraborg. Uppdraget får 275 000 kr i årligt bidrag och sedan har kommunerna i Skaraborg fått matcha upp med motsvarande belopp. Länsförsäkringar Skaraborg lägger därutöver in finansiering för att stärka
satsningarna. Framöver är förhoppningen att öka upp budgeten med
både privata medel och projektpengar.
- Att Skaraborgs kommunalförbund gett oss ett strategiskt uppdrag är
ett bevis på att vi är på rätt väg med samarbetet inom besöksnäringen
i Skaraborg. Nu får vi en långsiktig plattform för att arbeta vidare tillsammans, säger Anna Ohlin Ek, VD på Destination Läckö-Kinnekulle.
Det enklaste sättet att ta del av utbudet av aktiviteter och evenemang
är på hemsidan skaraborg.nu
Sven-David Malmesved

Anna Ohlin Ek, VD på Destination Läckö-Kinnekulle, och Mats Olsson,
VD på Next Skövde, krokar arm och gör gemensam sak för att utveckla
hela Skaraborgs besöksnäring i samverkan med alla 15 kommuner.

Via digital annonsering, radioreklam
och annonsering i turistbilagor visas
upplevelser upp för de som bor på ett
par timmars resa från Skaraborg
likväl som för Skaraborgarna själva.
Hjärtat i kampanjerna är den gemensamma webbplatsen skaraborg.nu.
Marknadsföringen samordnas
av Next Skövde och Destination
Läckö Kinnekulle med stöd av
Skaraborgs kommunalförbund
och Länsförsäkringar Skaraborg.

- Jag tycker att det är otroligt stimulerande
att få utvecklas och ta så mycket ansvar på
sitt sommarjobb, berättar Elin. Redan efter
mitt första år sökte jag till teamledare och har
nu varit det under två somrar. Att redan som
ung få chansen att vara ledare händer nog inte
på så många andra arbetsplatser och jag känner stort förtroende från både ledningen och
mina kollegor, avslutar Elin.
Sven-David Malmesved

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Är du redo för
nästa utmaning?
Vi sålde flest fastigheter under 2020!
Därför behöver vi nu bli fler. Vi söker dig med erfarenhet och
lokalkännedom samt en vilja att alltid göra våra kunder nöjda - både
köpare och säljare. Kontakta mig så berättar jag mer.

Internationella stöldligor är ett
problem även i Skaraborg
Varje år förs stulna bilar, båtar och lösöre för minst 1,5 miljard ut ur Sverige enligt en bedömning från Larmtjänst AB*. Stöldgodset förs till största delen utomlands, men stora mängder säljs i Sverige. Nu kan vi presentera en rapport över stöldbrotten i Skaraborg. Rapporten utgår från Länsförsäkringars egen statistik och
täcker hur ett antal olika stöldbrott förändrats från 2014 till 2020 både i Skaraborg och på riksnivå.
- Underlaget i rapporten visar i siffror hur
stölder påverkat invånarna i Skaraborg, vi ser
en nedåtgående trend på antalet inbrott samtidigt som det totala
värdet av stöldgods ökar. Folk
blir av med mer och värdefullare saker och brotten är
många gånger noga planerade och organiserade av
kriminella ligor som sen för
stöldgodset utomlands eller
säljer det vidare i Sverige förklarar Ulf Lindholm, Skadechef
Länsförsäkringar Skaraborg.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Vara & Skara
Franchisetagare Therese Häggsjö
070-66 44 538
therese.haggsjo@lansfast.se

Vara | Stora Torget 4 | 0512- 128 70
lansfast.se/vara | vara@lansfast.se
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Pandemins positiva påverkan
Vi ser en viss pandemieffekt då pandemin har
begränsat de internationella brottnätverkens
möjligheter att agera, dels tack vare reserestriktioner, dels för att fler människor har
arbetat hemifrån och har därmed kunnat se
om sin bostad.
Däremot ses en ökad trend gällande stöld av
bilar de senaste åren och ett växande problem
är det så kallade keyless systemet vilket möj-

liggör att läsa av nyckeln på distans för att sedan kunna starta bilen.
- I många av fallen har tjuven helt klart vetat
vad man är ute efter och snabbt slagit
till, säger Ulf Lindholm.
Nationellt har Larmtjänst AB bedömt
att upp till 50 procent av alla inbrott
och upp till 90 procent av alla stölder av/ur bilar och båtar utförs av
internationella brottsnätverk.
- De internationella stöldligorna är ett
samhällsproblem, vi vet också att stölder
och inbrott skapar stor otrygghet och ett personligt lidande för den som drabbas.
Tips på hur du kan skydda dig
Det finns saker du kan göra själv för att begränsa brottslingarnas möjligheter. Köp till exempel aldrig det du misstänker är stöldgods,
det finansierar brottslingarnas verksamhet.
Kolla upp chassinumret om du köper en större
maskin. Var uppmärksam på om priset på cykeln är orimligt lågt eller om säljaren har flera
av samma sort. Ta hjälp av grannarna och för-

sök få det att se ut som du är hemma när du
reser bort. Timers eller rörelsedetektorer kan
också hjälpa till. Larm, rattlås och att ställa bilen i garage är några enkla sätt att skydda din
bil. Man kan DNA-märka sina saker och även
installera GPS utrustning för att spåra vid en
eventuell stöld.
Unvik stöld av din bil med keyless-system
1. Förvara keyless-nyckeln i
ett särskilt fodral som bryter
radiosignalerna från nyckeln,
en så kallad RFID-påse.
2. Har du ingen RFID-påse,
kan du lägga keyless-nyckeln
i en plåtburk med lock hemma. Förvara heller
aldrig nyckeln nära ytterdörren.
Lokalt filmad dokumentär
Titta gärna på vår dokumentär ”Internationella
Stöldligor” där vi tar upp ett stort fall från
Skaraborg. Du hittar den på vår webbsida,
LFskaraborg.se. Där kan du även ladda ner och
läsa hela rapporten.

* Larmtjänst AB är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens
utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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översiktssidor i vår
app
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ÄR SPÄNNINGSFÖRANDE
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VINDPUST
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SÅDAN
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2:a pris: Mysig pläd

GRIPA
KAN VÅTA
CYKELBANOR
VARA

SAMMA
BOKSTAV
SOLFLÄTAN

Rätt svar
Fyll i bokstäverna från de blå rutorna nedan:

1

2

3

4

5

6

7
E-post.........................................................................................................................................

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

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

Din bil är försäkrad, men är du?
Glöm inte bort dig själv. Köp en olycksfalls- och sjukförsäkring
hos oss - ditt nära försäkringsbolag.
LFskaraborg.se/person eller 0500-777 000

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Appen är för alla våra kunder, privat eller företag. Och oavsett om du är
bankkund, försäkringskund eller har pensionssparande hos oss, samlar
du allt på en plats. Nu kan du som använder iPhone skapa unika översiktssidor för det som är viktigt för dig. Ditt hem, barnen, bilen eller den
där renoveringen som tar upp större delen av din vakna tid.
1. Skapa en sida
Skapa en sida för något du vill få bättre koll på.

Namn...........................................................................................................................................
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Vissa saker är viktiga hela livet medan andra kanske bara under en period. Med den senaste
app-uppdateringen för iPhone kan du få koll på det som är viktigast för just dig.

Du kan även skicka in korsordet till:
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Nytt i Appen - översiktssidor

Svara rätt och var med i vår utlottning.
Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra
andravinster. Lämna ditt svar på:
LFskaraborg.se/hemmaplan
Sista tävlingsdag är den 4 oktober.

PÅ BIL SJÖNG
FRÅN
MED
VILNIUS SONNY

SPANSK
STRAND

ANVÄNT

HÄSTHÅR
OCH
KARL

STAD
MED
DOMKYRKA

UPPMANING TILL
HUNGRIG

INTE VI

Gåvokort där du själv väljer din gåva.

4

ÄR INTE KOPPLA
TALLAV
TITAN

BRA
HUVUDSKYDD

7

1:a pris: Gåvokort
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OCH FÖR
DINA ANHÖRIGA

POSITIVT
SVAR

2. Lägg till på sidan
Lägg till utgifter som rör sidan och följ upp – per månad,
kvartal eller halvår.
3. Voilà! Bättre koll
Bättre koll på allt som är viktigt för dig.

Anmäl skadan direkt i appen och
följ skaderegleringen
1.

Logga in i appen

2.

Gå vidare och klicka på försäkring

3.

Klicka på anmäl ny skada och följ
instruktionerna

Förbättra din privatekonomi
Om du med hjälp av appen lyckas förbättra din ekonomi och hittar ett
oväntat sparutrymme så grattis! Då har du ett utmärkt tillfälle att börja
spara till en buffert.
Det är nämligen det som är grundplåten i en trygg privatekonomi. Sträva efter två månadslöner och fortsätt använda appen för att kanske hitta ännu fler förbättringsområden så att du kan börja spara på längre sikt
också!
Om du vill göra en avstämning av vad andra i din livssituation spenderar
på olika kategorier, så finns det schablonvärden hos konsumentverket.se.
Det kan ge dig en uppfattning om du ligger högt eller lågt, exempelvis
när det kommer till matkostnader.

Så får du vädervarning i appen
Logga in i appen och klicka på Inställningar
1. Under rubriken Notiser klickar du på vädervarning
2.

Klicka på knappen Ny bevakning och välj det/de län i
Sverige som du vill få vädernotiser för (du kan ha bevakning för max två län)

3.

Klart!

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Länsförsäkringars bilguide

Så funkar trafikförsäkring

Hel eller halvförsäkring?

Har du vagnskadegaranti?

Trafikförsäkringen är obligatorisk och ersätter
skador som du råkat orsaka på en annan
person, ett annat fordon eller någon annans
saker. Den är grunden i bilförsäkringen som
du måste skaffa samma dag som du blir ägare
till din bil.

Utöver trafikförsäkring, kan du välja hel eller
halvförsäkring till din bil. Halvförsäkringen
ger skydd för stöldskador, maskinskador, assistans- och räddning. Helförsäkring ger utöver det ett skydd för vagnskador – skador på
din egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse
eller någon annan yttre olyckshändelse.

Vagnskadegarantin ingår när du köper en ny bil
i Sverige och ger ersättning för skador på din
bil. När vagnskadegarantin gäller räcker det
med att du har en halvförsäkring på bilen.mm

Människor som skadas får ersättning
Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen, oavsett om han eller hon orsakat
olyckan eller inte. Även drabbade fotgängare och
cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Helförsäkring – med vagnskadeförsäkring
Helförsäkringen ger samma skydd som halvförsäkringen men den täcker också vagnskada.
Du kan alltså få ersättning för skador på din
egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller
vid yttre olyckshändelse. Även om du själv skulle
ha råkat orsaka olyckan.

Erbjudande!
Är du under 25 år kan du få ungdomsrabatt hos oss.
Gå in på LFskaraborg.se/ungbil för att få ett pris på
din bilförsäkring.

Vagnskadegarantin gäller för skador på bilen
som du fått genom en trafikolycka, om du kört
på något eller bilen råkat ut för skadegörelse.
Därför behöver du bara en halvförsäkring under
tiden du har en giltig vagnskadegaranti. En halvförsäkring i kombination med vagnskadegaranti
ger samma skydd som en helförsäkring.
Vagnskadegaranti lämnas av generalagenten
när du köper en ny bil. Garantin gäller oftast i
tre år i Sverige. De flesta försäkringsbolag påminner dig när garantin är på väg att gå ut och
du bör utöka till en helförsäkring. Men ha också
alltid själv koll på garantidatumet. Det står i ditt
garantibevis.
För dig som har Toyota och Lexus
Du som har en Toyota eller Lexus registrerad
efter den 1 januari 2019 har din vagnskadegaranti hos Länsförsäkringar. Vagnskadegarantin gäller i tre år från det att bilen är registrerad
hos Transportstyrelsen. Garantin täcker skador
för normal utrustning som hör till bilen.

Du som har din Toyota eller Lexus
försäkrad i Bilförsäkring Premium
får en reducering av självrisken
med 3 000 kronor.

Läs mer om våra bilförsäkringar och ditt bilägande i vår Bilguide:
LFskaraborg.se/bilguide
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
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