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Det är gott
att dela!
2019 var ett bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Då vi
är ett kundägt bolag får våra kunder vara med och dela
på resultatet när det går bra.

I småstadsmiljö

I år delade vi ut totalt 80 miljoner kronor i Skaraborg.
Väldigt roligt tycker vi, särskilt ett år som detta, när det
kanske behövdes som mest.
Tack alla kunder för förtroendet ni ger oss!

Det är ovanliga tider i Sverige och världen när detta nummer
av Hemmaplan når dig. Men Covid-19 pratas det om mycket
nog i andra sammanhang. Så välkommen till en stunds läsning
om helt andra teman. Det kan vara nog så befriande.
Att matsvinnet ligger på 1,3 miljoner ton i hela Sverige varav 90
procent beräknas vara ätbart är inte sunt någonstans. Därför
vill vi lyfta föreningen Ätbart som bestämt sig för att skapa ett
matsvinnsfritt samhälle tillsammans med oss skaraborgare –
en tugga i taget, som de själva uttrycker det. Läs mer inne i tidningen och på vilket sätt du själv kan bidra.
Lär känna en medarbetare
Vår framgång tror vi beror mycket på våra medarbetare som
valt att jobba på ett lokalt, kundägd bolag i en mindre stad eller
ort där de delar samma mål som sina kunder. Det betyder också
att ni kanske stöter på varandra i andra sammanhang. Det kan
vara på skogspromenaden, i stallet, eller på träningen. I tidningen hittar du ett lite annorlunda personporträtt på en medarbetare i ett personligt sammanhang i just din närhet.
Storverk

4-5 Personporträttet

6 Ätbart - minska matsvinnet

9 Bli en brandsuperhjälte!

10-11 Ekonomismart!

12-13 Fastighetsförmedling

15 HK Country

Att vi på Länsförsäkringar älskar det lokala har du säkert märkt
vid det här laget. Därför gläds vi särskilt över att en småstad i
Skaraborg, nämligen Skövde vunnit ett europeiskt pris i entreprenörskap i konkurrens med 350 städer. Läs artikeln och se
filmen ”Storverk i småstadsmiljö” som är en samverkan mellan
kommun, högskola och näringsliv i en berättelse om Skövde en del av det nya innovativa Sverige och om den fantastiska utveckling och det fina samarbete som finns i staden.

Jonas Rosman
Vd, Länsförsäkringar Skaraborg

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

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

Tycker du också att det är jobbigt
med långa OCR – nummer?
Betala dina räkningar direkt i mobilen genom att
skanna fakturorna i appen istället.
Så här gör du:
• Logga in i appen och välj betala
• Klicka på kameran i till-fältet
• Skanna OCR-numret, beloppet och mottagaren
• Välj vilket konto som pengarna ska dras ifrån
• Tryck på klar
• Signera med mobilt bank id eller med din säkerhetsdosa

Så gör du om du tappat bort ditt kort.
Du kan själv spärra det tillfälligt i mobilappen.
Logga in i appen och välj konton och kort
• Tryck på det kortet du vill spärra och tryck på
tillfällig spärr
• När du hittat kortet tar du bort spärren.
Om inte kortet dyker upp inom rimlig tid ska du
omgående spärra det via spärrservice.

Närhet.
För all tid.
Vi tror på kraften i att vara nära varandra. Din
hemmaplan är också vår hemmaplan och därför
satsar vi extra mycket i det som är gemensamt för
oss. Så att vi alla ska kunna leva och bo här idag,
imorgon och för all tid.

Se filmen om vår själ på
lansforsakringar.se/foralltid

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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I vårt lokala
kundägda bolag finns
- han som ställer upp dygnet runt
Mattias ställer upp dygnet runt med eftersök av skadat vilt, för honom betyder det en samhällsinsats
med omsorg. Cirka 65 000 viltolyckor sker varje år som innebär ett lidande för djuren.
På sin arbetsplats Länsförsäkringar Skaraborg känner han alltid en genuin arbetsglädje.

- Jag lär mig något nytt varje gång jag
åker iväg på eftersök eftersom djuren beter
sig olika. Jag får också en chans att jobba med
mina hundar året om på skarpa eftersök samtidigt som jag kan ställa upp och göra en insats, säger Mattias som gärna vill skicka med
att ringa 112 direkt vid en viltolycka. Märk upp
platsen med viltremsa som finns på besiktningen och även på våra kontor. Annars något
annat som syns bra och var gärna tillgänglig
på telefon närmsta tiden efter olyckan. Detta
för att vi så snabbt som möjligt ska hitta rätt
och kunna leta upp det skadade djuret.
Arbetsglädje
På frågan om vad han tycker är bäst med sitt
jobb som samordnare på privat försäkring
svarar han ALLT!
- Men om jag måste välja något så skulle
jag säga att det är alla kollegor som finns runt
omkring mig. Jag är genuint glad varje dag när
jag åker till jobbet, säger Mattias och jag ser
verkligen fram emot en arbetsdag! Det är klart
att det dyker upp lite tveksamheter emellanåt,
men då finns kompetenta kollegor som alltid
hjälper till.

Kundägt bolag
Det märks tydligt att Länsförsäkringar Skaraborg är kundägt, tycker Mattias.
– Det känns att man jobbar för kunderna
och inte några aktieägare, och det påverkar
stämningen. Kunderna känner sig trygga.
- Vi är också en stor del av det Skaraborgska samhället. Vi vill göra rätt, bra och riktigt
för våra kunder, vi har kundens nytta i ögonen
hela tiden, avslutar Mattias.

”

Vi vill göra rätt, bra och
riktigt för våra kunder,
vi har kundens nytta i
ögonen hela tiden

Vi finns där du finns

känner till din hemmaplan underlättar om det
skulle hända dig något.
Samla allt och få en enklare vardag
Vi samlar allt under samma tak och kan hjälpa
till att förenkla din vardag. Genom att ha både
bank och försäkring på samma ställe så sparar
du både tid och pengar. Det är det som vårt
Guldkundserbjudande går ut på att du samlar
hela din privatekonomi hos oss, då belönar vi
dig med rabatter på försäkringar, erbjudanden
och andra förmåner.
Hållbarhet är viktigt
Länsförsäkringar Skaraborg har funnits sen
1842. För oss har hållbarhet varit viktigt ända
sen starten. Lika viktigt som att täcka förluster vid skador är att förebygga skador. Därför
arbetar vi hela tiden med att skapa trygghet i
samhället och för dig som kund.

Länsförsäkringar Skaraborg har som ambition att alltid finnas nära dig. Därför har vi
alla kundkontakter på plats lokalt i Skaraborg,
precis som Mattias som jobbar i Skövde. Att vi

Ann-Christine Brandels

Få en enklare vardag
- Bli Guldkund!
20% rabatt på dina försäkringar plus bra förmåner
Det är smart att vara bekväm!
Samla allt på ett ställe så sparar du både tid och pengar.
LFskaraborg.se/guldkund
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Foto: Tuana.se

Mattias Hyllén Kruse
Samordnare Privat Försäkring
Länsförsäkringar Skaraborg
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Låt matsvinnet få
mätta magarna

6 % av de globala växthusgasutsläppen kommer från matsvinn, eller: 1/3 av all producerad mat slängs.
Detta ville två styrelsemedlemmar i nuvarande Ätbart göra något åt. Resultatet blev en engagerad,
medmänsklig och miljöinspirerande förening.
- Det här handlar inte bara om oss, det här
är en samhällsfråga, menar Margit Hägglund,
styrelseledamot i Ätbart i Skövde. Jag ser föreningen som en möjlighet att ta tillvara på mitt
personliga miljöengagemang och samtidigt få
vara med och väcka samma engagemang hos
andra. Genom att vara lokalt förankrade kan vi
skapa verklig förändring med relativt små resurser. Min roll i Ätbart är utbildningsarbete
för skolelever och allmänheten. Jag är både
tacksam och positivt överraskad över den
enorma uppslutning vi mött. Vi har fått mycket stöttning i det vi gör och har som förening
tagit emot sponsring av olika slag och projektbidrag, bland annat från Västra Götalandsregionen.

fler magar, bidra till en mer hållbar konsumtion av livsmedel och samtidigt minska de onödiga utsläpp av växthusgaser som sker i och
med att vi producerar mat som vi sedan aldrig
äter, menar hon. Matsvinnet ligger på 1,3 miljoner ton i hela Sverige varav 90 procent beräknas vara ätbart. Det tror Margit beror på
att många har mat i överflöd - vi har råd att
slänga lite utan att det tär på privatekonomin
- samtidigt som det också finns en utbredd
okunskap om skillnaden på bäst-före-datum,
som är en kvalitetsgaranti, och sista förbrukningsdag. I livsmedelsbranschen handlar det
också många gånger om svårigheten att sätta
upp ett logistiksystem för hanteringen av matsvinn, och det är här Ätbart kommer in.

Logistiklösningar

Det är stort fokus på matsvinn även utanför
Skaraborgs gränser. Margit berättar om de-

- Genom att sluta slänga mat kan vi mätta

ras medlemskap i det nytänkande och innovativa projektet Resvinn, vilket leds av Chalmers
industriteknik som har som mål att minska
matsvinnet genom smarta IT-lösningar, anpassade affärsmodeller, utbildning och kommunikation.
Maten kommer till nytta
I nuläget fokuserar vi på att omfördela mat
som blivit över hos butiker, hotell och restauranger till hushåll i ekonomisk utsatthet. Vi har
utdelningar av matkassar två gånger i veckan och planerar att utöka antalet dagar i takt
med att fler aktörer väljer att hoppa på tåget.
Framåtblickande
Föreningen har stora planer för framtiden. För
att kunna expandera och effektivisera arbetet i Skövde står en större lokal och en större
bil på önskelistan. Målet är att även sätta upp
verksamheter liknande den i Skövde i flertalet
kommuner i Skaraborg.
- Att minska matsvinnet är ingen lätt uppgift, men inte heller omöjlig. Vi kan alla vara en
del av lösningen genom att reflektera över vår
egen syn på mat och göra små beteendeförändringar i vardagen. Tillsammans skapar vi
ett matsvinnsfritt Skaraborg – en tugga i taget, avslutar Margit.
Anne-Christine Brandels

Foto: Albin Hovlin
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Foto: Filip Kauffeldt

Under ett par år har projektet Det nya innovativa Sverige pågått i Skövde.
I samverkan mellan kommun, högskola och näringsliv har filmföretaget
Storyfire följt ett antal personer i olika branscher med olika mål. Men alla
med en gemensam dröm om att vara med och skapa något nytt. Något av
verkligt värde för sig själva och sin samtid.

Rädda bra mat
från att slängas!
Ladda ner Karma-appen
där du kan köpa mat till
halva priset och hjälpa till
att minska matsvinnet.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder och har varit så i många år. De berättelser
vi får höra om är oftast knutet till urbana miljöer och/eller de stora universiteten. Men hur
ser innovation ut utanför storstäderna? Här
vill vi ge ett exempel på en svensk småstad
som lyckats med att vinna europeiskt pris i entreprenörskap i konkurrens med 350 städer.
- Det är en häftig känsla när man ser dessa
berättelser kring utveckling som skett i Skövde samlade på det här sättet. Det är ett bevis
på att vårt innovationssystem fungerar, säger
Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde.
Vad är det som driver dagens innovatörer och
vad krävs för att de ska lyckas? Det berättar
vi om i den kommande filmen Storverk i småstadsmiljö. Filmen kommer att släppas under
november månad.

- Skövde är verkligen en plats där man kan
lyckas. Samarbetet kring den här filmen är
bara ett exempel på det goda samarbete som
finns i Skövde, säger Lena Bergqvist, platschef
på Volvo Cars i Skövde.
Högskolan i Skövde är också en viktig aktör
i det framgångsrika innovationssystemet i
Skövde. Tillsammans med Science Park Skövde skapar de förutsättningar för att både förse
företagen med kompetens och med kunskap
som ger möjligheter för nya företag att bildas
och befintliga att utvecklas ytterligare.
- Vi samproducerar kunskap i Skövde
och nyttiggör den för varandra. Den här filmen
visar upp olika perspektiv på det, säger Lars
Niklasson, rektor på Högskolan i Skövde.
Anne-Christine Brandels

Här syns stora delar av partnerskapet
foto: Charlotte Backman/Next Skövde
Projektets partners är: Volvo Cars, InExchange, Untie Group, Bricknode, Stunlock Studios, Coffee Stain Studios, IUS innovation,
Zcooly, Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, Näringslivsforum, Skövde kommun, Next Skövde, Wincent Marketing samt Storyfire. Medfinansiärer är Sparbanksstiftelsen Alfa, Stiftelsen Grevillis Fond och Länsförsäkringar Skaraborg.
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Sveriges största brandövning
Vi kör i år igen, brandöva hemma med familjen!
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!
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.

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.

Rädda, varna, larma, släck

Gör en brandövning hemma

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.

Att göra en brandövning hemma behöver inte
ta så lång tid. En kvart räcker för de flesta. För
att göra det enkelt har vi gjort en steg-försteg lista som de flesta kan följa. Vi har också samlat ihop en mängd tips och råd om hur
man snabbt får ett brandsäkrare hem - och en
tryggare familj.

Om brandvarnaren börjar tjuta ska du genast
kolla var det brinner. Rädda och varna de som
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TÄVLING!
Brandöva med dina nära och kära vinn ett brandskyddspaket.
1) Följ steg-för-steg-lista på
sverigesstörstabrandövning.se
2) Ta en bild på när ni har genomfört brandövningen och samltas på er förutbestämda
uppsamlingsplats.
3) Skicka bilden till marknad@lfskaraborg.se
senast den 16 december så är du med i
tävlingen.

Paketet innehåller en brandsläckare,
en brandfilt och en brandvarnare.
Malene Falk

Till alla barn - bli en brandsuperhjälte!
Brandsuperhjältar har koll på hur man skyddar sig mot bränder och vad man gör om det börjar
brinna hemma. Vi på Länsförsäkringar Skaraborg utbildar barn till att bli Brandsuperhjältar.
För oss på Länsförsäkringar Skaraborg är det
viktigt att sprida kunskap kring vad man ska
göra om branden är ett faktum. Jonas Lindahl
som jobbar som besiktningsman brand, på
Länsförsäkringar är ute i förskolor och skolor
runtom i Skaraborg för att lära ut hur man blir
en bransuperhjälte.
- Det känns bra att vi kan komma ut och informera barnen om vad man ska göra om en
brand skulle uppstå. Det är uppskattat av både
barnen och pedagogerna. För att bli en brandsuperhjälte behöver man svara på 4 frågor, när

man klarat dessa får man ett diplom som intygar att man är en brandsuperhjälte, säger Jonas.
Barnen tycker det är spännande

Vad är en brandsuperhjälte för något?
- De räddar varandra från att huset ska brinna
upp.
Skulle du vilja bli en brandsuperhjälte?

Jonas berättar vidare att konceptet med att
bli en brandsuperhjälte passar barnen då det
är en mix mellan lek och viktig fakta.
Förutom vi på Länsförsäkringar är även Räddningstjänsten ute och informerar kring detta
och de använder gärna Superhjältekonceptet,
avslutar Jonas.

-Ja, för att de är bra att ha. När det blir brand
så kommer de och räddar folk för att de inte
ska brinna upp.
Vet du vad du ska göra om det börjar brinna?
- Ja, jag ska släcka branden med vatten ibland
och ibland vita bubblor i en sån man sprutar på.

Malene Falk

BARNTÄVLING!
Bli en Brandsuperhjälte! Maila svaret på frågorna till marknad@LFskaraborg.se
senast den 16 december. Tio vinnare får 2 biobiljetter var.
1. Om det brinner och du måste ringa
Räddningstjänsten, vad är det för telefonnummer?
1. 911
X. 122
2. 112
2. Vad är allra viktigast att ha hemma?
1. Brandsläckare med pulver
X. Fungerade brandvarnare
2. Brandfilt

3. Hur släcker man en brinnande kastrull som
står på spisen?

Meja 5 år

1. Genom att kväva den med ett lock eller brandfilt
X. Med vatten
2. Låter kastrullen slockna av sig själv
4. Var ska man sätta en brandvarnare?
1. Bredvid spisen
X. I taket
2. På sängbordet

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Låt din ekonomi hålla
även efter julen
Det är klokt att se över sin ekonomi med jämna mellanrum och även lägga upp en långsiktig strategi för sin
privatekonomi som ger stabilitet även för tuffa månader. Starta gärna upp ett öronmärkt månadssparande för
kommande perioder av höga utgifter så som exempelvis julen.
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Gör en budget
Det är väl investerad tid att göra en plan för din ekonomi
varje månad. En budget som visar dina inkomster och utgifter. Där kan du se hur mycket pengar du kan köpa för varje
månad.
Pensionen
Om du vill bestämma själv när du ska sluta arbeta och ha
ekonomi för det, är ett eget sparande en nödvändighet för
många.

Testa dina
ekonomiska
kunskaper!
Vad betyder ränteavdrag?

Vad menas med anvisningsavtal när det handlar om elavtal?

1. Att du får göra ett visst avdrag på räntan i förhållande till
hur mycket du tjänar

1. Det är det tillsvidarepris du får när du inte tecknat något elavtal
X. Det är det elpris du får när du tecknar ett elavtal och det går inte att
välja något annat

X. Att du kan göra avdrag, mot skatteinbetalningar, med
30 procent av räntekostnaden

2. När du tecknar ett elavtal blir du automatiskt anvisad till det bästa
elpris elbolaget kan erbjuda

2. Att du kan dra av 30 procent av räntekostnaderna mot det
belopp du amorterar varje år

Om du köper en lägenhet för 1 000 000 kr hur mycket måste
du lägga in som kontantinsats?
1. 150 000 kr
X. 10 000 kr

Vad innebär ränta-på-ränta effekten för dig som sparar och
investerar?
1. Att du får mer pengar i slutändan om det är ränta på sparkontot 		
som du sparar på än om det inte är det
X. Att räntan beräknas på ursprungsbeloppet plus all tidigare ränta
under perioden

2. 100 000 kr

2. Att det är bättre att spara på flera konton med ränta så att du får mer
ränta totalt sett

Vad menas med insättningsgaranti?
1. Att du har rätt att sätta in pengar på kontot oavsett i vilket EU -land
X. Att du har rätt att sätta in pengar hur ofta du vill på ditt bankkonto
2. Det betyder att du har en statlig garanti att få tillbaka dina pengar
om sparinstitutet går i konkurs, upp till 950 000 kr du befinner dig i

Vad är falskt om fondavgifter?
1. Fondavgift består av förvaltningsavgift plus andra avgifter
X. Ju högre fondavgift, desto bättre avkastning har fonden
2. En indexfond har ofta lägre avgift än en aktivt förvaltad fond
Rätt svar: X,1,2,1,1,X

En konkret hjälp för
att nå din dröm.
Testa sparnavigatorn - Tjänsten som hjälper dig att
nå dina drömmar.
Drömmar kan se olika ut och i sparnavigatorn får du
sparmål som passar för både stora och små drömmar,
här ser du även hur ditt sparande kan utvecklas.
Är du bankkund hos Länsförsäkringar når du
navigatorn genom vår app.

Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Gör som familjen Sigurd
sälj med Försprång®
ibland går det snabbare än man tror!
Med den kostnadsfria tjänsten Försprång är du alltid redo för en snabb
och bra affär oavsett när du vill sälja. I början av sommaren startade familjen Sigurd upp sin försäljning tillsammans med Jenny Blomberg, Fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde. Familjen Sigurd har bott sin villa i Väring i över 20 år, de har renoverat det precis
som de har velat och det har verkligen blivit ett hus utöver det vanliga.
Poolen och det inglasade uterummet fastnar man alldels särskilt för, men i
vardagen är det köket med sina materialval och storlek som skänker mest
glädje då det nyttjas från morgon till kväll varje dag.

- Genom Försprång förbereder vi beskrivningen, samlar in all fakta, justerar ritningar så de är aktuella och fotograferar så allt finns klart för att
sätta ihop en annons, säger Jenny och fortsätter;
-Då har vi en färdig beskrivning av huset som vi kan visa för spekulanter
som kan tänkas vara intresserade och om säljarna vill kan vi erbjuda en
förhandsvisning. I augusti hölls en förhandsvisning av familjen Sigurds
hus och huset är nu redan sålt, trots att det är ett års väntan på tillträde.
Men hittar man sitt drömhus så är det värt att vänta på.

Använder sig av tjänsten Försprång
Men nu väntar nya drömmar, och familjen bygger sitt drömhus bara några
kilometer bort. Att bygga nytt hus är inte gjort i en handvändning och
först nästa höst kommer det nya huset att vara klart för inflytt. Magnus
och Linda tog en tidig kontakt med Länsfärsäkringar Fastighetsförmedling för att vara väl förberedda. Deras behov matchades väl med vår tjänst
Försprång, som skapar de bästa förutsättningar för en bra försäljning
utan stress.

Skövde | Hertig Johans torg 2
lansfast.se/skovde | skovde@lansfast.se
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Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer kring tjänsten Försprång eller
någon av våra andra tjänster är du alltid
välkommen att kontakta oss på Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling i Skövde.
0500-77 40 80
skovde@lansfast.se

Hussäljarskola hemma hos
dig eller hos oss!*
Har du funderat på att sälja din bostad?
Då är det en del att tänka på. Därför vill vi på
Länsförsäkringar Skaraborg samt Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling erbjuda dig som är kund hos oss
ett - helt förutsättningslöst- möte för att hjälpa dig att
reda ut de vanligaste frågorna.

Även om du inte tänker sälja just nu utan bara vill diskutera igenom saken
i lugn och ro är du välkommen att kontakta oss.
Vi kan också erbjuda juridisk rådgivning, information kring privatekonomi
samt försäkringsskydd då vi har allt under samma tak.
Ring, maila eller skicka in talongen nedan, så bokar vi in ett möte.

Välkommen till oss på
Länsförsäkringar Skaraborg &
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling!


Jag vill bli kontaktad för att boka in ett kostnadsfritt möte
Länsförsäkrigar Fastighetsförmedling ger tips och råd kring vad som
är viktigt att tänka på vid en husförsäljning
Jag vill få juridisk rådgivning

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Jag vill få en gratis värdering av min bostad

Jag vill veta hur jag försäkrar mig bäst

Jag vill veta mer om Länsföräkringars bank

Namn

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Svarspost
20226413
541 20 Skövde

Mobiltelefon
E-post

*Det här är något vi erbjuder p.g.a rådande omständigheter kring Covid-19, istället för våra Hussäljarskolor som vanligtvis hålls i grupp.

0500-777 000
info@lfskaraborg.se

0500-77 40 80
skovde@lansfast.se
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Få en enklare vardag -

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

LFskaraborg.se/guldkund
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HK Country höjer föräldrar till
tindrande stjärnor
När jag kommer in i HK Countrys klubbstuga känner jag entusiasm och positivitet i luften,
det är Eva-Maria Forsberg, ordförande och Jan Karlgren, ansvar för senior och marknad som
utstrålar kraft och glädje, men också mycket jädrar anamma.

- Vi vill att barn ska idrotta och ha roligt, men
det handlar inte bara om handboll. Vi uppfostrar morgondagens ungdomar till ansvarstagande individer, menar ordföranden Eva-Maria
som för övrigt gjort ett stort arbete med
struktur i föreningen. Ordning och struktur
det är min grej det, säger hon.
Röd/Svarta Alliansen - värdegrund på riktigt
Tillsammans med Ulvåkers IF finns ett värdegrundsarbete där varje lag har två lagföräldrar, eller STAR-föräldrar som de kallas.
De arbetar med klubbens värdegrund utifrån
ledorden samarbete, trygghet, ansvar och
respekt. Mer konkret beskriver Eva-Maria
arbetet som att laget emellanåt träffas och
gör något annat istället för träning. Syftet är
att öka gemenskapen i laget genom att jobba
med föreningens spelregler, helt enkelt hur vi
ska vara mot varandra. En träff kan exempelvis innehålla lekar, fika, eller titta på film från
någon match som vi sedan diskuterar utifrån.

Vad var schysst, vad var inte schysst. De lite
tyngre frågorna får ta sin plats och bidrar till
en öppenhet i laget. Barnen kan också berätta
om situationer som hänt på planen där de inte
känt sig helt bekväma, det kan också vara ett
missförstånd som reds upp. STAR-föräldrarna
älskar sitt arbete. Visst är det en utmaning att
få folk att jobba ideellt men de som börjat släpper det aldrig, konstaterar Eva-Maria.
Samsynsavtalet
- Barn ska inte tvingas välja inriktning i
idrottsaktiviteter. De ska ha roligt och testa
sig fram, menar de. Därför arbetar HK Country
tillsammans med 17 andra föreningar i Skövde
kommun med ”Samsyn” – organisationen som
sätter barnens bästa främst. VFF, VHF och
SISU har varit aktiva i arbetet och jobbar för
att få med fler orter i Skaraborg.
- Vi ska inte ta varandras barn från sporterna
men vi ska samarbeta, förklarar Jan. Det kan

exempelvis handla om att respektera våra
olika högsäsonger och att informera tidigt om
eventuella aktivitetskrockar.
Klasshandbollen utan vinnare
Varje år arrangerar HK Country klasshandboll.
2020 dressades 750 barn och 150 vuxna upp
i tröjor med regnbågsfärger och tillsammans
gjorde de manifestationen för allas lika värde,
medbestämmande, och hållbarhet. Här handlar det inte om traditionella handbollsmatcher
utan om något nytt och något mer. Det spelas
matcher och räknas mål men det utses inga
vinnare, inga tabeller och det blir inga slutspel.
Alla får vara med, på lika villkor och alla ska ha
roligt!
- Jag blir fortfarande helt varm i kroppen vid
minnet av två kvinnor som beskrev hur mycket
det betytt för deras dotter att alla hennes
kamrater bar regnbågsfärgade tröjor, avslutar
Jan.
Anne-Christine Brandels
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I år flyttar 20 procent av
svenskarna. Är du en av dem?

Ett bolån är ofta en förutsättning för att kunna köpa bostad.
Boka ett besök på något av våra lokala kontor eller besök LFskaraborg.se
så hjälper vi dig med allt från låneansökan till bostadsköp.
Välkommen till Länsförsäkringar Skaraborg!

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