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Sveriges största
Brandövning
– Vet du och din familj vad ni ska
göra om det börjar brinna?

SIDA 2-3, 6-7 & 16

SKÖVDE TIBRO • HJO
Tack alla
bankkunder

Är du en
trafikfara?

SIDA 4

SIDA 10-11

Nollvision!
Vi har bestämt oss!
Våra kunder ska drabbas
av färre brandskador
än tidigare.
Att bli utsatt för en brandskada är för alla
en traumatisk upplevelse. Materiella ting
går att återskapa men alla minnessaker och
affektionssaker går bokstavligt upp i rök.
Det värsta är ändå om liv går till spillo, det finns
ingen försäkring i världen som kan återställa det.
I Länsförsäkringar Skaraborg har vi antagit en
långsiktig nollvision mot brandskador. Målet är
i första steget att halvera antalet bränder hos
våra kunder under kommande år. För att lyckas
med det behöver vi göra det tillsammans med
er. Ni kommer få erbjudande, bli presenterade
ny förebyggande teknik och vi avser att skapa
delaktighet i att göra ett bra förebyggande
arbete. Vi vill helt enkelt försäkra er om att
olyckan inte händer.

Brandsläckare
för 175 kr!
Erbjudandet gäller privatkund hos Länsförsäkringar Skaraborg
till och med 1 december och så långt lagret räcker.

Första möjligheten för er är att hänga på
Sveriges största Brandövning. Genom att
göra en brandövning i hemmet så ökar ni både
medvetenheten om vilka risker som finns och
ni har bättre beredskap ifall olyckan ändå
är framme. Att behöva riskera att gå in i ett
brinnande hus för att leta efter barnen bara för
att ingen återsamlingsplats är bestämd kan vara
skillnaden mellan liv och död.

Gäller röd Brandsläckare 6 kg, max 2 st per hushåll. Ordinarie pris 349 kr.

Som avslutning på vårt jubileumsår erbjuder vi
också möjligheten att köpa en brandsläckare
för, just det, 175 kronor. Efter att själv en gång
släckt en uppkommen brand med hjälp av en
handsläckare kan jag garantera att den var värd
betydligt mer än 175 kronor i det läget.
Vi går nu in i en årstid där det är mörkt under
stor del av dygnet. Ett leende ersätter inte
reflexen men kan lysa upp vardagen mer än en
solig vårdag. Gör en bra vinter och ta hand om
varandra!

Sveriges största
Brandövning
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Vetenskapliga brandshower på Dalénium
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Minnen från
175-årsfirande

Tillsammans har
de jobbat i 175 år
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Du är väl med i
Du har säkert varit med om en brandövning någon gång.
Men har du gjort en där hemma? Lugn, du är långt ifrån ensam.
Trots att de allra flesta bränder där människor skadas
eller dör sker i hemmen är det väldigt få av oss som
faktiskt gjort slag i saken och brandövat med våra
nära och kära. Det vill vi ändra på. Den 27 november
till 3 december hoppas vi att du och alla du känner är
med på Sveriges största Brandövning.

Femton minuter kan vara livsviktiga
Själva brandövningen behöver inte ta så lång tid att
genomföra. En kvart räcker för de flesta. Men det är
femton minuter som verkligen kan vara livsviktiga.

För att göra det enkelt för dig har vi gjort en enkel
steg-för-steg-lista som de flesta kan följa. Vi har
också samlat ihop en mängd tips och råd om hur
man undviker och släcker bränder hemma. Allt detta
hittar du på sverigesstörstabrandövning.se, den kan
vara bra att ha uppe i din telefon när du brandövar,
så missar du inget. Vi hoppas att du vill ta tillfället att
göra en brandövning där hemma.
Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg

Gör så här:
Gå in på www.sverigesstörstabrandövning.se
för mer information och för att göra
brandövningen.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Tack alla våra bankkunder
Hemmaplan stämde möte med
Jonas Rosman, vd för Länsförsäkringar Skaraborg, för att
prata om framgångarna på
banksidan. Han tog emot
där Länsförsäkringar hör
hemma, mitt i Skaraborg på
huvudkontoret i Skövde.
– Det är självklart vad man ska
säga i den här situationen. Det
är bara att tacka för förtroendet
som kunderna ger oss, säger han.
Länsförsäkringars bank är inne på 21:a verksamhetsåret. Med tiden har man blivit en stor aktör och är
i dag femte största banken i Sverige. Och ingenting
tyder på att trenden viker, för Länsförsäkringar
fortsätter hela tiden att växa.
– Att välja bank är inte som att köpa kapitalvaror
utan handlar mer om en relation. Jag vet att våra
kunder uppskattar att vi finns nära och är tillgängliga.
Vi har åtta kontor i Skaraborg och kunderna har aldrig
långt till ett personligt möte. Sedan kan de också
sköta många ärenden digitalt, säger Jonas Rosman.
Han har själv inte varit med på hela resan utan
tillträdde som vd för Länsförsäkringar Skaraborg för
ganska exakt två år sedan.
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– Jag vet att jag då sa att vi har ett varumärke att
vårda och att det vore roligt om vi kunde bli
den ledande banken, säger han och utvecklar:
– Störst är kanske inte ett mål i sig, men att bli Sveriges mest omtyckta bank är också att vara ledande.

Vi har inte bråttom
Just kundnöjdheten är något Jonas Rosman
värdesätter högt:
– Jag får feedback var jag än är. Våra kunder
uppskattar att de vet vilka vi är, och vi springer på
varandra i olika sammanhang och överallt. Vi har
ansvar för ett starkt varumärke i Skaraborg.
Diskussionen kommer in på tidsperspektiv, och
bankverksamheten är jämförelsevis bara barnet i
Länsförsäkringars familj där försäkringarna funnits
med från starten.

”

Vi har ju funnits
i 175 år, och vi arbetar
mer med långsiktighet
än att ha bråttom

– Vi har ju funnits i 175 år, och vi arbetar mer med
långsiktighet än att ha bråttom. Vi försöker anpassa
oss till verkligheten, vara lyhörda gentemot våra
kunder och förvalta det förtroende vi fått, säger
Jonas Rosman.
Han plockar fram den senaste verksamhetsberättelsen och läser att Länsförsäkringar då hade 38 000
bankkunder. Det har tillkommit ett par tusen och

passerat 40 000 i dag. Även om det är en bit kvar till
antalet försäkringskunder (105 000) visar det med
tydlighet hur starkt bankverksamheten går.

Vill förmedla trygghet
– Jag vet att det finns många som uppskattar att göra
affärer med oss som bankpartner, eftersom kunden
kan få ett lånelöfte praktiskt taget direkt hon eller
han ber om det, säger Jonas Rosman.
Han berättar att Länsförsäkringar vill förmedla
trygghet.
– Vi vill vara en trygg partner för finansiering och
försäkringar. Vi verkar också för social trygghet, bland
annat genom projektet med grönt kort som lyfter
frågan om fair play i ungdomsidrotten (se sida 9).
Därigenom är vi också en aktör i samhället, och vi
känner att vi bidrar till att Skaraborg är en trygg del
av världen att verka i, säger han.
Jonas Rosman lyfter engagemanget från
175-årsdagarna på Sommarland i augusti, då ungefär
20  000 kunder var gäster under jubileumsfirandet.
– Jag är stolt och glad att så många kom. Det visar
att vi känner tillhörighet, säger han.
Och ingenting talar för annat än att det blir 175
nya år för Länsförsäkringar.
– Våra ägare och våra kunder är samma människor.
Att vi är kundägda är stabiliteten i Länsförsäkringar
och ett skydd mot att bli uppköpta. Därför kan vi
fortsätta jobba med bra service och att utveckla oss
utan att det sker på bekostnad av något annat. Att
vara vd på Länsförsäkringar Skaraborg är därför ett
fantastiskt roligt uppdrag, säger Jonas Rosman.


MIKAEL HJERPE

En alldeles speciell sommardag
En mörk novemberdag kan det vara skönt att plocka fram minnena från en härlig sommardag
med firandet av 175 år och Sommarland. Så här tyckte några Guldkunder om besöket och
om varför de är kunder hos Länsförsäkringar.
Andreas och Emma Johansson från Skövde med
barnen Wilton (3,5 år) och Isabelle (2):
– Det finns mycket att göra här även för små
barn och vi har varit här flera gånger redan i år. Det
finns både bra badmiljö, brett utbud i leklandet och
åkattraktioner. Wiltons favorit, som så många andra
mindre barns, är att åka lastbil.
– Vi har varit kunder hos Länsförsäkringar Skaraborg i tre-fyra år. Det började med att vi var försäkringskunder, men det är smidigt med helhetskonceptet
att ha bank och försäkring på samma ställe. För oss
fungerar detta bra, så vi är nöjda.

Full fart på Sommarland med mamma Emma och pappa Andreas, som ses här med barnen Wilton och Isabelle.

Johan Sturesson och Maria Hedén Sturesson
från Lidköping med barnen Ida (12) och Hugo
Sturesson (9) samt kompisen Alfred Larsson (9).

Hanna Göhlin och Jonas Andersson från
Falköping med barnen Matilda (15) och Emilia
Björstig (14) och Leo Andersson (2):

– Vi brukar vara här en gång varje sommar och
tycker att det är jättebra, trevligt och avkopplande.
Barnen är så pass stora att de hittar och kan
sysselsätta sig själva.
– Vi har alltid haft bilförsäkringen hos
Länsförsäkringar, men nu har vi varit Guldkunder
i två-tre år. Det är smidigt att ha allt på ett ställe.
Den personliga kontakten och att Länsförsäkringar
ligger förhållandevis i framkant med appar känns bra.
Helheten är viktig för att vi ska vara nöjda.

- När vi närmade oss Sommarland tänkte jag
”herregud, vilka bilköer, det kommer vara kaos”. Men
jag är positivt överraskad, inga direkta köer här inne
och området sväljer oerhört mycket folk. Sedan blev
vi dränkta i regn när vi kom, men det räckte med att
köpa paraplyer och ponchos så slutade det regna…
– Vår kundresa började med att vi skulle köpa
hus. Huset såldes via Länsförsäkringar, och då tog
vi lånet där. Det var enkelt och smidigt. Känns bra
att ha lån och försäkringar samlat på samma ställe.
Länsförsäkringar har trevlig personal, som vi fick
förtroende för direkt. Vi är väldigt nöjda.

Frida och Anders Ströberg från Habo med barnen
Elina (7 år) och Elsa (4):
– Jättehärligt! Det blev lite kallt efter badet, men
det har ändå varit toppen. Vi gav upp lite tidigare än
vad vi tänkt när det började regna, men vi hann ändå
uppleva mycket. Badet förstås och Kotteland. Elina
åkte Tranan tillsammans med Anders, och då var
jag med Elsa och lekte. En fantastisk förmån att bli
inbjuden så här av Länsförsäkringar.
– Vi köpte hus genom Länsförsäkringar för sex och
ett halvt år sedan, och då flyttade vi allting hit – lån
och försäkringar. I och med att Länsförsäkringar har
ett lokalkontor känns det som en närmare kontakt
med de som jobbar där. Det känns som att de värnar
om oss kunder. Vi är nöjda.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Brandkunskaper överförs via
vetenskapliga brandshower
På Dalénium i Stenstorp får
skolelever kunskap om eld och
hur man bäst släcker den.
– Tanken är att knyta ihop
verkligheten och vardagen för
att ge en helhet. Och kunskapen
att släcka en eld borde alla
ha, säger verksamhetschefen
Annica Hansson Walldén.
Förra året fick 800 elever och lärare i Falköping en
inblick i brandsäkerhet på Dalénium, som samarbetar
med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i projektet.
– Vi jobbar mycket med vetenskapliga shower.
Säkerhetstänket finns med oss hela tiden, upplyser
Annica Hansson Walldén.
Att överföra kunskap till skolelever den vägen
känns som en win-win-situation. Här sprids
budskapet snabbt och till en målgrupp som är viktig.
– Eld är fascinerande men samtidigt väldigt
farligt. Våra shower är underhållande, men också
pedagogiskt uppbyggda. Vi tror att det leder till
eftertänksamhet hos dem som varit hos oss, säger
Karin Cederberg som är pedagog på Dalénium.

Dalénium – ett science center
Dalénium är en slags experimentverkstad, eller
science center som det också kallas. Skolklasser som
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kommer hit får träffa brandmän som instruerar och
berättar om släckningsarbetet.
Bland annat berättas det om brandtriangeln – de
tre beståndsdelarna som måste finnas för att det ska
kunna brinna:
• Brännbart
• Värme
• Syre
Om en av ovanstående förutsättningar saknas kan
det inte brinna.
– Vi pratar om interaktivitet genom att eleverna
får leta skyltar som visar utrymningsvägar, och låter
elever enskilt eller två och två följa med en brandman
in i ett rökfyllt rum. Eleverna får också släcka en
simulering av eld med hjälp av brandsläckare utrustad
med laser, fortsätter Karin Cederberg.

Kompletterar skolan
Dagen avslutas med en halvtimmas eldshow där
experimenten avlöser varandra. Det är ljud och ljus
som effektfullt fångar intresset hos besökare.
– Vår verksamhet bygger på att eleverna ska få
prova på själva. Vi kompletterar skolan men ersätter
den inte, säger Annica Hansson Walldén.
Höstens skolverksamhet inleds nu under
november, men det kommer också finnas möjlighet
för allmänheten att ta del av i alla fall eldshowen
eftersom den finns med som en del av programmet
under jullovet.



MIKAEL HJERPE

Så använder du brandsläckare
En brand kan alstra oerhörd värme,
omkring 800-900 grader. Självklart ska
man hantera en brand med respekt.
Finns en brandsläckare till hands vill det
också till att kunna använda den.
Så här gör du:
• Dra ur säkringen
• Lossa slangen
• Rikta munstycket mot det som brinner
• Sikta långt ner, inte mot toppen av
lågorna
• Gå nära branden och huka dig ner
• Tryck in handtaget
• Rör dig runt branden så att du kommer åt
ordentligt

Läs mer på sverigesstörstabrandövning.se

De senaste tio åren har i genomsnitt 110 personer per år omkommit på
grund av brand. Nästan nio av tio dödsbränder sker i hemmet. Det visar
statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är
i få hem det genomförs brandövningar. Den saken vill Länsförsäkringar
förändra och bjuder därför in till Sveriges största brandövning.
Den 27 november-3 december hålls övningen som syftar till att
få privatpersoner att se över sitt brandskydd och mentalt
förbereda sig om olyckan skulle vara framme.

Brandövning hos familjen Ohlsson
Hemma hos familjen Ohlsson i Mariestad renoveras det för fullt.
Det nya köket är i dag ett tomt rum på nedervåningen och i
vardagsrummet står det saker staplade i ett hörn.
Det är två månader sedan Maja och Olle med barnen Jonas och
Hannes flyttade in, och det första de gjorde innan dess var att
brandsäkra huset.
Jonas och Hannes är tio respektive nio år. De har
varit med om en brandövning hemma redan i den
förra bostaden.
– Då gick vi in till mittrum , klättrade ut på taket
genom ett fönster och hoppade ner i rabatten,
berättar Jonas.
Just den här dagen när Hemmaplan hälsar på
har Jonas och Hannes en kompis på besök. Han
heter Tristan och alla tre grabbar berättar om
brandövningar från skolan. De har bra koll på varför
en brand kan uppstå och hur de i så fall ska bete sig.
Som ett rinnande vatten räknar de upp:
– Rädda, larma, släcka.

Nya elledningar i huset
Huset som familjen Ohlsson flyttat in i är byggt 1947.
Det är ett renoveringsobjekt, och det återstår fortfarande mycket arbete men mycket är också gjort.
– Gamla elledningar kan vara en källa till brand,
men vi har bytt all el. Det var viktigt för oss att fixa

det direkt och samtidigt sätta in jordfelsbrytare.
Huset hade också öppen spis, men det kändes inte
vettigt att ha. Det skulle inte gå att lämna en eld utan
uppsikt, så vi satte in en kassett istället, berättar Olle.
Vi sitter vid bordet i det gamla köket, som så
småningom ska bli matrum när renoveringen kommit
lite längre, och diskuterar brandsäkerhet. Det känns
som att familjen är bra påläst och det visar sig finnas
en förklaring till det.
– Vi har alltid haft brandövningar hemma när jag
växte upp, berättar Maja och fortsätter:
– Vi bodde i ett trevånings radhus, och innan det fanns
brandstege övade vi att åka ner på stuprännan. Vi råkade
aldrig ut för någonting men pappa lärde mig att alltid
kolla nödutgångar, och vi hade brandvarnare i varje rum.

Smidigare att bo i en mindre stad
Maja, Olle, Jonas och Hannes flyttade till Mariestad
från Sollentuna för fem år sedan. Från början bodde
de i lägenhet för att testa hur de trivdes, och sedan

blev det radhus och nu villa. De flyttade framför allt
för att ”få ihop vardagen”, som Olle säger. Då tänker
han på att slippa ägna tid åt pendlande som det
nästan alltid blir i en storstad.
Han pendlar faktiskt här också, men resan till
Skara är inte så betungande. Han jobbar som präst
och Maja är gymnasielärare och har bara några
hundra meter till sitt jobb.
– Egentligen är det inte konstigt att vi pratar en
del om brandsäkerhet, för vi har jobb båda två där vi
har ansvar för andra människor, säger Olle.
– Fast jag ska nog kunna hålla koll på mina tre
grabbar utan att springa med en lista härhemma,
inskjuter Maja.

Alla har koll på brandfilten
Barnen har respekt för eld. Hannes berättar att han
sett en lekstuga brinna och att han själv bränt sig på
en brännmärkningspenna i slöjden.
– Är det någon som minns var vi har brandfilten?
frågar Olle plötsligt.
Både Hannes och Jonas pekar på dörren som
leder ner till källaren. Där hänger både brandfilten
och en brandsläckare. Och i huset finns dessutom
flera brandvarnare.
– Men vi behöver också en brandstege från
övervåningen, konstaterar Olle.
– Vi tar tag i det med en gång, för det finns ingen
anledning att vänta med det, säger Maja.

MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vi hälsar våra nya
medarbetare välkomna!

Marianne Wallgren, Sara Ståhl, Njomëza Domniku och Ottilia Stormvinter tillsammans med Mirela Brzac. Sofia Wremer saknas på bilden.

Njomeza Domniku
Jobbar som:
Privatrådgivare Försäkring
Ålder: 27 år
Bor: I Skövde
Familj: Min man Arian och
dottern Ina, 2 år
Mitt försäkringstips: Många av våra kunder är duktiga
på att försäkra sina saker, såsom bilar och boende.
Ibland händer det att kunder missar att försäkra
sig själva. Mitt tips är att se över sitt totala skydd
tillsammans med oss en gång per år.

Sara Ståhl
Jobbar som:
Fastighetsmäklare
Ålder: 34
Bor: Nybyggd villa i
Hentorp, Skövde
Familj: Man och två barn.
Mitt mäklartips: Att vara väl förberedd är grunden
till en bra affär, både för dig som ska köpa eller sälja
bostad, det kan du göra med såväl lånelöfte till en ny
bostad till att värdera och förbereda din försäljning
för att det ska gå så smidigt som möjligt, men även
för att ha tiden till att göra det lilla extra för att sticka
ut ur mängden vid en marknadsföring. För dig som är
på väg att köpa rekommenderar jag att gå på mycket
visningar och ställa mycket frågor. Vi kan även agera
bollplank även om det inte är genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling du köper.
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Ottilia Stormvinter
Jobbar som:
Privatrådgivare bank
med inriktning mot
förmögenhetsrådgivning
Ålder: 33 år
Bor: Hjo
Familj: Sambo och två söner, Klint 5 år och Vide 8
månader.
Mitt spartips: Jag vill slå ett slag för månadssparande
i fonder! Det är ett enkelt sätt att spara som går att
anpassa efter alla plånböcker. Var långsiktig och
tumma inte på kapitalet. Med lite eftertanke kan alla
spara ihop en mindre förmögenhet.

” Jag är glad att få hälsa nya
medarbetare välkomna till vårt
kontor på Rådhusgatan 8
i Skövde.
Vi växer på både bank, försäkring
och fastighetsförmedling och
utökar nu med personal.”
Mirela Brzac
Marknadsområdeschef Östra Skaraborg
Länsförsäkringar Skaraborg

Marianne Wallgren
Jobbar som:
Privatrådgivare Försäkring
Ålder: 53 år
Bor: I Skultorp, Skövde
Familj: Sambo, fyra utflugna
barn och tre bonusbarn
Mitt försäkringstips: - Jag rekommenderar alla att
titta över sitt person-försäkringsskydd för olycksfall
eller sjukdom. En annan otroligt viktig bit som jag
brukar erbjuda våra kunder är livförsäkring och även
träffa en jurist, när det behövs. Exempelvis om ett par
är sambo, har gemensamma barn och äger boendet
tillsammans. Men även de som ej har barn men äger
boendet tillsammans.

Sofia Wremer
Jobbar som:
Privatrådgivare Bank
Ålder: 36år
Bor: I Skövde
Familj: Min man Rasmus,
Alfred 8 år, Nils 5 år och
Eskil 3 år.
Mitt banktips: Jag gillar att vara med kunden i livets
alla skeden. Mitt tips är att börja spara tidigt och
skapa en bra struktur i sin ekonomi och
göra kunden medveten om vad som krävs för att nå
sina mål både på kort och lång sikt.

För schystare handboll
Det är inte längre enbart golfsporten som använder sig av
grönt kort. När Skadevi Handbollscup, med drygt 300 lag,
nyligen genomfördes i Skövde
delades grönt kort ut i varenda
match. Det gröna kortet står för
fair play och delades ut till en
spelare i varje lag.
Det är ett samarbete mellan Länsförsäkringar
Skaraborg och arrangörsklubben IFK Skövde som
ligger bakom Grönt Kort för Fair Play. Det har tidigare
prövats inom fotbollen med gott resultat, och nu
välkomnades det också på handbollsplanen.

Fostrar goda samhällsmedborgare
En ledare i varje lag fick ett grönt kort inför varje
match, och hade sedan uppgiften att hitta en spelare i
motståndarlaget att dela ut det till efter slutsignalen.
– Även om vi är en handbollsklubb handlar det inte
bara om handboll. Det här med fair play blir bara mer

och mer aktuellt. Vi vill vara med och bidra till att våra
ungdomar får en bra start i livet genom att fostra
dem till goda samhällsmedborgare, säger Mikael
Samuelsson som sitter i ledningsgruppen för Skadevi.
Spelarna som tilldelades grönt kort hade mer att
vinna än bara beviset på ett föredömligt uppträdande.
De deltog också i utlottningen av priser.

Viktigt med en bra upplevelse av sporten
IFK Skövde och Länsförsäkringar har ett samarbete
sedan länge och för oss känns det bra att kunna göra
saker tillsammans. Det gröna kortet är en win-winsituation, Länsförsäkringar får synas samtidigt som
vi får jobba med de här värdena, fortsätter Mikael
Samuelsson.
För IFK Skövdes del stannar inte arbetet med fair
play just som cuparrangör, utan klubben har också
tagit fram en värdegrund för det interna arbetet.
– Det arbetet pågår hela tiden, och är bra så
att alla får veta vad vi står för. Alla spelare blir inte
proffs, men vi ska göra vårt yttersta för att de ska få
en bra upplevelse av sporten från det att de börjar i
handbollsskolan tills den dag de slutar spela, säger
Mikael Samuelsson.



Kriterier för Grönt Kort
Hjälpa skadad med- eller
motspelare
• Gå fram och kolla hur spelaren mår
Grönt kort

A7.indd

1

2017-10-19

Alltid visa respekt för alla
• Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
• Hälsa innan match
• Tacka motspelare och domare efter match
• Lyssna på sin tränare
• Bidra till att nolltolerans följs
Hjälpa domaren
• Inte försöka påverka en domares beslut
• Acceptera alla beslut direkt
Ha en positiv attityd
• Peppa medspelare
• Aldrig gnälla eller klaga
• Vara en bra vinnare/
förlorare
• Att alltid använda ett
vårdat språk och
kroppsspråk

MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Är du en
trafikfara?
– 750 000 bilförare tros ha så dålig syn
att de inte uppfyller körkortskraven
Hur ser du egentligen? Frågan är berättigad med hänsyn till
resultatet av den senaste synbesiktningen – en undersökning
som visar att var åttonde bilförare ser så dåligt att de inte skulle
få körkortstillstånd i dag.
Nu kommer den mörkaste tidpunkten på året.
Så… tillhör du gruppen som utgör en trafikfara?
Det finns många saker man som bilförare behöver
tänka på i dessa tider. Bortser vi ett tag från den egna
synförmågan vill det förstås till att förbereda bilen för
den mörkaste perioden på året.
Det handlar inte minst om att ha fungerande
belysning, bra däck, ordentligt laddat batteri,
glykol och spolarvätska som är anpassat efter
årstiden.
– Sedan handlar det om hastigheten – det är
den som orsakar de stora olyckorna. I stan blir
det oftast bara plåtskador och sällan allvarliga
personskador, men på 90- och 100-vägar blir det
stora konsekvenser vid en olycka. Därför gäller det
att hålla avstånd till framförvarande bil, säger Pontus
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Fakta: vinterdäck
Vinterdäck ska användas vid vinterväglag
under perioden 1 december-31 mars.
Dubbdäck får användas 1 oktober-15 april
eller vid annan tidpunkt på året då det är
eller förväntas bli vinterväglag.

Han tror inte på
att tjata in i folks
medvetande vilka
risker många förare
tar i trafiken, för det är
allmänt känt. Istället
anser han att det
är bättre att belysa
Pontus Blom
problematiken så att folk
får en tankeställare.
Problemet när det skymmer och dessutom är
blött ute handlar inte enbart om sikt för bilförare utan
också synlighet för fotgängare. Det är ett gemensamt
ansvar som borde tas på större allvar.
– Som gångtrafikant tänker många ”jag syns” när
det fortfarande är lite ljus ute, men de förstår inte
alltid hur föraren ser det inifrån bilen. Speciellt vid
nederbörd blir sikten dålig, så jag skulle uppmana alla
att bära någon form av reflex, säger Pontus Blom.

Samarbete med Högskolan i Skövde
Blom som är chef Skadeförebyggande verksamhet på
Länsförsäkringar Skaraborg.

Han berättar om ett projekt som genomförts
på Högskolan i Skövde med hjälp från
Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, där man tog

fram en reflexväst som bröt från mönstret kring hur
reflexvästar normalt ser ut.
– Till att börja med sattes reflexbanden uppifrån
och ned. Det framkom att den saken blev till stor
hjälp framför allt hos cyklister som sedan hade
reflexband som fortsatte upp på hjälmen. En cyklist
som förbereder en sväng vrider oftast på huvudet
först, och då skulle det indikera för en bilförare att
något håller på att hända framför dem, säger Pontus
Blom och fortsätter:
– Sedan togs det fram en reflexväst som inte
var neongul. Det var inte alldeles enkelt att beställa
en svart reflexväst, för tillverkaren påstod att den
aldrig skulle bli godkänd enligt EU-normer. Men för
ungdomar som kanske inte vill använda neongula
västar måste det ju vara bättre att använda en svart
icke godkänd väst med reflexband än ingen alls…
Den svarta reflexvästen finns fortfarande i
Länsförsäkringars butiker och säljer bra.

Reflexprodukter från lokalt företag
Skövdeföretaget VSBL har också plockat fram en
rad reflexprodukter som bland annat säljs genom
Länsförsäkringar.

Problemet med rattsurfning
Skövdeföretaget VSBL har utvecklat reflexprodukter som bland
annat säljs genom Länsförsäkringar.

– Mycket handlar om att lyfta folks medvetenhet.
Alla vet att vi bör använda reflexer, men ändå är det
många som resonerar ”det händer inte mig”. Därför är
det bra med produkter där reflexmaterial är inbyggt,
som till exempel dekor på en mössa eller ovansidan
på en handske, säger Pontus Blom.
Slutligen ett par rader till om synbesiktningen.
Det är Synoptik som tillsammans med Bilprovningen
genomför synbesiktningen varje höst.
Enligt beräkningar som gjorts utifrån
undersökningen finns drygt 750 000 bilförare med så
dålig syn att de inte uppfyller körkortskraven.
Nio av tio bilister vill införa återkommande synundersökningar hos bilförare som fyllt 45 år.


En annan sak som ska bidra till ökad
trafiksäkerhet är undvikandet av
mobilanvändning. Den 1 december är det fyra
år sedan det lagstiftades mot användande
av mobil ”om den inverkar menligt på
framförandet av fordonet”, som det beskrivs.
Trots att medvetenheten om farorna är
det närmare 40 procent som medger att de
rattsurfar.
Länsförsäkringar driver projektet Ride
safe, som syftar just till att bilförare helt ska
sluta använda telefonen när de kör.
– Jag tror att vi alla sett bilar som kör
vingligt på vägarna, och det kan mycket väl
vara på grund av att föraren surfar, skriver
eller läser ett sms. Men nu finns det en teknik
som gör att telefonen inte är användbar på
förarplatsen, berättar Pontus Blom.
Just nu genomförs ett pilotprojekt för att
se effekterna av att använda denna teknik.

MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Fråga oss om ditt boende!

Har ni funderingar kring bostadsmarknaden
eller går ni i säljtankar?
Kontakta oss för professionell rådgivning!

Det lackar mot jul
Alla som tecknar förmedlingsuppdrag med oss
fr.o.m. 8 november får en julgran.
För er som inte går i säljtankar, följ vår facebooksida
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skövde för att
ha chansen att vinna en julgran.

Skövde | Rådhusgatan 8 | 0500-77 40 80
www.lansfast.se/skovde | skovde@lansfast.se
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Guldkundserbjudande hos Vara Konserthus
Tillsammans med Vara Konserthus kan vi erbjuda två föreställningar till specialpris för dig som är
Guldkund hos Länsförsäkringar Skaraborg.
Boka Guldkundsbiljetter med 20% rabatt på 0512-315 00, ange koden Guldkund.

Andreas Weise 17 nov

Christmas Night 22 nov

Stor musikalitet och röst kombineras med en avväpnande och härlig
humor som älskas av ung som gammal. Nu kommer äntligen Andreas
Weise med femmannaband till Vara Konserthus!

Supersuccén i ny tappning. Den här gången är det Molly Sandén,
Thomas Di Leva och David Lindgren som bjuder in dig till årets
julföreställning och till en kväll du sent kommer glömma!

Fredag 17 november kl 19.30

Onsdag 22 november kl 19.30

Vi på Länsförsäkringar är extra glada över utmärkelsen att ha Sveriges
mest nöjda bankkunder för fjärde året i rad, enligt Svenskt Kvalitetsindex.
Vi gör allt vi kan för att förtjäna förtroendet.

Det är enkelt att bli bankkund hos oss
För de flesta banker är ägarnas bästa och kundernas bästa två olika saker.
För oss är det exakt samma. Välkommen till en kundägd bank!
När du blir bankkund hos oss får du ett privatkonto, ett bankkort, tillgång till vår mobilapp och Mina sidor.
Efter det kan du starta ett sparande och vi hjälper dig gärna att se över ditt bolån, din pension och dina försäkringar.
Bli bankkund i fem enkla steg – allt du behöver är ett Mobilt BankID och en giltig svensk legitimation. 
Läs mer på LFskaraborg.se/bank

Kom ihåg
batteribytardagen
den 1 december
Det är ett bra datum för att komma ihåg att sätta
in nya batterier i bostadens alla brandvarnare.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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BERÖRING
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Fyll i de numrerade bokstäverna i ordning och lös
meningen.
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LEDER
TRAPPA
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BOR I
KATTHULT
HUNDTJEJ
NYHETSBYRÅ

HOPPSAN!

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

–––––––
OMGES
AV
VATTEN

ÄR SOFFPOTATIS

Ladda för
brandövning hemma!
____ ____ ____
7
8
9

27 november – 3 december kör vi igång kampanjen Sveriges
största Brandövning, där vi vill inspirera så många som möjligt
att göra en brandövning hemma.
www.sverigesstörstabrandövning.se
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Telefon:...............................................................................................

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
____ ____ ____
____ ____ ____
Fyll i de
numrerade
1
2
3
4
5
6
bokstäverna
i ordning och ____ ____ ____ ____ ____
lös meningen: 10
11
12
13
14

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 1 december.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till: Länsförsäkringar Skaraborg,
Box 600, 541 29 Skövde.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

ICKE

HEPBURN
VARA
OSÄKER

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

Namn����������������������������������������������������������������������������������������

GRANNLAND
SNURRIG

GJORDE
VARGEN

FRAMKALLAR
TÅRAR
KÄRL

FISK

SPELAS
HOCKEY
PÅ

STRAM
PROMENAD

SUGER
SIG
FAST

DROG
PÅ
MUNNEN

LÖSNING
SYNORGAN

TVÅ
LUKTA
ILLA

MUMSAT
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NÅL
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PYNTAT
TRÄD
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KAKA
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SNOK
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EL
KAN
MAN
HETA

3

ENSLIGT
VÄRLDSDEL

1:a pris: Ett handduksset
från Kosta Linnewäferi.

TRÄFFAS
ÅRSTID

JAGET
KAN SES
FULL
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PLUGG

Vinnare från förra korsordet:
Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Ingrid Gustafsson, Vara
2:a pris: Margaretha Andersson, Lidköping
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Elisabet Spaak, Skövde
2:a pris: Hanna Wetterteg, Skövde
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Ingrid C Krebs, Mariestad
2:a pris: Lars Nilsson, Töreboda
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Carina Quick, Falköping
2:a pris: Ulla-Britt Lager, Falköping

Anställda i 175 år
på 175-årigt företag

Anne-Christine
Brandels,
år,
Marknadskoordinator

Länsförsäkringar Skaraborg har drygt 160 medarbetare.
Här är några av dem, tillsammans har de jobbat i 175 år på företaget.

Marie Lundell,
år,
Chef Motorskador

Peter Karlsson,
år,
Produktansvarig
Företag
Lars-Erik Johansson,
år,
Privatrådgivare
Försäkring

Hanna Fredriksson har fem år som anställd
hos Länsförsäkringar Skaraborg, och för
hennes del är det enkelt att beskriva varför
hon trivs:
– Jag tycker om att jobba med kunden, och
vill göra det öga mot öga, säger hon.

Uppväxt i en företagarfamilj och med
egen affärsrörelse i många år vet Jan
Wennerdal vad han pratar om när han är
på kundbesök. Nu är det fyra år sedan han
började jobba med företagsförsäkringar hos
Länsförsäkringar Skaraborg.

Privatrådgivare Bank
står det på visitkortet.
Hanna Fredriksson,
Erfarenheten av
branschen är större än
år,
åren inom LänsförsäkPrivatrådgivare
ringar. Hon jobbade
Bank
tidigare på en storbank,
och kan jämföra
strategin inom olika banker.
– Jag lockades av att pröva jobba i en kundägd bank,
och få styrningen lokalt istället för från ett huvudkontor
i Stockholm. En skillnad är att storbankerna jobbar
mer med förvaltning, medan vi fortfarande bygger
vår kundstock. Flera gånger under åren har jag trott
att vi nått toppen, men tillströmningen av kunder
bara fortsätter. Blivande kunder kan till och med få
vänta på att vi ska hinna ta hand om dem. Jag tror att
Länsförsäkringars popularitet beror på att vi är nära
kunden, vi drar inte ner på öppettider utan utökar och
anställer istället, säger Hanna.
Hon sitter på kontoret i Mariestad och kalendern
är fulltecknad.
– Jag måste vara bred i min kompetens. Jag jobbar
med lån eftersom många kunder köper hus eller bostadsrätt. Jag jobbar också med sparande och pensionsförsäkringar. Många kunder har behov av råd från en
jurist, och det har vi också på kontoret, men först
hjälper jag till med att identifiera behovet av juristhjälp.

Hemmaplan träffar
Jan Wennerdal på
Jan Wennerdal,
huvudkontoret i Skövde.
Det är där han har
år,
sitt skrivbord, men
Kundansvarig
kontorsstolen står
Företagsförsäkring
oftast tom.
– Jag vill vara ute och
träffa kunderna i vardagen. Det är mitt arbetssätt att
bygga upp relationen med kunden, säger han. Sedan
ska alla möten dokumenteras och nya kundmöten ska
bokas. Jag lägger ungefär en timma om dagen till att
ringa mina kunder, berättar Jan.
Att ha varit egenföretagare är en stor fördel
i det här jobbet. Jan Wennerdal kan både sätta
sig in i kundens situation och argumentera för
de försäkringar han säljer. Han var själv kund hos
Länsförsäkringar när han var företagare – och hade
stor nytta av sin försäkring.
– De två sista åren drabbades jag av flera inbrott,
berättar han.
Att sälja försäkringar är kreativt och inte alls
påtvingande.
– Många kunder ifrågasätter försäkringens
innehåll, och det tycker jag de ska göra. Det är bra, för
då är de engagerade och vet vad de får. Det viktigaste
är att kunden har en försäkring om det händer
någonting, säger han.

Patrick Sethsson,
år,
Marknadsområdeschef
Norra Skaraborg

Torbjörn Ståhl,
år,
IT-tekniker

Marianne Eriksson,
år,
Kundansvarig
Pension & Placering
Annette Edin,
år,
Privatrådgivare
Försäkring

Sofia Wremer,
år,
Privatrådgivare Bank

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vet du och din
familj vad ni
ska göra om det
börjar brinna?
Var med i Sveriges största Brandövning
27 november – 3 december.
8 av 10 som dör i bränder gör det där de känner
sig som tryggast, i sitt egna hem. Ändå är det
väldigt få som någonsin har gjort en brandövning
hemma. Nu ändrar vi på det.

www.sverigesstörstabrandövning.se

Anmäl din fordonsskada
direkt i Länsförsäkringars app
Nu blir det lättare att anmäla en skada på din bil.
I början av december uppdateras vår app med en
funktion för att anmäla din fordonsskada direkt vid
händelsen i appen. Appen hjälper dig att beskriva
förloppet och underlättar uppladdning av foton
samt GPS-positionering.
Om du inte har vår app - ladda ner den redan idag.
Appen är marknadens bästa och kommer att
underlätta din privatekonomi.

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

