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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
- så här jobbar vi på
Länsförsäkringar
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Minska din risk för att bli
utsatt för bankbedrägeri

När mörkret faller
ökar risken för inbrott

SID 3

SID 15

Minska din risk för att bli
utsatt för bankbedrägeri
Hållbar framtid
Vi lever i förändringens tid. När man är mitt uppe i en stor
förändring är det svårt att överblicka sammanhang och hur
det kommer påverka framtiden. Globalisering, urbanisering
och digitalisering är starka megatrender i hela världen. Det
påverkar givetvis oss som bor och verkar i Skaraborg. Vi har en
urbanisering både inom och från Skaraborg. Digitalisering
förändrar arbetsmarknaden och beteende hos oss konsumenter. Globalisering kortar information och avstånd mellan platser vilket gör oss mer medvetna och mer rörliga. Allt
detta förändrar vår vardag i små steg hela tiden och kräver
att vi anpassar oss eller förhåller oss till en ny verklighet.

Banken med Sveriges
mest nöjda kunder –
för sjätte året i rad.
Vi är stolta, glada och tacksamma.
Men för oss kan bra alltid bli bättre.

UNITED DIRECTORS.

6 Skärmar och psykisk hälsa

7 En film, 327 unga regissörer

10-11 Sjukskrivningarna ökar

Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg

13 Vårt hållbarhetsarbete

15 Inbrott och säkerhet
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För att minska riskerna att någon utan godkännande kan handla med
ett kort som inte är personens eget infördes en ändring i Betaltjänstlagen nu i september. Ändringarna innebär att säkerhetskraven för vissa
typer av betalningar ökar och du behöver oftare använda Mobilt BankID
eller knappa in PIN-koden till kortet så att vi vet vem som gör betalningen.
Om du glömmer din PIN-kod hämtar du den enkelt via Mina sidor. Gå till
vänstermenyn och Kort, välj sedan PIN-kod.
Var alltid försiktig när någon annan vill ha tillgång till dina inloggningsuppgifter, det gäller både Mobilt BankID och din bankdosa. Ställ dig alltid
frågan om det är rimligt att den andra personen behöver dina inloggningsuppgifter. Dosan är lika viktig att hålla kolla på som ditt BankID.
Om en bedragare får dig att använda dosan kan det vara så att personen
loggar in på ditt konto och skapar ett eget BankID och har då tillgång till
hela din bank. Bra att veta är att vi aldrig ringer från banken och ber dig
att legitimera dig på detta sätt.
För att säkerställa att det är rätt person som loggar in och skydda dig
har vi på Länsförsäkringar infört en till funktion. Vid inloggning på en
dator med Mobilt BankID visas en QR-kod på datorn som du behöver
scanna med mobilen. På så sätt vet vi att datorn som man loggar in på
och mobilen befinner sig nära varandra.
Telefonsamtal och kontakt via Sociala medier

8 Sveriges största Brandövning

Brandels, Malene Falk, Mattias Ljung. Frilans: Carin Söder. Layout: Maria Landström

Nyheter i betaltjänstlagen

Var rädd om dina inloggningsuppgifter

Det som nu överskuggar allt är hur vi ska se till att jorden håller för kommande generationer. Greta Thunberg har blivit
katalysatorn för alla ungdomars rädsla att vi förbrukar
jordens resurser och skapar obalanser i klimatet. En rörelse har startat som kommer öka möjligheterna till en hållbar
framtid för kommande generationer där vi i Länsförsäkringar
vill bidra.
Att alla ska bidra är FN:s mening med de 17 hållbara utvecklingsmål som världens länder har enats om. Under de 17
målen finns 169 delmål som beskriver vad som är viktigt att
arbeta med för ökad hållbarhet. Nationer och federationer,
företag och privatpersoner, föreningar och organisationer,
alla kan bidra. Tanken är att om alla bidrar med det man kan
kommer den totala effekten bli enorm. Det är var och ens ansvar att bidra till helheten. Resan mot en hållbar framtid har
börjat. Vi har startat vår resa. Ni är alla välkomna att följa med
oss.

Många har utsatts för bedragare de senaste åren och blivit av med mycket pengar. Men du kan göra mycket
för att skydda dig. Här är våra bästa tips och de senaste funktionerna för att försvåra för bedragarna.

Tips för att
undvika att drabbas

De vanligaste bedrägerierna just nu är att någon ringer upp och säger
att man kommer från en myndighet eller ett företag. Den som ringer kan
säga att ditt lån är godkänt eller att de har uppmärksammat
konstiga betalningar som gjorts med ditt kort och vill hjälpa
dig att spärra kortet. Ett annat knep är att de säger att du
betalat för mycket vid ett tillfälle och om du legitimerar
dig så kan de betala tillbaka de pengarna till dig.

• Använd aldrig din bankdosa eller BankID på uppmaning
av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be
dig om det på telefon.

Syftet med samtalet är att få dig att signera med Mobilt
BankID eller din bankdosa. Idag är det lätt att komma
åt uppgifter om dig så det är ingen säkerhet att den som
ringer upp kan ditt personnummer och vet vart du bor. Ha
alltid för vana att kolla upp att personen som ringer är den
som den utger sig för att vara. Exempelvis ber du om att
få återkomma och ringer upp växeln till det företag som personen
ringde från. Ring aldrig tillbaka på samma nummer utan kolla alltid upp
numret själv.

• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg
på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som
du själv tar reda på. Det oavsett om personen säger sig
vara en nära släktning eller från banken, ett företag
eller en myndighet.

Det förekommer även att bedragaren kapar ett Facebook- eller Messengerkonto, ifrån detta konto skriver de sedan att de behöver låna
pengar och ber att du swishar. Dubbelkolla alltid med personen som du
tror att det är om du får en sådan förfrågan via dessa tjänster, vem som
helst kan sitta på andra sidan skärmen.

• Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga
uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar
till dina pengar.

• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den
har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan
hitta information på nätet för att lura dig.
• Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri,
kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och
ta stöd av människor i din närhet.
Källa: polisen.se

Malene Falk
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Många lag och
många matcher
Hemmaplan träffar David Perhed, IFK Skövde Fotboll, styrelseledamot och ansvarig för
Skadevi Cup. Föreningen har hela 500 ungdomar och 100 ledare i sin fina verksamhet.

Länsförsäkringar har i samarbete med Västergötlands Fotbollsförbund tagit initiativ till UngDomare
för att synliggöra Unga Domare.

Foto: Viktor Ljungström

- Det var den sociala biten som var avgörande för att jag började i klubben en gång, jag träffade nya kompisar och vi hade väldigt roligt, minns
David. Och roligt har barnen nu också, det är stora kullar och många
spelare i åldrarna 5-19 år. Vi satsar mycket på barn och ungdomar med
många cuper såsom Skadevi och Parasport för barn, ungdomar och
vuxna med funktionsvariation.

”

Så många som möjligt, så länge
som möjligt, så bra som möjligt”.

Foto: Roger Johansson

Klubben jobbar utifrån SvFF:s devis

Utmaningar och möjligheter
-Vi är fantastiskt nöjda med de ideella ledare vi har men vi behöver ha in
fler och framförallt då kvinnor. Det är alltid bra med en jämn könsfördelning, det ger ett bredare perspektiv. Som ledare har man fantastiska
möjligheter att påverka unga barns liv, menar David.

Det resultatorienterade gör sig påmint också i IFK Skövde. Därför jobbar
klubben mycket med andra värden inom sporten. På den årliga fotbollsavslutningen delas priser ut som träningsflitigast, årets blåvita kille och
största framsteg.
-Det finns samhällsnormer och en stor påverkan av både föräldrar och
kompisar så det är viktigt att lyfta frågorna för att bryta de normerna.
Mångfald
-Klubben har spelare av olika bakgrund, en del är ensamkommande
killar. Vi har seniorspelare på plats i Ryd som håller i Futsal efter skolan,
många barn och ungdomar tycker det är superkul.
-Det blir många lag och många matcher så det är en utmaning att hitta domare, därför får alla spelare döma matcher för de yngre spelarna,
vilket vi också ser som en möjlighet.
Det är roligt att vara domare men det kan också vara tufft, därför är alla
satsningar viktiga för att lyfta fram just domarna, avslutar David.
Anne-Christine Brandels

Foto: Adam Lind

David Perhed, IFK Skövde.														

Foto: Adam Lind
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Foto: Adam Lind

Foto: Viktor Ljungström
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#MissLyckad - För alla som fått
nog av perfektionshetsen.
#MissLyckad tar sin utgångspunkt i att många
unga känner sig misslyckade på grund av alla
putsade, fejkade fasader på sociala medier.
Syftet är att belysa och motarbeta negativa
effekter av sociala medier och motverka perfektionshetsen som i många fall kan vara en
orsak till psykisk ohälsa. Skolmaterialet som är
en av grundpelarna i #MissLyckad kampanjen
har laddats ner över 700 gånger och används
idag i ett flertal skolor i Skaraborg. Vill du veta
mer? Besök www.misslyckad.se

Skärmhjälpen
– Testa ditt skärmberoende
Internet är fantastiskt och handen på hjärtat, livet skulle vara betydligt tråkigare utan
roliga kattklipp och Netflix-maraton. Men som
med så mycket annat handlar det om att hitta en balans. Därför finns Skärmhjälpen – ett
verktyg där du kan få bättre koll på din digitala
hälsa följt av en skräddarsydd utbildning som
hjälper dig att förändra dina skärm(o)vanor.
Besök www.skarmhjalpen.se och testa din
digitala hälsa.
Tips: Gör testet med hela familjen så får ni en
gemensam bild av hur ert digitala liv ser ut.

UNITED DIRECTORS.

EN MANUSFÖRFATTARE.
327 REGISSÖRER.
EN LÅNGFILM.
United Directors är ett initiativ skapat av Göteborg Film Festival och Länsförsäkringar
med målet att låta 327 barn tillsammans skapa en internationell filmsuccé.
Manuset är framtaget av Oscar Söderlund
som bland annat arbetar med kommande
Netflix-serien Snabba Cash. Tio klasser kommer därefter att få varsin scen som de ska regissera och spela in med hjälp av filmpedagoger från Göteborg Film Festival.
En av klasserna kommer från Rudenschöldskolan i Lidköping. Utöver det kan vem som
helst mellan 13 och 16 år vara med och skapa
en egen kortfilm där den bästa filmen kommer
att visas i samband med premiären av huvudfilmen på Göteborg Film Festival 2020.
Syftet med United Directors är att lyfta fram
kreativ skärmtid. Initiativet är en del i Länsförsäkringars arbete för att fler unga ska känna
sig inkluderade i samhället. Andra exempel är
bland annat Skärmhjälpen och #MissLyckad
som du kan läsa om på förra sidan.
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- Skärmar har blivit den nya drogen hos
många. Vi vill bidra konstruktivt för att
både unga och vi vuxna ska använda våra
skärmar på ett mer genomtänkt sätt, säger
David Seiving, Kommunikationschef på Länsförsäkringar Skaraborg. #MissLyckad visade
på den psykiska ohälsa som många unga
lider av kopplat till skärmanvändning och gav
verktyg för att jobba med frågan i skolorna.
Med Skärmhjälpen vidgade vi målgruppen till
oss alla. Skärmanvändning diskuteras i de
flesta hem och Skärmhjälpen är ett verktyg
i det samtalet som också nyanserar vad som
är bra och dålig skärmtid. Vårt nya initiativ
United Directors fokuserar helt på att stimulera unga till att använda sina skärmar på ett
kreativt sätt tillsammans. De tre initiativen
bildar en bra helhet som vi hoppas bidrar till
psykisk hälsa i Skaraborg, avslutar David.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Familjen sparar*

Den bästa branden är
den som aldrig startar
Du har säkert varit med om en brandövning någon gång. Men har du gjort en där hemma? Lugn, du
är inte ensam. Trots att de allra flesta bränder där människor skadas sker i hemmen är det få av
oss som har gjort slag i saken och brandövat med våra nära och kära. Nu kan du vara med och
ändra på det. Brandöva med oss i Sveriges största brandövning!

ift
ningsavg
Upplägg nlån
botte

V ill

äk
ör s

-700kr

r in g

r
k
0
-82

a he

mf

Snabba fakta om bränder
• Cirka 100 personer dör varje år i 		
bränder. 80 procent gör det där
de känner sig tryggast - i hemmet.
• Hälften av alla som dör i bränder
är över 65 år. Sviktande minne, 		
sämre rörlighet är vanliga orsaker.
• Låt barnen vara med och utse en
återsamlingsplats utanför hem-		
met. Det de själva fått varit med 		
att välja kommer de lättare ihåg.
Vet familjen vad de ska göra om det börjar brinna hemma? Gör sveriges största brandövning hemma!
Bränder går att förebygga. Att ha rätt utrustning där hemma är viktigt, men det är också
helt nödvändigt med kunskap. Prata med dina
nära och kära. Har du barn? Låt dem vara med
och tända och släcka levande ljus. Förklara hur
de ska göra om de upptäcker att det brinner.
Och se till att alla hemma vet hur man använder brandfilt och brandsläckare.
Rädda, varna, larma, släck
En brand kan övertända hela din bostad på
några minuter. Med ett bra brandskydd kan
du förhindra att en brand ens uppstår. Men
viktigast av allt är att du vet vad du ska göra
om det börjar brinna och vilken väg som

är snabbast för att ta sig ut. Alla bränder är
små i början. Grundregeln för hur du ska agera
är Rädda - Varna - Larma - Släck.
Om brandvarnaren börjar tjuta ska du genast
kolla var det brinner. Rädda och varna de som
är i fara. Lämna genast bostaden om branden
är för stor för att du ska kunna släcka den själv,
ring 112 och larma. Stäng alla dörrar bakom
dig när du lämnar bostaden. Då tar det längre
tid för branden att spridas. Ha alltid en brandsläckare lättåtkomlig. Då kan du sätta dig och
familjen i säkerhet och om möjligt släcka branden. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Gör din egen brandövning hemma hos dig!

Malene Falk

Det tar inte mer än några minuter, men kan rädda liv. Gå in på sverigesstörstabrandövning.se
där hittar du en steg för steg guide samt själva brandövningen. Glöm heller inte att testa din
brandvarnare med jämna mellanrum.

Bilför
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Barnförsäkring

• De flesta bränder startar i köket,
eldstaden är också en vanlig startplats, särskilt under höst och
vinter. Om du har eldstad är det 		
viktigt att den är sotad och
kontrollerad.
• Det är vanligast att det
börjar brinna under årets
mörka månader. Då är
vi ofta inomhus och
tänder ljus eller eldar
i brasan. Kvällen är
också den tid på
dygnet då det oftast
börjar brinna.
Jonas Lindahl
Besiktningsman brand

-650kr

Upplev känslan
— bli Guldkund
20% på dina försäkringar plus andra förmåner.
Gå in på LFskaraborg.se/guldkund och räkna ut hur mycket just du sparar.

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

*Räkneexempel på vad en familj kan spara som Guldkund.
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gänglig, jaga likes och lägga upp soluppgångar i sociala media. Det kan
också handla om ekonomiska krav och att prestera mer.
-Det är viktigt att våga välja bort! skjuter Ulrika in. Dras inte med i föreställningen om hur det ska vara - våga sätta dina gränser. När man hamnar i kris får man ett annat perspektiv. Många blir medvetna om nuet,
vågar bromsa och stannar inte i en dålig känsla.
På arbetet
-Prata om stress och utmattning på arbetsplatsen för att förhindra det,
uppmanar Antonio. Arbetsgivaren ska vara med i processen tillbaka och
det är viktigt med rätt förutsättningar för patienten för att det ska lyckas. Vi jobbar ofta i team. Förutom läkare, kan det finnas psykolog, fysioterapeut och hälsocoach. Här är det viktigt att man får de redskap som
passar för patienten själv.

Signaler att ta på allvar
•
•
•
•
•
•

Du börjar tappa strukturen på jobbet
Saker och ting blir inte klara i tid
Huvudvärk
Trötthet
Ljudkänslighet
Sömnsvårigheter

Hur blir det sedan?
-Det kan många gånger fungera bra att gå tillbaka till samma jobb. Det
som dock är viktigt är att identifiera de stressorer som gett dig för högt
stresspåslag och utifrån det göra en förändring såväl privat som på arbetet, säger Antonio.
Att satsa på att återfå livsglädje och energi, hitta en hållbarhet och landa in i trygghet med stunder av lugn och ro. Ställa sig frågan vad det är
som är viktigast i livet och inse att man inte kan påverka precis allt, det
handlar också om att förhålla sig till saker och ting, avslutar Ulrika.

Man kan inte prestera hela tiden
– till slut tar man slut
När jag träffar Ulrika och Antonio möts jag av två personer som utstrålar glädje, värme och humor.
Men när de börjar berätta för mig vad som egentligen händer i en stressad kropp kommer en allvarlig
sida fram hos dem. Ulrika börjar berätta om sin resa genom sjukdomen utmattningssyndrom – en
stressrelaterad sjukdom där vi i Sverige är världsledande.

I den gemensamma boken Utmattningens labyrint får läsaren parallellt
följa Ulrika Malmesved som patient och hennes läkare Antonio AlonsoVillaverde Lozano. Ulrika berättar att hon utsatt sig för press under för
lång tid utan att hon tagit sig tid för den viktiga återhämtningen. Hon
jobbade som slöjdlärare, var en presterare, ville ha koll på allt. Hennes
prestationsångest ledde till att hon jobbade mer och mer, det blev svårt
att få tiden att räcka till för både familj och jobb på ett hållbart sätt.
-Kroppsignalerna fanns där men jag lyssnade inte, trodde jag skulle
klara det, berättar Ulrika. Istället blev det en längre sjukskrivning och
en rädsla för att inte bli frisk igen. Idén kom upp att skriva en bok för att
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dela med mig både av min historia och av Antonios kunskap. Han berättar om sina erfarenheter, då han arbetar mycket med stressrelaterad
ohälsa och verkligen brinner för att hjälpa sina patienter.
Varför blir vi utmattade?
Sjukskrivningstalet för stressrelaterad ohälsa är högt och kryper allt
längre ner i åldrarna. Jag märker att åldern på mina patienter blir allt
yngre, men även 60-åringar insjuknar i utmattning, säger Antonio. Det
kan handla om att inte ha förmågan att anpassa sig till den nya tekniken.
Utvecklingen går helt enkelt för fort och det finns en press att vara till-

”

Anne-Christine Brandels

En bok som inger hopp om att
det går att minska stress, bli
lugnare och må bättre. Att det
finns en möjlighet att hitta
				vägen ut ur utmattningens
				labyrint.”
Utmattningens labyrint

En lättläst bok med bilder och illustrationer till de som själva inte
mår bra, men också till någon annan bredvid som behöver förstå
vad som händer.

Erbjudande till kunder i Länsförsäkringar Skaraborg
Som kund i Länsförsäkringar Skaraborg får du rabatt på både föreläsningen och boken
”Utmattningen labyrint - En patient & en läkare - två perspektiv på en resa genom utmattningssyndrom”
Ange följande rabattkod vid bokning av plats till föreläsning samt köp av bok: LF2019 gäller tom 20191130.
Föreläsning med Ulrika Malmesved och Antonio Alonso-Villaverde Lozano
• Onsdag 20 november kl. 18.30 - 20.30, Helensgården Skövde, Hertig Johans gata 19.
• Pris för kunder i Länsförsäkringar Skaraborg 225 kronor (pris för dig som inte är kund 295 kronor),
inklusive räksmörgås och kaffe/the. Begränsat antal platser, anmälan senast måndag 18 november.
• Läs mer och boka på www.mabrarummet.se/boka-plats-event
Boken, kunder i Länsförsäkringar Skaraborg får 25 % rabatt (ordinarie pris 179 kronor + frakt).
• www.idusforlag.se/utmattningens_labyrint
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Nöjdast kunder 4 år i rad

– det är vad vi kallar hållbarhet
Trygga, kunniga och ärliga
Den som träffar en mäklare från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
ska vara trygg med att mäklaren har som ambition att på bästa möjliga
sätt skräddarsy en lösning som passar er situation. Ärliga mäklare som
vågar göra rätt värderingar är en styrka som vi vet att kunder uppskattar.

Här är alla FN:s Globala Hållbarhetsmål. Länsförsäkringsgruppen har valt att fokusera på nr 3, 8, 10,
12, 13 och 17.

Vad menar vi egentligen
med Hållbarhet?
Att vara hållbara är något som ingår i vårt DNA. Vi på Länsförsäkringar Skaraborg har jobbat med det här
sedan 1842. Att se till att det inte uppstår skador och att hjälpa varandra om det ändå inträffar är hela vitsen
med försäkring. Varje skada som aldrig inträffar är en vinst för kunden, miljön och för hela samhället.


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

Teres Lundblad jobbar som hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Skaraborg, ett arbete
som bara växer i omfattning.

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

- Vi har många olika projektgrupper på gång i
bolagsgruppen som fokuserar på hur vi genom
vår verksamhet bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppfylls. Vi som bolag tar detta på
största allvar och vi vill föregå med gott exempel, förklarar Teres.

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

Hållbarhet har både ekonomiska, sociala och
miljömässiga perspektiv. Vår viktigaste insats är att jobba för att skador inte inträffar.
Genom att reparera skador på ett ansvarsfullt
sätt minskar vi också avfall och utsläpp. Vi vill
vara en förebild genom att ställa krav vid inköp
och investeringar, att bolag och leverantörer
har schysta arbetsvillkor.

Gatuadress

Postnummer & Ort

Telefon

E-post:

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

Teres Lundblad, Hållbarhetsansvarig,
Länsförsäkringar Skaraborg.

Som kundägt bolag får vi signaler från våra
kunder vad de tycker vi ska jobba med, berättar Teres. Det är viktig information för oss,
menar hon. De sista åren har vi också bidragit i flera nya initiativ utifrån psykisk hälsa. Ungas användande av skärmar leder allt
för ofta till psykisk ohälsa, här har vi jobbat tillsammans med skolor för att ge verk-

tyg till ett mer sunt användande. Ett helt
annat perspektiv på hållbarhet är att placera de pengar vårt företag förvaltar på ett
ansvarsfullt sätt för oss och våra kunder.
Branschbäst på hållbarhet – igen!
För femte gången har Länsförsäkringar utsetts till Sveriges mest hållbara försäkringsbolag av Sustainable Brand Index – Nordens
största konsumentundersökning om hållbarhet.
- Det är jättekul att folk tycker att vi är bra
på det här. Det ligger i vår natur som kundägt
försäkringsbolag, vi har alltid värnat om människor, vår lokala natur och omgivning. Kan vi
förhindra eller begränsa skador har vi gjort
mycket både för miljön och kunden - allt hänger
liksom ihop. Vi jobbar mycket med skadeförebyggande verksamhet och det märker kunderna, avslutar Teres.
Anne-Christine Brandels

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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där du självAVväljer din gåva. Se roupezcard.se

Svara rätt och var med i vår utlottning.
SLÅ
Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra
andravinster. Lämna ditt svar på vår webbsida:
DOFTA
LFskaraborg.se/hemmaplan senast den
GYTTJA 22 november.
27
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Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
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E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
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Namn.................................................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................................................
E-post................................................................................................................................................................................
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Erbjudandepaket för Länsförsäkringars Guldkunder.

Vibrationsdetektorer
Rökdetektorer
Kameradetektorer
Huvudenhet
Manöverpanel
Larmbricka
Röstenhet med sirén
Trygghetspanel
Larmskyltar och dekaler

När mörkret faller
ökar risken för inbrott
Extra produkter för LF kund:
2

Vattendetektorer

Larmlösning

TRYGG TOTAL

Vinnare från korsordet i maj
Lena Öman, Gullspång
Jan Carlsson, Mariestad
Caroline Helén, Skövde
Ann-Christine Hellberg, Skövde
Joakim Nohlgren, Falköping
Andreas Ljus, Falköping
Eva-Britt Rapp, Skara
Ing-Britt Eriksson, Hällekis

Bli Guldkund!
Enkelt och lönsamt.

20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.
LFskaraborg.se/guldkund

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Larm

8.490 :- 45

Ord. pris larmlösning 11.990:-, ord. pris larmtjänst

Verisure Partner
Säkerhetstjänst i Värmland AB
1955@verisurepartner.se

Ligg steget före, varje år får vi in mellan 300 och 350 bostadsinbrott, ofta sker det flera inbrott i
samma område vid samma tidpunkt. Många av dem hade kunnat undvikas med ett larm.

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren haft en säsongsbetonad prägel.
Flest villainbrott anmäls under årets mörka
månader, oftast i oktober till december. För
att motverka inbrott finns det en rad olika
lösningar, mycket handlar om att i grund och
botten göra det svårt för tjuven att ta sig in i
ditt hem.
Underskatta inte ett larm
Som skydd för sitt hem ska man heller aldrig
underskatta ett avskräckande larm. Ett larm
kan förhindra att inbrott sker eller skrämma
någon som försöker bryta sig in. Med hjälp
av ett larm kan bland annat grannar, väktare
och polis snabbt få vetskap om ett inbrott och
vidta åtgärder.

Ett larm ger ökad trygghet
Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem. Vår
samarbetspartner Verisure har larmlösningar
som hjälper dig att få en känsla av lugn. Larmet
kan skydda dig både när du är bortrest och när
du är hemma. Med ett skalskydd kan du nämligen ha larmet igång när du och din familj
sover.
Brandskydd
Men en larmlösning idag skyddar mot så
mycket mer än bara inbrott. Maria Gardell på Verisure berättar att det även ingår brandskydd med brandvarnare samt kontaktlarm i larmpaketet. Med hjälp av detta kan du tillkalla rätt åtgärd med en gång

när det sker något i hemmet. Hon fortsätter, du ringer upp via en röstenhet som
fungerar som en högtalartelefon som hörs i
hela huset. Ramlar någon i hemmet och inte
kan rädda sig själv finns även en trygghetspanel som man kan ringa SOS med.
Trygghetspaket
Länsförsäkringar Skaraborg har i samarbete
med Verisure tagit fram ett trygghetspaket
som ökar hela familjens säkerhet till ett specialpris för Länsförsäkringars kunder. Se mer på
www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/
om-oss/erbjudanden/larm
Malene Falk

Telefon...............................................................................................................................................................................
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Larm

7.490 :- 45

GRÄS
Du kan också lämna
in ditt svar på något av
våra kontor eller posta till:

NING
Länsförsäkringar
Skaraborg
Box 600
GRÄS
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.
Telefon.................................................................................................................

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

ERBJUDANDE LF KUND

HÅR1:a
pris: RoupézCard
gåvokort
GREJ
STYLING

2

27

DOFTA

SÖKA
SIG
TILL

GREJ
AVKOMMA
VILSELEDA

Larmlösning

Ord. pris larmlösning 12.380:-, ord. pris larmtjänst

SÄGS
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BÖNA

Vattendetektorer
Smart plug

TRYGG TOTAL
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GYTTJA
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GOJA

SÄNKA
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HA PÅ
KÄNN
BLOMSTÄLLNING

Vibrationsdetektorer
Rökdetektorer
Kameradetektorer
Huvudenhet
Manöverpanel
Larmbricka
Röstenhet med sirén
Trygghetspanel
Larmskyltar och dekaler

Extra produkter för LF Guldkund:

TITTA

2:a pris: Snyggt förkläde i canvas
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ERBJUDANDE LF GULDKUND
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rabatt på Sveriges populäraste hemlarm.

7
2
2
1
1
1
1
1

VIGG
BERÖM

BESTÅR
TA EN
LUR

19

25

OLJEVÄXT
FÖRBI

Som kund hos Länsförsäkringar Skaraborg får du

OLJEVÄXT
FÖRBI

BESTÅR

SPECIELL

VALID

PACINO
PÅSDRYCK

SAMLAR
STYRKA

KATTDJUR
SÖKA
EFTER

KLOCKA
SA INTE ETT
KNYST

29

18

STRÖM

3

HEMLARM FÖR VILLA OCH LÄGENHET

22

ÄNGSLAN

ÄR
SKÄNKATIGER
STÄMMA
HÅLLER
FÖRARE

SÅNG

BUSAR

26

MYROR

KÄNNA
SIG
OMSORG

TOG
MARK

HANDLAR

ANTAL

STICKS
PÅ ROSSTJÄLK

19

FÖRSTÅ
LÅNG PÅ
GIRAFF

GÖR DEN
MISSNÖJDA

7

KAN

28

5

DAGSMEJA

A
D
Å

BUSAR

TRÖTTA

ÅNGA

SAMLAR
STYRKA

FRAKT

JUPITER

PLATS
FÖR
BAD
4

12

MYROR

8

KONSTLAT

18
FÖRSKOLA
TOK

SÄGS
VARA
ENVIS

SÅNG

10

HÄSTTJEJ

HÄSTHÅR
MEDDELA

TOG
MARK
V

16

UGGLA

23

SNATTA

RELIGION
SKAKAR
SKURK?

STRÖM

ÄR CITRONEN

CHEF

KATT-BERUSA
DJUR
GÅ
SÖKA
SKÄRINEFTER
GER

26
KLIBBIG

FARA

1

FÖRSTÅ
LÅNG PÅ
GIRAFF

SAMHÄLLSKLASS

GÖR DEN
MISSNÖJDA

TRÅCKLA

OPTIMIST
FÖRTECKNING

20

12

DAGSMEJA

TA TILLBAKA

SOLGUD
TVÄRSLÅ

NOTIS

KORADE

28

17

SNÄLL

KAN
VARG

FÖRBYGGER
KLARATS
MEOSKYLNINGAR
DIG

BESDYSTER
VÄRADE ÅSNA

FRAKT

SAMHÄLLSKLASS

STICKS
PÅ ROSSTJÄLK

ÄR CITRONEN

UGGLA
LIKNAR

30

VILL
KÄNNA
HUND
SIG
OFTA
OMSORG

ASPIRANT
13

16

UNDERSÖKNING

VATTENVÄXT

GÅR

BJÖRN I
KORADE

1

TRÅCKLA

SKÄNKA
STÄMMA

PLAN
TERA
GÅR
OFTA
ISÄR

FÖRSKOLA
TOK

Bästa skydden mot inbrott:
• Grannsamverkan - ta hjälp av grannar för att hålla utkik på vilka som rör sig i kvarteret eller området.
Hjälp varandra med att ta in post, klipp gräs, flytta saker i trädgården – allt för att det ska se ut som om någon är hemma.
• DNA märk dina ägodelar, då blir dessa spårbara via polisen. Chansen för att få tillbaka stöldgodset ökar samt att det är svårare att
sälja vidare märkta produkter. DNA-märkningssats finns att köpa i våra butiker.
• Belysning – se till att du har belysning i och omkring huset, det skrämmer bort de lite mer ljusskygga individerna.
• Larm – skrämmer både bort inbrottstjuvar samt ger en signal om att något har hänt. Exempelvis om en ruta är krossad så behöver
denna åtgärdas för att undvika följdskador med regn som kommer in eller kyla som kan skada andra installationer i huset.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Sitter ditt barn säkert?
Våra barn är det dyrbaraste vi har och som föräldrar vill vi skapa så trygga förutsättningar som möjligt för dem.
En del av detta är att barnet ska sitta säkert i bilen. Tillsammans med NTF Skaraborg löser vi på Länsförsäkringar
Skaraborg familjens hela behov av bilstolar till barnen – och på köpet hjälper vi dig också att spara pengar.
BILBARNSTOL
FÖR ENDAST

65

KR/MÅNAD

BABYSKYDD - CIRKA 0-9 MÅN

BILBARNSTOL - 9 MÅN OCH ÄLDRE

De första nio månaderna behöver ditt barn ett
babyskydd. Skyddet får du låna UTAN KOSTNAD (Ordinarie hyra 500 kr).

När barnet vuxit ur babyskyddet får du köpa
en bilbarnstol för ENDAST 65 KR/MÅNAD
under 36 månader. Totalkostnad 2 340 kr.

Babyskyddet finns att hämta
hos mödravårds- och barnavårdscentralerna samt hos
NTF Skaraborg. Kontakta oss
om du vill veta mer.

Du får stolen utlämnad och säkert
monterad av NTF. Efter tre år är
bilbarnstolen din.

Babyskydd BRIO Primo

Bilbarnstol Axkid

Vad är haken? Det låter nästan för bra ...

Erbjudandet gäller dig som har ditt boende och antingen ditt barn eller din bil försäkrad hos oss på Länsförsäkringar Skaraborg under den tid du lånar babyskyddet och under avbetalningsperioden för bilbarnstolen.
Det är dock inte en hake utan det handlar om din trygghet. Du får din bilbarnstol monterad av NTF Skaraborg.

Kontakta oss 0500-777 444 eller besök vår hemsida: LFskaraborg.se/bilbarnstol
Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 0500-777 000, info@LFskaraborg.se | Falköping Storgatan 1, 521 42 Falköping,
0515-677 200 | Lidköping Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 32 Lidköping, 0510-777 220 | Mariestad Esplanaden 8, Box 32, 542 30
Mariestad, 0501-377 240 | Tidaholm Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm, 0502-777 260 | Skara Stortorget 1, 532 30 Skara,
0511-241 00 Habo Jönköpingsvägen 13 A, 566 31 Habo, 036-172 400 | Vara Stora Torget 4, 534 31 Vara, 0512-797 270
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