
Det är alltid  
bäst att spela  
på hemmaplan!
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Tradition  
och förnyelse  
i 170 år!Det lokala företagandet i Blekinge 

har alltid stått i fokus och varit vik-
tigt för Länsförsäkringar Blekinge. 
Blekinge är vår hemmamarknad 
och det är länets företag och deras 
utveckling som är grunden till våra 
framgångar på företagsmarknaden 
– både nu och i framtiden.

Som lokalt och kundägt bolag är 
det en självklar ambition för oss att 
fortsätta att vara det absolut bästa 
alternativet för dig som driver företag 
i Blekinge. 
Både när 
det gäller 
att lösa för
säkrings
skyddet för 
ditt företag 
samt för 
dig själv 
som före
tagare och 
din familj.

Detta försöker vi dagligen leva upp 
till genom att vara lättillgängliga med 
vår lokala rådgivning och skaderegle
ring. Hos Länsförsäkringar Blekinge 
skall hjälpen helt enkelt alltid finnas 
inom tre mil!

Vi bruka säga att vår service skall 
vara ”närproducerad”. Miljövänlig 
och bra på alla sätt.

Med andra ord, så är det med oss 
som med våra framgångsrika länslag i 
fotboll och ishockey, Mjällby AIF och 
Karlskrona HK. Vi spelar som bäst 
på vår egen hemmaplan!

Tonny Ljungqvist
Affärsområdeschef Företag/Lantbruk

I drygt 170 år har Länsförsäkringar 
Blekinge funnits. Vi har utvecklats 
på ett framgångsrikt sätt med och 
i takt med våra kunder, tillika våra 
ägare. Idag är vi den enda aktören 
i Blekinge som kan erbjuda bank- 
och försäkringstjänster fullt ut med 
personlig service på plats i hela 
länet. Det är vi stolta över!

Jag vet också att vi är ”bäst när det händer”. För det är tyvärr så att det man 
inte vill ska hända, ändå händer ibland, det vill säga en skada. Då vill vi att 
du som kund ska känna dig trygg, omhändertagen och förstådd. Samtidigt 
ska skadan givetvis bli korrekt hanterad. Det här är vi bra på och jag vill till 
och med påstå att vi är bäst på det. Vi mäter kontinuerligt kundernas upp
levelse av vår skadereglering och vi får tydliga bevis för att min tes är riktig.

Som kund är du också delägare och det gör våra band till dig ännu starkare. 
Vi har en kunnig och lokal laguppställning som alltid finns till hands när du 
behöver den. 

Välkommen att prata bank och försäkring med ditt eget bolag!

 Magnus Olsson, vd

Företagsfokus Blekinge

Vi som jobbar med företag!
Länsförsäkringar Blekinge har i dag den starkaste laguppställningen 
av alla på företagsmarknaden i Blekinge. Ingen annan kan visa upp 
samma helhet av kompetenta rådgivare och skadereglerare. Under 
våren kommer vi dessutom att förstärka vår organisation ytterligare. 
Vi tror nämligen på framtiden och på Blekinge!

På baksidan av detta blad hittar du kontaktuppgifter till våra  
nyckelpersoner inom företag. kontakta gärna någon av dem  
– kanske redan idag?



Dina kontaktpersoner

Ola Holmberg
Företagsrådgivare Sakförsäkring
Tel:  0455-30 25 93
Mobil:  0707-22 95 60
ola.holmberg@lansforsakringar.se

Mats Borg
Riskingenjör
Tel:  0455-30 25 88
Mobil:  0708-19 58 15
mats.borg@lansforsakringar.se

Fredric Fieber
Företagsrådgivare-Sakförsäkring
Tel: 0455-30 27 94
Mobil: 0708-19 58 46
fredric.fieber@lansforsakringar.se 

Bengt Alm  
Företagsrådgivare-Liv/Pension
Tel:   0455-30 25 94
Mobil: 0708-19 58 12
bengt.alm@lansforsakringar.se 

Malin Vahlqvist
Företagsrådgivare-Liv /Pension 
Tel:  0454-30 23 11
Mobil: 0708-30 12 12
malin.vahlqvist@lansforsakringar.se

Anita Håkansson
Kundservice – Företag 
Tel:  0455-30 25 81

anita.hakansson@lansforsakringar.se

Christina Svensson
Kundservice – Företag 
Tel:  0454-30 23 28

christina.svensson@lansforsakringar.se

Karin Tillborg
Kundservice – Företagsmotor
Tel: 0454-30 23 13

karin.tillborg@lansforsakringar.se

Glenn Hermansson
Motortekniker – Tunga fordon
Mobil:  0702-74 12 46

glenn.hermansson@lansforsakringar.se

Aina Ny
Skadereglerare – Trafik 
Tel:  0454-30 23 43

aina.ny@lansforsakringar.se

Ingrid Karlsson
Skadereglerare – Företag 
Tel:  0454-30 23 47
Mobil: 0707-22 95 64
ingrid.karlsson@lansforsakringar.se

Vem vill 
du se här?
Vi söker  
ytter ligare en  
duktig företags-
råd givare.

Tipsa gärna  
om du känner 
till någon som 
passar!

karlshamn Kyrkogatan 21, Box 24, 374 21 Karlshamn, Tel 0454-30 23 00
karlskrona Stortorget 10, Box 121, 371 22 Karlskrona, Tel 0455-844 00 
ronneby Drottninggatan 11, Box 169, 372 22 Ronneby, Tel 0457-63 12 00
sölvesborg Köpmansgatan 6 c, Box 236, 294 25 Sölvesborg, Tel 0456-64 48 00
www.lansforsakringar.se/blekinge


