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Ljus, värme
och nöjda
kunder
Sedan urminnes tider har
människan sökt ljus och värme.
För oss som nu bor och verkar
i Skaraborg yttrar det sig vid
den här tiden på året genom
värmeljus, braskaminer och
kanske en resa till varmare
breddgrader.

Nu sänker vi
fondavgifterna – igen
2015 halverade vi avgifterna i våra indexnära fonder.
Nu sänker vi fondavgiften på nio egna aktivt förvaltade
aktiefonder med upp till 0,4 procentenheter.
Sänkningen gäller både för dig som redan har fonderna
eller börjar spara i dem hos oss.

I detta nummer av Hemmaplan får du tips och
råd hur du på bästa sätt kan förhindra att ljuset
och värmen blir till en katastrof och det börjar
brinna, för vi är rädda om er. Tänk också på att
ta fram reflexerna när du går ut i höstmörkret.
Du ser bilen men bilföraren ser inte dig!
Vi är glada och stolta över att för tredje året i
rad ha blivit utsedda till banken med Sveriges
mest nöjda kunder av Svenskt kvalitetsindex. Det
kunderna gillar i vår bank är det personliga mötet
som kombinerats med rationella digitala tjänster.
Vi vill finnas nära. Det innebär att du kan möta
oss på kontoren i Skaraborg och via telefonen,
paddan eller datorn. Vi finns där kunderna finns!
För dig som helst reser till ljuset och värmen finns
det spartips i detta nummer av Hemmaplan som
kan hjälpa dig att komma iväg på en resa. Men
kanske behöver resan inte bli längre än till ljuset
och värmen hos Vara konserthus där Guldkunder
hos Länsförsäkringar just nu har extra fina
erbjudanden att se
fram emot,
se sida 14.
Gör en bra höst!
Jonas Rosman, vd
Länsförsäkringar
Skaraborg
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Det många inte vet
om familjejuridik

Skarp brandövning
med hyresgäster

De aktivt förvaltade fonderna kostar nu 1,20 eller
1,40 procent efter sänkningen.
Läs mer om de lägre fondavgifterna under spara och
placera – fonder på LFskaraborg.se

Batteribytardagen

Innan ambulansen
kommer

Krysset

Här finns vi
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Enklare och snabbare
när du loggar in
Du som är kund hos oss har
säkert märkt att vi har ett nytt
utseende när du loggar in på
Mina sidor. Vi har en ny design
som ska göra det enklare och
snabbare. Dessutom är de
flesta sidorna anpassade för att
fungera lika bra i din mobil och
surfplatta som i datorn.

Det här är nytt i Mina sidor:
Personlig meny - under Mina uppgifter hittar du
bland annat digitala dokument, inställningar, BankID
och meddelanden.
Pensionssidorna visar tydligt det totala värdet på
ditt pensionssparande. En ny steg för steg-funktion
gör det enklare att byta fonder och det går även att
få hjälp att flytta ditt övriga pensionssparande till
Länsförsäkringar.
Digitala dokument - här hittar du alla dokument som
du valt att få digitalt. Till exempel försäkringsbrev,
fakturor och årsbesked. Varje dokument finns även
under respektive produkt.

Att undvika skada är en miljöhandling
För miljön är varje skada som kan undvikas viktig.
Den största miljöpåverkan har vatten-, brandoch motorskador. Påverkan sker dels vid själva
skadehändelsen men också vid återställandet och
reparationen. När en villa brinner släpps 25 ton
koldioxid ut. Det motsvarar 12 500 mil med bil.
Materialförbrukningen vid återställandet har
också en stor miljöpåverkan. Nya naturresurser ska
tas i anspråk, förädlas, transporteras och sättas på

plats. Många bränder startar i elektronisk utrustning
som överhettats.
Flera av våra skadeförebyggande råd är de samma
som också spar energi. Gör en husesyn hur du kan
spara energi så undviker du också risken för brand.
Läs mer på LFskaraborg.se/forebygg om hur du
förebygger skador.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Var påläst inför
bostadsköpet
Att köpa bostad är roligt och
spännande, men det handlar
ofta om mycket pengar och är
för de flesta livets största affär.
Är du påläst kan det ge dig ett
försprång i affären.
Vi frågar Jessica Sirestam på
Länsförsäkringar Skaraborg om
vad som gäller för bolån.
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Hur stor får boendekostnaden vara?

Vilket är bäst? Att amortera så mycket som
möjligt på min bostad eller ha ett sparande?

– Tumregeln är att inte låta
boendekostnaden (ränta,
amortering, drift och
underhåll) överstiga 50 %
av din nettoinkomst. Vid
köp av bostad gör vi en
Jessica Sirestam,
kalkyl med inkomster
och utgifter där vi räknar Privatrådgivare Bank
efter en schablon. Går
du i köptankar?
Ta kontakt med oss så gör vi klart ett lånelöfte så har
du finansieringen klar innan du går på visning.

– Både amortera och spara. Det är bra att ha en
stabil buffert om något oförutsett skulle hända, som
exempelvis en långtidssjukskrivning.

Vilka är amorteringskraven?

Ansök om bolån på LFskaraborg.se/bolan.

– Nytt från och med 1 juni är tvingande amortering. För
en belåningsgrad över 70 % ska man amortera minst
2% för en belåningsgrad på 50-70 är den siffran 1%.



Är det något mer man ska tänka på?
– Om ni bor sambo eller har barn från tidigare
förhållanden rekommenderar jag att ni bokar en tid
med vår jurist. Både samboavtal och testamente
kan vara viktiga för att undvika konflikter om ni i
framtiden separerar eller om någon går bort. Vi
föreslår också alltid att teckna någon form av
bo-kvar-försäkring som en trygghet vid dödsfall.

ANNE-CHRISTINE BRANDELS

Skydda familjen vid
olyckor och dödsfall
– Det många inte vet om familjejuridik
Familjerätt hör kanske inte till
det mest populära samtalsämnet
vid middagsbordet, men att
sätta sig ner med sin partner
och diskutera igenom viktiga
frågor är något som alla
bör göra. Länsförsäkringar
Skaraborgs jurist Claes Agduhr
delar med sig av sina bästa tips
för att familjen ska känna sig
tryggare om livssituationen
plötsligt skulle förändras.
Att vänta sitt första gemensamma barn är ofta något
som får par att fundera på hur säkra de skulle vara
om något allvarligt, som dödsfall eller sjukdom, skulle
inträffa. Men Claes Agduhr uppmanar även de som
inte har barn att se över sin juridiska situation.
– Om den ena i ett samboförhållande avlider och
de inte har skrivit något testamente så ärver inte den
efterlevande sambon den avlidnes tillgångar. Det
gör istället den som står närmast i arvsordningen,
vanligtvis barn, föräldrar eller syskon. Om paret ägt
sin bostad tillsammans kan det innebära att den
kvarlevande inte har ekonomiska möjligheter att bo
kvar, berättar han.

Fördel att äga gemensamt
När makan eller maken i ett äktenskap har barn från
tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn, så kan den
ekonomiska konsekvensen vid dödsfall bli komplicerad.
– Ett särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv
redan vid förälderns bortgång, vilket gör att det är
oerhört viktigt att fundera på hur man vill att det ska
bli om någon går bort. Vill man skydda varandra och
skapa möjligheten för efterlevande att åtminstone
själv kunna välja om man vill bo kvar måste man
upprätta testamente, säger Claes Agduhr.
Han träffar ofta på gifta par där endast den ena
maken äger hela bostaden, något som kan få ödesdigra
konsekvenser om sjukdom eller olycksfall inträffar.

Claes Agduhr är familjejurist på
Länsförsäkringar Skaraborg och
delar sina bästa tips.

– Om en försäljning av bostaden måste ske
fördelas pengarna efter ägandet i bostaden. Risken
är då att den som fortfarande är frisk och kanske
behöver skaffa en ny bostad inte har råd till det,
eftersom denne inte fick del av överskottet efter
försäljningen. I dessa fall tycker jag makarna ska se
över möjligheten att äga bostaden gemensamt.
Läs mer på LFskaraborg.se/juridik
Du kan också kontakta Claes på 0500-777 015
eller via e-post på claes.agdhur@lfskaraborg.se

Tänk på detta
Sambor ärver inte varandra. Inte heller
gifta med särkullbarn. Ta er tid för ett möte
med en jurist och få hjälp med att se över
hur just ni kan skydda varandra.
Giftorätten innebär inte att makarna äger
allt gemensamt. Hur påverkar detta er?

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Du som bor i lägenhet
– vad gör du om det
börjar brinna?
Det är inte bara villaägare som behöver se över sitt brandskydd och
sin hemförsäkring. Är du rätt rustad om du skulle drabbas?
I lagen står det att alla ska ha ett ”skäligt
brandskydd” i sitt boende.
– Det kan vara lite luddigt och svårt att förstå
vad det innebär men det finns information och
utbildningar genom Brandskyddsföreningen och
deras koncept ”Brandsäkert hem”, och på MSB:s sida
”dinsäkerhet.se”, förklarar Jonas.
Han upplever att många som bor i lägenhet
saknar medvetenhet om både brandskydd och
försäkring.
– Boende i hyres- eller bostadsrätt är inte sällan
oförsäkrade, menar Jonas Lindahl som arbetar
med skadeförebyggande insatser inom brand på
Länsförsäkringar Skaraborg.
– Även de som inte tycker att de har så mycket
saker har nytta av en försäkring om olyckan skulle
vara framme.

Att tänka på vid lägenhetsbrand
Om det brinner inne i din lägenhet och du
inte har möjlighet att själv släcka: Gå ut
och stäng dörren ordentligt och larma.
Om det brinner i trapphuset och du inte
kan ta dig ut: Gå in i din lägenhet, stäng
dörren och larma.
Kom ihåg att aldrig ställa barnvagnar eller
lämna skräp eller tidningar i trapphuset.
De kan fatta eld och röken sprider sig
snabbt. Saker som står i vägen kan också
förhindra en eventuell utrymning.

Länsförsäkringar Skaraborg.

Det här bör du ha i din lägenhet:
• Brandvarnare i anslutning till kök (till exempel
i hallen utanför) och i sovrummet.
Brandvarnare ska också finnas i tvättstuga, högst
upp i trapphuset och i andra gemensamma utrymmen
såsom övernattningslägenhet eller möteslokaler.
• En 6-kilos pulversläckare.

• Brandfilt i köket för att kunna släcka bränder
på spisen.
Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att
komma ihåg att elden behöver syre för att brinna och
att det i Sverige ska gå att stänga inne eller ute en
lägenhetsbrand i en timma.

KOM IHÅG!
Batteribytardagen
den 1 december
Det är ett bra datum för att komma ihåg att sätta
in nya batterier i bostadens alla brandvarnare.
6
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Jonas Lindahl, Besiktningsman brand,

Räddningstjänsten kommer till branden och evakuerar familjen
som blivit fast i sin lägenhet då trapphuset är rökfyllt.

Dö inte i trapphuset
Under hösten har det
kommunala bostadsbolaget
i Lidköping, AB Bostäder,
genomfört brandövning
med sina hyresgäster på
Margretelund. Detta är något
som företaget gör vartannat
år för att öka tryggheten och
kunskapen kring hur de boende
ska agera vid en brand.
– Vi genomförde en brandövning för två år sedan och
märkte att intresset var stort, samt att vi fick ett
mycket bra samarbete med såväl Räddningstjänsten
som försäkringsbolagen. Alla har vi en gemensam
vilja att undvika bränder samt att begränsa skadorna,
både för människor och byggnader, berättar Per
Alexanderson, VD för AB Bostäder.

Evakuering
Under brandövningen visas hur ett brandförlopp kan
se ut. Branden startas i en av hyresfastigheterna
och rökutvecklingen i trapphuset gör att det inte
är möjligt för de boende att ta sig ut den vanliga
vägen, utan man måste stanna kvar i lägenheten.

Länsförsäkringar informerar de boende om hur
man bäst skyddar sig vid brand samt förklarar
vikten av att ha en hemförsäkring som hyresgäst.

När Räddningstjänsten
anländer med sina
utryckningsfordon
upptäcks de boende
som via sina balkonger
signalerar att de behöver
hjälp. De evakueras
i säkerhet via skylift
och stege med hjälp av
brandmännen.

Sven-David Malmesved,
Marknadsområdeschef Länsförsäkringar Västra Skaraborg.

Viktigt med hemförsäkring
Länsförsäkringar är alltid med som en samarbetspartner när dessa brandövningar genomförs.

Tillfälle ges då till att prata med de boende och vi kan
förklara hur en hemförsäkring fungerar, samt hur
viktigt det är att ha ett försäkringsskydd som hyresgäst. Hemförsäkringen innefattar bland annat
ansvarsskydd om man exempelvis skulle orsaka en
brand och det visar sig att man varit oaktsam.
– Vi tycker att initiativet från bostadsbolaget är
värdefullt och visar på en stor omsorg om hyresgästerna. Vi vill gärna uppmuntra fler hyresvärdar runt om
i Skaraborg att se över sitt brandskydd och att de även
ska fundera på hur de håller sina hyresgäster med rätt
information, säger Sven-David Malmesved, Marknadsområdeschef för Länsförsäkringar i Västra Skaraborg.

LISA MIKKO
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Du kan inte må bra
genom att prestera
– du måste må bra
för ATT prestera
–Tänk på ditt liv som en spann
som du fyller med olika saker.
Du kan fylla din spann till
bredden. Fortsätter du sedan
att fylla den blir det ytspänning
och det fungerar ett tag, sedan
spricker det. Jag vill tänka på att
fylla spannen med rätt saker.

Det säger Emma Igelström, tidigare världsmästare
i simning. När hon var på sin topp vid VM i Moskva
2002 tog hon tre VM-guld, ett silver och blev utsedd
till mästerskapets bästa simmare. Men hon njöt inte
av att ha lyckats. I en föreläsning arrangerad av
Länsförsäkringar och SAJ berättar hon om sin resa.
– Jag levde i det som utåt såg ut som att leva
en dröm, men jag mådde inte bra, berättar Emma
Igelström. Jag hade haft som drivkraft att lyckas, att
kämpa mot det stora målet. Varje gång tränaren tog
upp klockan. Varje gång de små detaljerna jag hade
tränat gick i lås. Men jag åkte hem från Moskva med
rädslan för att misslyckas som drivkraft.

Försökte ta sitt liv
Prestationsångesten fortsatte även efter att simkarriären avslutades. Hon fortsatte i högt tempo med
studier på Handels och sedan jobb i finansbranschen.
Hon blev chef efter tre månader, satt i ledningsgruppen efter sex månader och så fortsatte prestationsjakten. En morgon vaknade hon med panikångest.
– Det blev bara sämre och sämre. Jag kände det
som att jag stod vid botten av Mount Everest och
skulle klättra upp till toppen. Men jag hade inte viljan
att göra vad som krävs, säger Emma.
Hon bestämde sig för att ta sitt liv och var mycket

nära att lyckas. Plötsligt, när Emma insåg hur nära döden
hon varit, var hon beredd att göra det som krävdes.
– Min terapeut sade att det inte går att förändra
dig, utan bara förändra hur du ser på dig själv. Jag
ville jobba med att lära mig att leva med den jag är.
Jag insåg att många av de saker som hade satt mig i
skiten också kunde vara bra. Den här viljan att bli bäst
får mig att få saker gjorda till exempel. Men jag måste
hitta ett sätt att inte låta det vara mitt mål.

Acceptera - Agera - Affirmera
Emmas livskris fick henne att helt omvärdera livet och
sin inställning till det. Hon summerar det i form av tre A.
Acceptera. Lägg inte tid på saker du inte kan påverka,
släng det i din mentala papperskorg. Till exempel när
du sitter i en bilkö eller står i fel kö i mataffären. Du
kan inte heller förändra andra människor, bara ditt
förhållningssätt till dem.
Agera. Vi lever i ett ”om jag bara”-samhälle idag. Ju
närmare vi kommer ett ”om jag bara” är vi redan på
väg till nästa. Titta på lyckan i det du har istället för
det du inte har. Det har varit Emmas recept för att
känna lycka och må bra, du är inte din prestation.
Affirmera. Våga drömma, det är inte farligt att sätta
mål. Men se till att njuta på vägen.

DAVID SEIVING

Emmas nycklar till att hålla motivationen uppe:
• Det finns inget rätt sätt
• Testa något nytt, det bästa med att testa nya saker är
att utvecklingskurvan går rakt upp och det mår vi
bra av.
• Bli inte stressad över utebliven motivation, acceptera
att det ibland är en tid där man inte är helt motiverad.
• Sätt mål
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• Bygg hållbar förändring, när vi ska göra något vill vi
gärna ha snabba resultat, men man måste vara uthållig.
• Lyssna på kroppen-knoppen-hjärtat, vi vet vad som
är bäst för oss själva om vi tar oss tiden att lyssna
på oss själva.
• HA KUL!

Innan
ambulansen
kommer
Genom att vara väl förberedd
och veta vad som går att göra
innan ambulansen kommer
kan många olycksfall lindras,
och genom förebyggande
åtgärder behöver olyckan
inte ske överhuvudtaget.
En kväll i oktober ordnade
Länsförsäkringar Skaraborg
grundutbildning i Första
Hjälpen tillsammans med
Brandskyddsföreningen och
företaget LIVTAG, en del i en
serie utbildningar som trion
genomför runt om i Skaraborg.

Johan Dahlgren är ägare
till utbildningsföretaget
LIVTAG och tar hjälp
av kollegan Thomas
Johansson för att
lära ut grundläggande
kunskaper i att rädda liv.
Till vardags är de båda
ambulanssjuksköterskor
i Falköping/Tidaholm.
– Det viktigaste en
förälder kan göra är att
våga agera själv och
förebygga att olyckor
sker - det är något av det
vi går igenom ikväll, säger
Johan och Thomas.
– Informationen
ikväll riktar sig till dem
som ofta har kontakt
med barn. Så förutom
föräldrar är kunskaperna
värdefulla även för till
exempel personal inom
skola och barnomsorg,
säger Johan Dahlgren.

Små barn smakar
på världen

för den som vill lära sig
mer finns BARN-HLRkurser att gå, säger Johan.

Visade stabilt
sidoläge

Evelina Svensson, mamma
till Colin 3,5 månader, Lidköping var en av deltagarna
på utbildningen.
– Jag är här för att vara väl
förberedd om olyckan skulle vara framme. Jag skulle
aldrig kunna förlåta mig
själv om något hände och
jag ingenting kunde göra.
Jag kommer nog att känna
mig lite tryggare efter
utbildningen, säger hon.

Vill du
också gå
kurs?

Många föräldrars skräck
Nya kurser presenär att barnen ska sätta
teras löpande
i halsen. Som förälder till
på www.labc.nu
de allra minsta gäller
det att se till vad som
finns i barnets närhet.
– Ett obevakat ögonblick räcker för att barnet
ska stoppa något i munnen som riskerar att fastna i
luftvägen. Vi visar hur man skapar fria luftvägar och

På bordet framför
åhörarna ligger en docka
och på den visar Johan
och Thomas hur man
placerar ett barn i stabilt sidoläge, och vilka plåster/
förband som kan användas vid olika skador. Johan
demonstrerar också med hjälp av sin kollega hur en
person ska läggas vid en allvarlig blödning och varför
det är så viktigt att lägga tryckförband på en kraftig
blödning.
– Har man inget tryckförband så får man ta vad
man har till hands, en handduk eller liknande och
eventuellt hålla med handen hårt för att stoppa
blödningen, förklarar Johan.

Simkunnighet och 12-årsgräns i badhus
Så lite som en vattenpuss eller en grund bäck
kan vara tillräckligt för att orsaka drunkning eller
hjärtstopp, och varje år sker flera drunkningstillbud i
badpalatsen runt om i landet.
– 12 år och simkunnighet är vad som gäller i många
badhus och det gäller som förälder att ta sitt ansvar
och hålla uppsikt. Nu har många badanläggningar
infört mobiltelefonförbud just för att en del föräldrar
har fel fokus, berättar Thomas.
Även om ett barn dras upp ur vattnet vid ett drunkningstillbud så måste det alltid undersökas av läkare.
– Det kan finnas vatten kvar i lungorna som
efterhand kan försvåra andningen, säger Johan.



LISA MIKKO
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Glädje och
oro när man
blir förälder
Den 9 september för ett år
sedan kom Astrid till världen
och blev en del av Idas och
Unnars liv. En dag de minns
med stor glädje. Nu är Idas
föräldraledighet slut och hon
är tillbaka på Länsförsäkringar
Skaraborg där hon arbetar som
privatrådgivare på banken.

Istället har turen kommit till Unnar att ta
föräldraledigt. Båda är överens om att det är en
fantastisk möjlighet att kunna vara hemma och ta
hand om Astrid. Hon är en glad tjej som gillar att
bada, leka i Helensparken, gunga och titta på de stora
barnen. Och sist men inte minst, hon älskar traktorer.
– Det var mycket roligare och mer fantastiskt än
man hade tänkt sig, det var som en strömbrytare som
slogs på med en oändlig kärlek som kom strömmande
när vi fick vår Astrid, berättar de.

Full rulle
Astrid tultar omkring i familjens lägenhet i Skövde
med någon av föräldrarna ständigt efter sig, Hon
sträcker sig efter saker, klättrar och försöker
stoppa saker i munnen. Jag har hela tiden koll på
min kaffekopp, med BVC-sköterskans uppmaning i
bakhuvudet (från den tiden jag hade småbarn): ”inga
varma drycker i barnets närhet”.
– Ja, här gäller det att vara med. Men lite måste
man tillåta henne att pröva på även om hon slår sig
lite, man vill ju inte hämma nyfikenheten helt och jag

Idas spartips till
föräldrar, moreller farföräldrar
Ida Jansson, 32 år. Privatrådgivare Bank. Unnar Kristmannsson,
34 år. Arkitekt. Astrid 1 år. Inskolas just nu på montessori.
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Öppna ett Investeringssparkonto. Satsa på
ett månadssparande i en bred aktiefond. Det
kan vara våra bekväma- eller indexnära fonder.

tror hon lär sig på det också. Som BVC-sköterskan sa
till oss - ”de tål mer än man tror”, säger Ida.

Oron får inte gå till överdrift
– Visst är vi oroliga för att något ska hända men man
får försöka att hantera det och istället försöka få
till en så trygg hemmamiljö som möjligt. Vi tecknade
gravidförsäkring plus för att ha tryggheten om något
skulle hända under graviditet eller förlossning, sedan
visste vi att den skulle övergå till en barnförsäkring
automatiskt. Vi har också köpt petskydd till
elkontakter och gjort en hemmalösning med skohorn
i kökslådorna.

Fokus på barnet
– Den bästa säkerheten är ju att vara med hela tiden,
men det är ju svårt som det är idag när alla är så
upptagna. Tiden man har med sitt barn har drastiskt
minskat för många. Det är lite synd att man tar sitt
fokus till något annat än barnet, avslutar Unnar.
ANNE-CHRISTINE BRANDELS

Länsförsäkringar
satsar på barnen
Vi hjälper dig med trygghet
för ditt barn.
Läs hur på LFskaraborg.se/barn

Så tar vi bäst hand om det Skydd för
minsta
finaste vi har – våra barn de
Gravidförsäkring
Hemmaplan har träffat Veronica
Olsson som har erfarenhet av
barn och sjukvård, både när det
gäller akutsjukvård och BVC.
Vilken är den första kontakten en
nybliven förälder får från BVC?
- När barnet är fött görs ett hembesök inom tio dagar.
De flesta är mycket positiva till besöket och speciellt
om det är första barnet, det brukar finnas mycket
frågor, berättar Veronica. vi informerar om alkohol och
amning och att aldrig berusa sig i närheten av små barn.
Varken alkohol eller rökning i samband med amning
går ihop och inte heller rökning i närheten av barnet.

Plötslig spädbarnsdöd
– Plötslig spädbarnsdöd har sjunkit med 85 % de
senaste 20 åren sedan rekommendationen

Veronica Olsson
Familj: Maken Ingmar och barnen Ida,
Linnéa och Wilhelm.
Bor: I Mariestad
Jobb: Distriktsköterska i Mariestad

ändrades till att barnet
ska ligga på rygg istället
för på mage, säger
Veronica.
Detta informeras
föräldrarna om precis
som ”shaken baby”. Som
förälder får man aldrig,
Veronica Olsson
aldrig, skaka barnet i
frustration. om barnet
skriker mycket och du inte orkar längre, lägg ner barnet
i sängen i stället, till slut somnar det. Det är rörelsen
när huvudet åker fram och tillbaka som är farlig.

Aldrig bananpengar!
– När det gäller olycksfall är det vanligast med fallolyckor, men också förgiftningstillbud, drunkningsolyckor och att barnen sätter sig i halsen och får
andningsstopp är vanliga, berättar hon.
– Ge aldrig barnet bananpengar, det sätter sig som
ett lock i halsen, mosa bananen istället. Clementinklyftor och vindruvor är heller inte att rekommendera.
Vid åttamånaders-besöket på BVC får föräldrarna en
plansch om förgiftningstillbud som ska sättas upp där
alla i familjen hittar den snabbt. Vi lämnar också ut
information om kolsuspension, ett preparat som finns
att köpa receptfritt på apoteket och som binder gifterna
barnet fått i sig fram till dess att man kommit fram
till sjukhuset. BVC skriver också ut ett hjälmrecept
så man kan köpa sin hjälm på Länsförsäkringar eller
NTF till ett reducerat pris. När vi är inne och pratar
säkerhet vill jag också skicka med hur noga det är att
bältet i barnbilstolen sitter så tätt mot kroppen som
det går för att åka säkert, avslutar Veronica.
ANNE-CHRISTINE BRANDELS

– skyddad redan i magen
Plus Gravidförsäkring Plus är vårt bästa

skydd och ersätter förutom olycksfall även
sjukdomar och skador som orsakats av för
tidig födsel eller komplikationer i samband
med förlossningen.
Bas Gravidförsäkring Bas har ett mer
begränsat skydd och ersätter vid olycksfall
men inte sjukdomar,
Läs mer på lansforsakringar.se/gravid

Barnförsäkring från
födseln och 25 år framåt.
En barnförsäkring har mycket bra villkor, den
gäller dygnet runt, året om. Därför ska du
behålla den så länge du kan. Vår barnförsäkring
gäller ända fram till 25-årsdagen.

Detta ingår i vår barnförsäkring
Ett litet urval av vad vår barnförsäkring ger dig.
• Ersättning vid bestående skador,
så kallad medicinsk invaliditet
• Ersättning vid förlorad arbetsförmåga,
så kallad ekonomisk invaliditet
• Ärrskadeersättning
• Ersättning för kläder och glasögon vid
olycksfallsskador

Bilbarnstolar
Barn måste sitta säkert i bilen. Vi löser hela
familjens behov av bilbarnstolar tillsammans
med NTF Skaraborg.
Låna babyskydd utan kostnad och hyr
bilbarnstol rabatterat.
Läs mer på LFskaraborg.se/barnibil
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

11

Välkommen till Sveriges snabbast
BASFAKTA
Årgång: Yngre än 30 Boende: En bostadsrätt
i Vasastan. Favoriträtt: Allt som någon annan
bjuder på. Intressen: Han älskar tennis vilket
han försöker spela varje vecka. Det är sedan
barnsben. Han är en tävlingsmänniska som
ogillar att förlora.

Jesper Ahllund, Fastighetsmäklare
Jesper är uppvuxen i Hentorp, Skövde. Han är en trygg och lugn person vilket speglar
av sig i jobbet som mäklare. Han är det nyaste mäklartillskottet på Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling i Skövde. Han har bott i flera olika städer i Sverige under de
senaste åren och även en tid i Spanien där han jobbade på en Tapas-restaurang.
Men nu är han tillbaka där allt började för att hjälpa er i nästa bostadsaffär.

Jenny Blomberg, Fastighetsmäklare
Jenny Larsson, eller ursäkta, Jenny Blomberg är det ju nu efter giftermål,
är tillbaka som mäklare efter några år inom banksektorn. Det glädjer både
oss här på kontoret och de kunder hon träffar. Jenny ger alltid det där lilla
extra i sina uppdrag och det sker med känsla för god takt och ton. Det där
med takt och ton kommer nog från dansen som är ett stort intresse.

BASFAKTA
Årgång: 1988 Boende: Bostadsrätt på Västermalm
Favoriträtt: Kvarg med Fun light eller råa ägg!
Annars det mesta från Gräddhyllan. Intressen:
Fotboll i alla former – som spelare, skadad spelare,
eller åskådare. Dock INTE som huligan. Ska även
börja springa med nyinköpta skor och pulsklocka.

Rikard har jobbat som fastighetsmäklare sedan 2011. Efter ett år i Malmö fick
han hemlängtan och började om karriären i Skövde. Ser ni någon som med långa
kliv halvspringer genom Commerce talandes i headset med hög stämma är det
troligen Rikard ni ser; han har alltid fullt upp. Som mäklare jobbar han hårt och
helhjärtat för att hjälpa sina säljare och köpare genom en trygg bostadsaffär.

Mia har jobbat som fastighetsmäklare i Skövde sedan 2013. Som mäklare
är hon tuff och orädd, men har ett mycket behagligt sätt. Hon är mån om att
göra ett bra jobb och både säljare och köpare uppskattar att hon gör det
där lilla extra för att få till en bra affär. Att slå prisrekord i bostadsrättsföreningar är ett av hennes vardagsnöjen!

Årgång: Som en fin Bordeaux.
Boende: Villa i Lidköping.
Favoriträtt: Raggmunk med fläsk.
Intressen: Reser gärna och ser sig om i världen.
Siktar mot målet att ha varit i 100 länder.

Årgång: 1991
Boende: Bostadsrätt på Västermalm.
Favoriträtt: Det som hon lagar själv, så klart!
Intressen: Tränar flitigt på gymmet och kör hon
hinderbana så är det fullt ös med skrapsår och
blåmärken som bevis.

Roger ses oftast med portföljen i hand på väg mot nya uppdrag. Han har varit
mäklare i Skövde sedan 2006 och har många återkommande kunder. Som person
är han rak och ärlig, vilket är de egenskaper hans kunder uppskattar mest. Han
är dessutom riktigt rolig, vilket gör honom till en favoritkollega på kontoret.
Roger har även specialistkunskaper gällande kommersiella fastigheter.

På vårt kontor får man alltid ett trevligt bemötande med Ulrika som första
utpost. Utpost i dubbel bemärkelse då Ulrika tidigare jobbat som brevbärare
och har koll på varenda gata i Skövde. Nu har hon full koll på varenda
mäklare på kontoret. Hon bor i villa i Hentorp tillsammans med sin man
och två underbara ungar.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

BASFAKTA

Roger Nero, Fastighetsmäklare

Ulrika Strandberg, Mäklarassistent
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Årgång: 1974 Boende: Hus och ladugård på
landet mellan Stöpen och Ulvåker.
Favoriträtt: Italiensk buffé.
Intressen: Gillar att bugga, påta i trädgården
och umgås med familjen. Åker mer än gärna till
Frankrike på semestern.

Rikard Nero, Fastighetsmäklare

Mia Svensson, Fastighetsmäklare

BASFAKTA

BASFAKTA

BASFAKTA
Årgång: Över 30.
Boende: Nybyggd villa i Hentorp.
Favoriträtt: Caesarsallad.
Intressen: Stor del av den vakna tiden ägnas
åt familjen, planera den blivande trädgården.
Semestrar gärna på varmare breddgrader.

växande mäklare.

LD Länsdeklarerad betyder

att bostaden är besiktigad
innan försäljning.

SKÖVDE

LD

KOMMANDE
FÖRSÄLJNING

3:A NORRMALM

FRILIGGANDE VILLA DÄLDERNA

En mycket fräsch och fin trea på bottenvåningen. Alla ytskikt är genomgångna och allt är gjort med känsla och
bra smak. Mysig inredd balkong i väster. badrum med klinker och kakel som är renoverat 2015

Fantastiskt boende i Dälderna med utsikt över Skövde! Mycket välhållet och renoverat hus. Mycket bra läge,
insynsskyddad trädgård!

ADRESS HELENIUS GATA
44 A, VÅN 1
BOAREA CA 67 M² / 3 ROK

ADRESS DÄLDERNAVÄGEN 24
BOAREA CA 158 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA
151 kWh/M² ÅR
PRIS 875 000 KR/EL HBJ

AVGIFT 5 188 KR
MÄKLARE ROGER NERO
TELEFON 0500-777118

TOMTYTA 1 188 M²
PRIS 3 995 000 KR/EL HBJ

MÄKLARE RIKARD NERO
TELEFON 0500-777117

SKÖVDE

LD

FRILIGGANDE VILLA DÄLDERNA

2:A NORRMALM

Vackert och originellt hus i attraktiva Dälderna omgiven av en grönskande och blommande trädgård. Huset har
två separata ingångar och passar ypperligt för den som vill ha egen verksamhet eller hyra ut en del. Carport.

Snygg och lagom stor tvåa med bra läge på Norrmalm, nära shopping och matbutik och bara 1 km från citykärnan. Fräscht kök, läckert badrum och balkong åt söder. Tredje våning med hiss.

ADRESS EKÄNGSVÄGEN 29A
BOAREA CA 188 M² / 6 ROK
ENERGIKLASS E

ADRESS HENRIK GJUTARES
GATA 34 B VÅN 3/3
BOAREA 54,5 M² / 2 ROK

TOMTYTA 876 M²
PRIS 3 795 000 KR/EL HBJ
MÄKLARE JENNY BLOMBERG

TELEFON 0500-777 113

ENERGIPRESTANDA
150 kWh/M² ÅR
PRIS 850 000 KR/EL HBJ

AVGIFT 4346 KR
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0500-777 113

Nu finns vi på Instagram och Facebook.
Vill du veta vad vi har på gång och lära känna oss, följ oss på Instagram @lansfastskovde
och Facebook Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skövde.

SKÖVDE Commercegallerian, 0500-777 111, www.lansfast.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Show med dansare
från Let’s Dance 26/11

I Juletid med
Christer Sjögren 17/12

I showen ”En dans på rosor” bjuds det på en resa
mellan kärlek, svartsjuka, svek, passion och åtrå med
skandinaviska hitlåtar som du garanterat känner igen.
Med dansare från Let’s Dance och Babsan.

Magnus Johansson och Marcos Ubeda bjuder in
till ett stämningsfullt julfirande och gästas av
Christer Sjögren samt lokala kören VaraBra.
Foto: PETER KNUTSSON

Erbjudande till dig som är Guldkund
i Länsförsäkringar Skaraborg

Boka Guldkundsbiljetter med 20% rabatt
på 0512-315 00, ange koden Guldkund.

Bästa spartipsen – när skaraborgarna får välja
Skaraborgarna tycker det är
viktigt att spara. Det visar en
färsk undersökning som Länsförsäkringar gjort där skaraborgarna
fick skicka in sina bästa spartips.
– Glädjande nog är det många som förstått vikten
av att spara och att göra det regelbundet. Många av
de spartips vi fick in handlar om att månadsspara
i Investeringssparkonto (ISK) eller i olika fonder,
säger Dag Wennlund, privatmarknadschef på
Länsförsäkringar Skaraborg.
Undersökningen visar att skaraborgarnas sparande i huvudsak kan delas upp i fyra olika grupper:

14
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• Sparande för att öka sin förmögenhet
• Pensionssparande
• Sparande till specifikt ändamål/aktivitet
(målsparande)
• Sparande för att jämna ut variationer i ekonomin

Enklare att målspara
– Vi ser att målsparandet ökar mycket. Med ny digital
teknik som mobilappar är det enkelt att påbörja ett
sparande till exempelvis en resa eller en bil och att
visuellt kunna följa hur sparandet utvecklas, säger
Dag Wennlund.
– Ska jag välja ut två enkla spartips som sticker
ut lite extra väljer jag tipset om att spara utifrån sin
boendekalkyl, säger Dag Wennlund. Även om räntorna
är låga måste man ändå förbereda sin ekonomi för
en högre ränta, och kan då spara mellanskillnaden.

Det andra tipset är öka
sitt sparade med den
löneökning man får
eftersom man då redan
har anpassat sig till den
tidigare nivån.

Tänk före köp

Dag Wennlund,
Privatmarknadschef,

Länsförsäkringar Skaraborg
I undersökningen finns
också ett stort antal
förslag på vardagliga
saker som man kan spara in på, som till exempel
att veckohandla istället för att småhandla, ta med
matlåda till jobbet, sluta röka och att cykla mer. Men
även det gamla enkla rådet om att tänka före köp
förekommer i många tips.

VIMSA
OMKRING

KÖTTSTYCKE

FINNS
I ÖGAT

SÄGS
RÄVEN
VARA

SKÄMT

14

EPOK
LIVSLÄNGD

SNURRIG

3

TRIST
RÄKNEUPPGIFT

KAN
MAN
BANAN

KRONDEL
GÅR
BJÖRN I

VISSNA
MANSNAMN
VISAS
PÅ TV

SVARAR
BRUD
MÖBLERA

STRÖM

GURU

TRÄFFAS

Samla hela din bostadsaff är på ett och samma ställe.
På Mina sidor får du en bättre överblick, ser nya
bostäder före alla andra och har tillgång till din
bostadsaff är var du än befinner dig, dygnet runt.

ÄDELSTEN
FÄRGLÖS

TUGGA
HÖGLJUTT

VILL
HUND
OFTA

UTAN
KOSTNAD

VÄXLING

KELA

KRYDDA

BÄRHJÄLP

KAN BLI
TILL
OLJA

BÖJD

DET HAR
365
DAGAR
SAMTLIGA

BEDRAGEN

VÅLDSAM
STORM
SYRE

HED

ANVÄNDER
MAGI

YTMÅTT

SAUNA
UTFATTIG

5

11
DOM LEVER I
VATTEN
HERRE

MITT I
BUTIK
ANGÅENDE

ÄGA

HOLMEN
”DUMBURK”

1

NOTIS
RISTA
IN

GREJ

15

GODIS
FRÅN
GRÄNNA
LAND

AREA
TOPPSKIKT

PAJAS

FÖRA
SAMMAN

TJUT

ESPLANAD
PARTIKLAR

UTPEKA

DRIVA
BOSKAP
SKEVT

MÅSTE
FÖLJAS

RADERGUMMI

4

HJULDEL
TVÄRSLÅ

BAR
UGGLA
16

OLYCKA

9

SKROVLIG

GASTA

TRÄD

BARRTRÄD
13

E-post���������������������������������������������������������������������������������������

VANDRA

ORÄTT

OANVÄND

GER
SVAR
YTTRADE
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SAMVARO
2

HAL
FISK

Namn: ......................................................................................................................................................................................................................

MATTA

SOLGUD

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

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
Fyll i de numrerade bokstäverna i ordning och lös meningen:

Bli
Guldkund!
Bli
Guldkund!
Bli
Guldkund!
Bli
Guldkund!
Enkelt
och
lönsamt.
Enkelt
och
lönsamt.
Enkelt
och
lönsamt.
Enkelt
och
lönsamt.
20
% rabatt
på hushållets privata
2020
% rabatt
hushållets
privata
%20rabatt
på
hushållets
privata
%pårabatt
på hushållets
privata
försäkringar.
Plus förmåner.
försäkringar.
Plus
förmåner.
försäkringar. Plus förmåner.

försäkringar. Plus förmåner.

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund
Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

Läspå
mer
på LFskaraborg.se/guldkund
Läs mer
LFskaraborg.se/guldkund

Guldkund

Guldkund

Guldkund

Guldkund
0500-777 000 0500-777 000

LFskaraborg.se

LFskaraborg.se
0500-777 000

LFskaraborg.se
0500-777 000

LFskaraborg.se

Tel. dagtid��������������������������������������������������������������������������������

KLOCKA

FÄRGA
AAAAA
VINDSKYDD

����������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort���������������������������������������������������������������������������������������������

STÄLLER
FRAM
PÅ
BORDET

ILSKEN
KOBEBIS
ÖDLA

Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra andravinster. Svara rätt och var med i vår utlottning.
Lämna ditt svar på vår hemsida
LFskaraborg.se/hemmaplan senast 2 december.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till: Länsförsäkringar Skaraborg,
Box 600, 541 29 Skövde.
Namn����������������������������������������������������������������������������������������
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RÄTT

2:a pris: En Travel-/sportbag
i vattentät PVC.

GRIPEN

STAM

HUR SA?

8

KANT

FRISK

7

BRAVERA

JÄKTAR

TÄVLING
DIADEM

MUNSBIT
KRAFT

KAN
DRABBA
TAND

SMYGA
FRAM
KREDIT

6

lansfast.se/minasidor
DRAG

1:a pris: Ett handduksset
från Kosta Linnewäferi.

GNÄLLA
KAN MAN
SPELA
MUSIK PÅ

0500-777 000 LFskaraborg.se

Mobil������������������������������������������������������������������������������������������
Fyll i de numrerade bokstäverna i ordning och lös
meningen.

–––
1

2

––

3

4

5

–––––
6

7

8

9

10

––––––
11

12

13

14

15

16

Vinnare från förra korsordet:
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Hilgon Frisk, Värsås
2:a pris: Carina Nyberg, Skövde
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Tom Lindeberg, Mariestad
2:a pris: Agneta Klingberg, Hova
Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Kerstin Carlsdotter, Götene
2:a pris: Gerd Palmqvist, Lidköping
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: My Ravn, Tidaholm
2:a pris: Annika Sewing, Habo
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Gillar du att vara nära?
Sveriges mest nöjda kunder har
banken i fickan och runt hörnet

Fler och fler väljer att bli bankkunder hos
Länsförsäkringar, som i år firar 20 år som bank.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016 är våra
bankkunder också Sveriges nöjdaste.

Vi tror att det har att göra med att närhet spelar
roll. Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig
eller titta förbi. Du kan också använda vår
prisbelönta app och ha banken i fickan.

Kontakta oss gärna !
Välkommen vardagar kl 9.00 – 16.30
SKÖVDE Rådhusgatan 8 | 0500-777 000
FALKÖPING Storgatan 1 | 0515-677 200
LIDKÖPING Lidbecksgatan 2 | 0510-777 220
MARIESTAD Esplanaden 8 | 0501-377 240

SKARA Stortorget 1 | 0511-241 00
TIDAHOLM Gamla Torget 6 | 0502-777 260
HABO Jönköpingsvägen 13 A | 036-172 400
VARA Stora Torget 4 | 0512-797 270

Kontoren i Skara, Tidaholm, Habo och Vara har lunchstängt, se LFskaraborg.se för exakta tider.

