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Jag har nöjet att presentera det nya numret av 
Din gård i länet, som jag hoppas ska bjuda på en 
stunds trivsam läsning. Som du säkert redan har 
noterat har en hel del förändrats till detta  
nummer, både vad gäller form och innehåll. Det 
har vi dig som kund och läsare att tacka för. 

I den enkät vi gjorde efter förra numret fick vi 
bekräftat att tidningen är uppskattad, men vi fick 
också många förslag på hur vi skulle kunna göra  
tidningen ännu bättre. Lokala och kundägda 
som vi är, har vi givetvis varit lyhörda för dessa 
synpunkter. Det är ju för er som vi gör tidningen. 
Och resultatet håller du nu i din hand  — en tidning 
i ett mindre och mer lätthanterligt format, en 
mer spännande layout samt fler och kortare 
repor tage inom de ämnesområden där  
läsarintresset är som störst. 

Ett högst aktuellt ämne är vårens bränder. Missa 
inte reportaget om våra gödseltunnor som är 
ett effektivt vapen i kampen mot stora bränder. 
Ett ämne som ligger oss på Länsförsäkringar 
Jönköping varmt om hjärtat är trygghet för 
människor och djur. Läs vad du kan göra för att 

undvika olyckor på gården. Några helt nya inslag 
i tidningen är bland annat matrecept och lite 
hjärngymnastik med vårt alldeles egna korsord.  
Vi ger också tips om hur hur du tränar rätt med 
Friskis & Svettis.

Jag vill avslutningsvis passa på att hälsa vår nya 
medarbetare Anna Werbitsch Arnell välkommen 
till Länsförsäkringar Jönköping. I augusti får vi 
förstärkning med en ny skogs- och lantbruks-
specialist när Anna lämnar sin nuvarande roll som 
regionchef för LRF och istället börjar jobba  
hos oss. 

Om inte förr så kanske vi ses på SkogsElmia 
den 6-8 juni. Länsförsäkringar Jönköping finns 
naturligtvis på plats.

Vänliga hälsningar
Stefan Fur
Affärsområdeschef försäkring

En uppskattad tidning 
blir ännu bättre 

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag. Det innebär att försäkringstagarna är delägare. Kundernas 
intressen företräds av de 67 ledamöterna i fullmäktige. Här får du träffa några av dem:

”Vi som är kunder i Länsförsäkringar 
har unika möjligheter att påverka verk-
samheten på lokal nivå. Mitt uppdrag 
i fullmäktige är att företräda ägarna, 
alltså kunderna. 

Eftersom jag är hästägare träffar jag 
många andra försäkringstagare på 
min fritid och kan fånga upp värdefulla 

synpunkter och åsikter. Jag arbetar 
också som säljchef på Agria, region 
Mitt för affärsområde Häst.

Här finns Länsförsäkringars stora 
styrka: Vi är många som befinner oss 
mitt ibland kunderna och delar deras 
vardag.”

”Min relation med Länsförsäkrigar  
började med den första bilförsäkringen. 
Eftersom jag bedriver skogsbruk och 
även har varit ägare till ett sågverk, så 
har Länsförsäkringars lokala närvaro 
och engagemang alltid känts som 
något väldigt viktigt. 

 

Att få representera kunderna i full-
mäktige är ett intressant och givande 
uppdrag. Jag har varit med i snart 30 
år och kan verkligen rekommendera 
andra försäkringstagare att ställa upp 
som kandidat i ett fullmäktigeval. Det 
är ju vårt eget bolag.”  

ANNIKA ARONSSON,  
VETLANDA

CHRISTER HÖRDEGÅRD, 
KORSBERGA
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”Under min tid i fullmäktige har jag fått 
vara med om uppbyggnaden av både 
banken och fastighets förmedlingen. 
Det är spännande att se hur  
verksamheten ständigt utvecklas.  

Jag har en bakgrund som familj e-
företagare och är i dag produktions-
controller och transportansvarig på 

Bevego, ett grossistföretag inom bygg 
och ventilation. På fritiden har jag 
alltid hållit på med hästar.

Utifrån mina erfarenheter ser jag 
hur Länsförsäkringar alltid tar tag 
i utmaningarna och ser till att hitta 
lösningar på den nivå där problemen 
finns. Det känns väldigt tryggt.”

”Jag har varit fullmäktigledamot i cirka 
15 år. Under den här tiden har jag sett 
hur bolaget har utvecklats och blivit 
ännu mer stabilt. Länsförsäkringar 
Jönköping är ekonomiskt välskött och 
fungerar väldigt bra på alla nivåer. 

Ägandeformen, med försäkring s-
tagarna som delägare, är väsentligt för 
mitt engagemang. Jag tycker inte att 

någon annan ska kunna tjäna pengar på 
enskildas försäkringar.

Till vardags arbetar jag som affärs-
rådgivare inom jordbrukssektorn och 
driver ett eget bolag, Agrosolution, 
samtidigt som jag är jord- och skogs-
brukare med 170 hektar skog att ta 
hand om.”

Granbarkborren 
hotar våra skogar

Förbered dig för en  
torr sommar 

Bra att tänka på inför ett 
generationsskifte 

Kan det bli brist 
på svenskt kött?

EVA GRUNE,  
BANKERYD

GUNNAR A JOHANSSON, 
TENHULT

Karolina skyddar dig 
mot sadelstölder 

Ansvarig utgivare: Stefan Fur
Produktion: CCJ Kommunikation

Gödseltunnan, inte  
bara en skitsak
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Förbered dig för  
en torr sommar
Som lantbrukare vet man att 
vädret ingår i förutsättningarna. 
Men sommarens torka var 
extrem och blev en tuff  
utmaning för många bönder. 

J örgen Svensson har 140 mjölkkor på 
gården utanför Landsbro. Han upplever 
att vädret blivit mer oförutsägbart 

på senare år. Nu ska han försöka lagra mer 
grovfoder över året för att ha en större 
buffert framöver.
 — Förra året tvingades jag köpa en hel del 
grovfoder till djuren eftersom min egen skörd 
nästan halverades. Dessutom blev kraftfodret 
väsentligt dyrare. När jag räknar ihop netto-
kostnaderna ser jag att notan för foder ökat 
med drygt en halv miljon kronor jämfört med 
tidigare år, berättar Jörgen.

MAJSENSILAGE
Ett av de foderslag som Jörgen köpte 2018 
var majsensilage, något han inte använt sig av 
tidigare. Men i år kommer han själv att börja 

odla majs för att få ytterligare bredd i den 
egna produktionen.
 — Vädret är inte riktigt som förr. Nu har vi 
väldigt långa perioder med samma väder. 
Antingen långa torra perioder eller långa 
blöta perioder. Alternativet till att ha mer 
foder är ju minskad djurbesättning. Ett riktigt 
dåligt alternativ tycker jag, för då minskar du 
samtidigt din inkomstkälla.

RÅDGIVNINGSBIDRAG
Jörgen var en av de lantbrukskunder 
som under förra året använde sig av 
Länsförsäkringars rådgivningsbidrag. Med 
hjälp av detta fick han möjlighet att diskutera 
läget i verksamheten med LRF Konsult.
 — För mig var det en viktig bekräftelse på 
att mina egna beräkningar var rätt. Lösningen 
var inte att börja slakta ut djur, det skulle 
vara detsamma som avveckling. Tillsammans 
med konsulten fick jag en tydlig bild av mitt 
företag och kunde planera vidare  
för framtiden. 

Under 2018 erbjöds alla bank- eller 
försäkringskunder hos Länsförsäkringar 
Jönköping upp till fyra timmars 
kvalificerad råd givning hos LRF Konsult, 
Hushållnings sällskapet i Jönköpings län 
eller Växa Sverige.

Här kunde bönder som drabbats av  
torkan få rådgivning inom allt från foder 
och växtodling, till affärsutveckling och 
ändring av drift. Den första rådgivnings-
timmen betalade man själv, övriga fyra 
timmar stod Länsförsäkringar 
Jönköping för.

RÅDGIVNINGSBIDRAGET
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Kan det  
bli brist på 
svenskt kött?
Den mediala uppmärksamheten har svalnat efter 
förra sommarens foderkris, men det betyder 
inte att allt är frid och fröjd hos de svenska kött-
bönderna. Många sliter nu hårt för att komma ifatt 
och bygga upp sina besättningar igen.

 — I samband med torkan 2018 tycker jag att folk fick en bra känsla och 
förståelse för lantbrukarnas villkor. Budskapet att köpa svenskt kött gick 
fram och media bidrog till att skapa sunda insikter. Det säger Fredrik 
Wester, som är försäljningschef på Agria, affärsområde Häst  
och Lantbruk.

EKONOMISK KRIS
Men det som då var foderkris har i dag övergått till ekonomisk kris. Nu 
kommer effekterna av inte bara ett dåligt år, utan i själva verket på sina 
håll tre besvärliga år i rad, påpekar Fredrik. Och då finns risken att en del 
av våra köttproducenter inte orkar fortsätta.
 — Det är lätt att glömma bort att 2016 och 2017 inte heller bjöd på 
något överskott av foder. Och i väntan på förra årets sena och magra 
tredjeskörd såg vi hur uppfödare tvingades köpa foder, extremt dyrt, 
för att utfodra djur som man egentligen ville skicka till slakt men som 
slakterierna inte tog emot på grund av att efterfrågan inte fanns. 

NYANSERAD DISKUSSION
Slaktköerna har nu minskat, men det tar tid att bygga upp sin djurbesättning 
efter en neddragning och ekonomin sätter stopp för många nyinvesteringar. 
Därför känner Fredrik viss oro för att det faktiskt kan komma att bli brist på 
svenskt kött framöver.  

Men medan bönderna gör sitt bästa för att fortsätta producera riktigt bra 
kött med hög kvalitet pågår samtidigt en klimatdebatt där kossor ibland 
pekas ut som det största hotet. 
 — Vi borde försöka få en mer nyanserad diskussion kring de här frågorna, 
tycker jag. Svensk köttproduktion har unika värden som måste värnas även 
när det inte är torka.

Fredrik Wester
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smidigt att ha tillgång till tjänster inom både bank 
och försäkring.
 — Vi kan alltid lämna snabba besked till en 
köpare om lånemöjligheter, räntor, försäkringar 
och annat som kan vara avgörande inför en 
fastighetsaffär. Det uppskattas av våra kunder 
och ger oss möjlighet att arbeta ännu mer 
heltäckande och professionellt. 

SKOGSFASTIGHETER
Fredrik har varit fastighetsmäklare i 10 år. Under 
hans verksamma tid har han sett hur priserna, 
generellt sett, stadigt har stigit. Han noterar 
också att det finns ett stort intresse hos den 
yngre generationen att överta ägandet av 
skogsfastigheter inom familjen.
 — Det är väldigt sällan en skogsgård kommer 
ut på den öppna marknaden. Däremot anlitas vi 
ofta i samband med generationsskiften, där vi kan 
hjälpa till med värderingar, avtal, låneupplägg och 
mycket annat.

Ett generationsskifte kan se väldigt olika ut.  
Ibland är det bara ett av flera barn som är 
intresserat av att överta gården, i en annan  
familj kanske alla vill. Det är också stora 
variationer i synen på hur familjegården ska 
användas och drivas.
 — Övertagaren kanske bor på en helt annan ort, 
men tycker det är viktigt att skogen stannar kvar i 
familjens ägo. Det finns förstås också exempel på 
unga familjer som flyttar till gården och startar en 
helt ny tillvaro. 

LOKALT ENGAGEMANG
För Fredrik, Johan och Bo är det viktigt att 
deras mäklarkontor upplevs som den naturliga 
kontakten vid alla typer av fastighetsaffärer. 
 — Vi kan erbjuda bred kunskap, lång erfarenhet 
och har ett starkt lokalt engagemang Välkommen 
till oss på Länsförsäkringars Fastighetsförmedling 
i Aneby och Eksjö!

Lennings, 
nykomlingar med tre  
generationers erfarenhet
Sedan ett år tillbaka hittar du 
Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling även i Aneby och 
Eksjö. Bakom de nya skyltarna 
finns lokalt kända ansikten och en 
verksamhet med lång tradition. 
Familjen Lennings har sysslat med 
gårdsauktioner och fastighets-
försäljning i tre generationer.

Syskonen Fredrik  
och Johan Lennings

 — Farfar började sälja skogs- och 
lantbruksmaskiner 1947. Så småningom 
utvecklades auktionsverksamheten ute på 
gårdarna till att också omfatta försäljning av 
fastigheter, berättar Fredrik Lennings, som i dag 
driver verksamheten tillsammans med sin bror 
Johan och pappa Bo.

MÅNGA FÖRDELAR
Övergången från renodlat familjeföretag till 
franchisetagare har inneburit många fördelar,  
tycker Fredrik. Länsförsäkringar är ett känt och 
tryggt varumärke. Dessutom är det enkelt och 

Det är väldigt 
sällan en skogsgård 
kommer ut på den 
öppna marknaden. 
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Bra att tänka 
på inför ett
generationsskifte
Varje generationsskifte är unikt, påpekar Fredrik Lennings på 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Aneby och Eksjö. Men det 
finns ändå några saker som är bra att tänka på när det börjar bli 
aktuellt att lämna över gården till någon av de yngre  
familjemedlemmarna:

- Var ute i god tid! Ett bra genomfört 
generations skifte kräver förberedelser,  
ibland kan det ta flera år. Det är inte bara 
driftsfrågor och ekonomiska frågor som ska 
lösas. Oftast finns det också känslomässiga 
inslag och rättviseaspekter som behöver 
bearbetas och diskuteras.

- Försök ha en öppen dialog med alla  
inblandade, även de familjemedlemmar som 

inte ska ta över. Berätta hur du tänker. Lyssna 
och resonera. Låt alla vara delaktiga och väl 
förberedda på hur upplägget kommer att bli.

- Gör en objektiv värdering för att fast-
ställa marknadsvärdet på mark, skog och 
byggnader. För värdering av skog är det viktigt 
att ha en upprättad skogsbruksplan.

Allt fler verksamheter flyttar in i den 
digitala världen och vi börjar vänja oss 
vid att göra olika typer av inköp via 
nätet. Men ibland är det nödvändigt att 
både prova och känna för att skapa sig 
en uppfattning om en produkt.

Bo Lennings har arbetat med gårds-
auktioner i flera decennier. Han har svårt 
att se hur de traditionella auktionerna 
med lantbruks- och skogsmaskiner ska 
kunna ersättas med enbart auktioner  
på nätet. 

Däremot är internet fantastiskt som 
komplement och för att lämna information 
om det som ska säljas.
 — Vi har provat nätauktioner i vår 
verksamhet, men tycker inte att det 
fungerade tillräckligt bra. Våra kunder 
är väldigt kunniga och vet precis hur de 
ska bedöma värdet på en maskin. Men då 
vill de förstås få möjlighet att undersöka 
objektet själva.

Antalet gårdsauktioner är betydligt färre 
i dag än när Bo började sin yrkesbana. De 
fyller dock fortfarande en viktig funktion, 
tycker han.
 — I vår kommer jag att köra ett antal 
auktioner på olika platser i länet. Och då 
kör vi ”live”, precis som vi alltid har gjort.

Lyssna på vår nya podd Snacka om 
företagsamhet, podden där vi intervjuar 
framgångsrika företagare i länet. Hör 
våra gäster prata om hur du skapar en 
vinnande strategi och hur du gör för 
att sticka ut och ta plats. Snacka om 
företag samhet, en podd av Länsförsäk-
ringar Jönköping och Handelskammaren 
Jönköpings län. Du hittar den där  
poddar finns.

Gårdsauktioner 
är bäst analogt

NY PODD OM  
FÖRETAGSAMHET!
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Strax norr om Huskvarna driver Rudenstams Bär 
& Frukt en väl sorterad gårdsbutik och ett café som 
serverar fika, sallad, mat och mackor gjorda på lokala 
och svenska råvaror. 

 — Vi strävar efter att vara en 
handel splats för lokal mat och har 
nära samarbete med cirka 85 lokala 
leverantörer. Vår målsättning är 
att ge våra kunder ett så komplett 
utbud av lokala varor som möjligt, 
berättar Gunilla Sundberg, som 
ansvarar för köket på Rudenstams 
Gårdskafé. 

Omgivningarna med de böljande 
sluttningarna och fruktodlingarna 
är inspirerande och det är inte så  
konstigt att man gärna kallar 
Vätterns äppledal för ”Smålands 
Toscana”.
 — På caféet serverar vi alltid äpple-
must från gården och äpple kakorna 
bakas på egen frukt året om. Resten 
av menyn varierar vi efter säsong 
för att du som gäst ska få njuta av 
de bästa smakerna från varje årstid, 
förklarar Gunilla.

SOMMARDRESSING
Gårdens egna äpplen används på 
olika sätt i menyerna. En av Gunillas 
egna favoriter är Rudenstams  
omtyckta senapsdressing.
 — Dressingen passar faktiskt till 
det mesta. Vi använder den till 
rökt fisk, pajer, grillmackor och allt 
möjligt. Den är en riktig höjdare som 
jag verkligen kan rekommendera till 
sommarens alla härliga bufféer!

ÅRETS MATENTREPRENÖR
2018 blev Rudenstams Bär & Frukt 
utsedd till årets matentreprenör i 
Jönköpings län. Priset delas ut av 
Länsförsäkringar Jönköping till en 
organisation, företag eller person 
inom offentlig, privat eller ideell 
sektor som på ett nytt sätt har satt 
den regionala maten på kartan. 
Verksamheten ska genomsyras av 
hållbarhet ur ett ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt perspektiv.

Vill du vara med och nominera 
någon till Årets matentreprenör 
2019? Lämna ditt förslag på  
lansforsakringar.se senast 31 maj.

De bästa 
smakerna från 
“Smålands Toscana”

RUDENSTAMS  
SENAPSDRESSING 1. Separera vitorna från äggen och 

lägg gulorna i en bunke. Blanda  
senapen med äggulorna och vispa.

2. Droppa försiktigt i rapsoljan medan 
du fortsätter att vispa. Krydda med 
salt och lite svartpeppar. Späd såsen 
med äpplemust till önskad konsistens.

Lycka till!

GÖR SÅ HÄR: 

4 ägg
400 g grov söt senap
4 dl ekologisk rapsolja
10 gram salt 
Svartpeppar
Rudenstams filtrerade äpplemust!

INGREDIENSER: 

http://lansforsakringar.se/
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Fixera ena foten rakt under dig och sätt den 
andra foten en bit framför, sträck armarna 
bakåt. Sätt sedan samma fot bakåt, skjut 
bak rumpan och håll ryggen i en rät linje. 
Syftet med denna övning är att förbättra 
rörligheten i höft, rygg, axlar och baksida 
lår. 20 repetitioner x 2 set per sida.

Ställ dig med sidan av kroppen mot en vägg 
och placera höger fot framåt. Rotera sedan 
överkroppen åt höger utan att vrida på  
fötterna. Ansiktet ska vändas mot väggen. 
Gör en armhävningsrörelse mot väggen. 
Syftet med denna övning är rörlighet i 
 ryggrad, axel och skuldra.  
10-15 repetitioner x 3 set per sida. 

Placera dig i plankposition med hjälp av att 
spänna magen genom att dra in naveln mot 
ryggraden. Lyft ena handen så att den  
nuddar din axel på motsvarande sida, håll 
stilla i 1-2 sekunder innan du byter hand. 
Försök att inte tippa höften nedåt. Denna 
övning tränar mage, rygg och axlar.  
Repetera 10-12 ggr x 3 set.

Träna rätt
Det dagliga arbetet på gården kan vara slitsamt för kroppen. 
Genom ett helt nytt samarbete med Friskis & Svettis i Jönköping 
får du som är lantbruks kund hos Länsförsäkringar inom kort 
tillgång till Friskis Träning Online via appen Rådgivaren. Med rätt 
träning håller kroppen längre. Här kommer tips på övningar som 
du kan kan göra när som helst, när kroppen behöver det.
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Enligt klimatforskarna kommer vi att få mer extremväder med perioder 
av torka och kraftig nederbörd. Något som möts med både oro och 
engagemang inom jord- och skogsbruket.

J ens Ottosson på Miljöstrategen i Jönköping 
har arbetat med miljöutbildningar och 
affärsutveckling inom miljöområdet sedan 

1995, bland annat på uppdrag av Länsförsäkringar 
Jönköping. Han tycker det är stor skillnad att 
jobba med de miljöstrategiska frågorna i dag, 
jämfört med för 20 år sedan.
 — Den allmänna kunskapen har ökat betydligt 
och det är mer dialog och diskussion. Fler inser 
att de stora globala utmaningarna, som klimatet 
och den biologiska mångfalden, är något som vi 
måste ta på allvar och förhålla oss till.

ANPASSA VERKSAMHETEN
Jens har samtidigt förståelse för dem som tycker 
att miljö- och klimatfrågor är svåra att greppa 
och kanske tänker att det inte spelar någon roll 
vad vi gör här i Småland så länge problemen är 
större på andra håll i världen.
 — Självklart måste vi anstränga oss för att 
hejda den globala uppvärmningen, men det 
är också viktigt att hänga med och anpassa 
sin egen verksamhet när villkoren förändras.

Som lant- eller skogsbrukare kan det handla 
om att titta över säkerhetsmarginalerna 
inför olika tänkbara scenarier. Att anlägga 
bevattningsdammar, bli självförsörjande på el, 
överväga nya typer av grödor eller på annat sätt 
göra sig mindre sårbar vid perioder av extrema 
väder.
 — Många har redan vidtagit olika åtgärder av 
det här slaget och även om det kan 
vara tufft att göra investeringen 
så kan det leda till minskade 
driftkostnader, påpekar 
Jens.

Andra saker att tänka 
på är elbesiktningar 
i fastigheten och att 
sköta underhållet 
på sina maskiner för 
att eliminera onödiga 
brandrisker, i synnerhet när 
det är torrt i skog och mark.

SE MÖJLIGHETERNA
Svensk lantbruk står sig väldigt bra i olika 
miljöhänseenden, bland annat när det handlar om 
användningen av bekämpningsmedel. Men med 
ett varmare klimat kommer växtperioden att bli 
längre, vilket kan leda till fler skadeinsekter. 

Här finns också anledning att ta sig en funderare 
och vara förberedd, tycker Jens. Kanske går det 
att hitta grödor som passar bättre och som kan 
bli ännu lönsammare utan besprutning?
 — Det gäller att se möjligheterna! När alla gör 
sitt bästa utifrån sina förutsättningar så kommer 

vi rätt långt.

Hot och möjligheter 
med nytt väder 



11DIN GÅRD I LÄNET #1 2019

Kom och 
besök oss på 
SkogsElmia
Hallå där, Sonny Söderberg, t.f. lantbruks-
ansvarig på Länförsäkringar Jönköping!  
Kommer Länförsäkringar att vara utställare  
på årets SkogsElmia?
 — Självklart är vi på plats för att träffa dagens 
och morgondagens skogsägare! Länsförsäkringar 
har en monter på 80 kvadratmeter utefter 
utställningsslingan i skogen. Där bjuder vi på när-
producerad äpplemust och svartvinbärs nektar 
från Rudenstams och alla som vill kan tävla i vår 
roliga ”Potatistävling”. Fast viktigast av allt är 
förstås att nio av våra Länsförsäkringsbolag finns 
där med sina kunniga rådgivare som kan svara 
på frågor om det mesta, alltifrån sjukvårds- och 
djurförsäkringar till banktjänster och skadeföre-
byggande arbete i skogen. Årets tema för oss på 
Länsförsäkringar är ”Hälsa och Trygghet”. 

Varför är det så viktig för Länsförsäkringar att 
delta i SkogsElmia?
 — Här har vi möjlighet att presentera oss för de 
cirka 25 000 besökarna och få kontakt med både 
nya och gamla kunder. Vi vet att många går och 
funderar på olika försäkrings- och bankärenden 
som det är svårt att få tid att fixa under de vanliga 
arbetsveckorna. När man ändå är på mässan är 
det bekvämt och enkelt att passa på. Vår närvaro 
uppskattas av väldigt många.
  
Hur hittar man till Länsförsäkringars monter?
 — Vi finns i monter 602, där vi har  
ett stort tält. Varmt välkomna!

Vi finns  
i monter 
602! 

SkogsElmia är nordens ledande skogsmässa och en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. På mässan 
står skogsägande i fokus. Under några intensiva och underhållande dagar får du möjlighet att testa nyheter i 
branschen, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. SkogsElmia arrangeras utomhus –  
i skogen vid Bratteborgs gård, ungefär 30 kilometer söder om Jönköping.
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Sadelstölder är ett växande problem för stall och enskilda hästägare. 
Oftast är det organiserade ligor som härjar och inbrotten är väl-
planerade. Sadlarna säljs sedan vidare internationellt och är svåra  
att spåra, men Karolina Malmlöv i Taberg har utvecklat en tjänst som  
kan förhindra detta.

K arolina Malmlöv är själv stallägare och 
hon har arbetat som sadelförsäljare. 
Flera av hennes kunder har blivit utsatta 

för sadelstölder och för något år sedan hade även 
hon ett inbrott i sin sadelkammare.
  — Det var ett typiskt beställningsjobb och 
tjuvarna visste precis vilka sadlar de skulle ta med 
sig. De hade till och med tagit sig tid att plocka 
bort utrustning som de inte var intresserade av, 
berättar Karolina. 

GLOBALT REGISTER
Hon började fundera över vad man kunde göra för 
att försvåra för ligorna att sälja sadlarna vidare. 
Karolinas affärsidé tog form och för drygt ett år 
sedan lanserade hon tjänsten Sellamigo, som är 
ett globalt sadelregister och en databas med ett 
upplägg som liknar fordonsregistret. 
 — Alla sadlar har ett ID-nummer stansat i lädret. 
 Som ägare kan du kostnadsfritt registrera din 
sadel i Sellamigo och komplettera med 
tillverkning s år och annan viktig information. 

När sadlarna kan kontrolleras blir det svårare att 
sälja stöldgods och vi får en tryggare begagnat-
marknad för seriösa säljare och köpare, förklarar 
Karolina.

Sadelregistret underlättar också för svenska 
försäkringsbolag att besluta om rätt ersättning 
efter en stöldanmälan och ger polisen möjlighet 
att hitta rätt ägare vid återfunna sadlar. 

FLER TJÄNSTER
I dagsläget har Sellamigo cirka 2 000 användare 
och antalet registreringar ökar stadigt.  
Målsättningen är att det är sadel tillverkarna  
som ska lägga in sadlarna i systemet. 
 

Nyligen anslöt sig den första, en större fransk 
tillverkare, och diskussioner pågår med fler. Vi 
fortsätter också att utveckla Sellamigo med fler 
tjänster. 

Sadelregistret är förstås en viktig del i  
bekämpandet av sadelstölderna. Finns det något 
annat som en hästägare bör tänka på?
 — Ja, mitt råd är att alltid vara lite misstänksam 
och hålla koll på stallets rutiner och vilka som rör 
sig i området. Och kom ihåg att aldrig förvara din 
sadel i bilen, för då gäller inte hemförsäkringen 
ifall den blir stulen, påpekar Karolina Malmlöv.

Karolina skyddar  
dig mot sadelstölder

Tjuvarna visste precis 
vilka sadlar de skulle 
ta med sig.
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Granbarkborre. Ett ord som 
framkallar rysningar hos varje 
skogsägare. Trots att den lilla 
skalbaggen bara är 4 millimeter 
lång är det den insekt som enligt 
Skogsstyrelsen gör allra mest 
skada på våra granskogar.

D en kan vara svår att se till en början, 
när hanen borrat sig in under barken. 
Men snart kommer honorna och börjar 

gnaga gångar för att lägga sina ägg. Äggen blir 
till larver som förpuppar sig och kläcks till nya 
baggar som äter och växer sig starka under 
granens bark. 

8-10 veckor efter svärmningen kan den nya  
generationen lämna granen och antingen  
angripa nya träd eller gräva ner sig i 
marken för att övervintra och invänta nästa 
svärmningsperiod för att fortplanta sig.
 — Granbarkborren är beroende av värme för att 
svärma. Runt 18 grader ska det vara. Det innebär 
att det kan bli flera nya generationer under en 
säsong om det är varmt tillräckligt länge, berättar 
Johan Litsmark som är naturskadespecialist på 
Länsförsäkringar 

STRESSADE TRÄD
Resultatet av granbarkborrens besök är att 
trädets vattenförsörjning förstörs och att det 
dör. Efter 2018 är granbeståndet extra utsatt på 
grund av värmen och torkan, som gjorde träden 
stressade och lättangripna. Dessutom var 
sommaren lång och därmed gynnsam för 
granbarkborrens tillväxt.
 — Den här våren är kritisk om vi ska hejda den 
fortsatta framfarten. Angripna träd måste snabbt 
fällas och köras ut ur skogen. Därför är det viktigt 
att regelbundet granska sin skog och skaffa sig 
kunskap om hur man kan identifiera de första 
tecknen på granbarkborre, säger Johan Litsmark.
 
Joakim Gustavsson är nybliven skogsägare i 
Lommaryd utanför Aneby. Han följer experternas 
råd och går runt och inspekterar sin skog flera 
gånger i veckan.  
 — Jag försöker vara metodisk och leta på rätt 
sätt. Eftersom jag har begränsad erfarenhet av 
eget skogsbruk så anstränger jag mig för att 
bygga upp min kompetens genom att delta i  

utbildningsträffar. Jag tar också alltid möjligheten 
att vara med då experter gör skogliga besök på 
min fastighet för att lära mig mer, till exempel vid 
stämpling eller vid dialog med min virkesköpare.

SAMVERKAN
Joakim känner att han har ett stort ansvar. Inte 
bara för sin egen skog, utan också för omgivande 
arealer. Granbarkborren bryr sig inte om var 
markgränserna går. 
 — Som liten skogsägare är det extra viktigt 
att samverka, säger Joakim. Jag är beroende 
av ett nära samarbete med min virkesinköpare, 
eftersom jag behöver hjälp med fällningsarbete 
och uttag av angripna träd ur min skog innan 
insekterna lämnar trädet och angriper nästa 
träd. Flaskhalsar kommer att bli transporter och 
sågverk.

Han vill också agera förebyggande genom att lära 
sig mer om granbarkborrens naturliga fiender och 
hur större biologiskt mångfald kan bidra till att 
göra skogen mindre sårbar.
 — Det gäller ju inte bara granbarkborren, utan 
rent generellt. Större variation och anpassning 
till de naturliga odlings betingelserna är ju bra på 
flera olika sätt.

Granbarkborren  
hotar våra skogar

Joakim Gustavsson vid ett träd  
som angreps av granbarkborrar 
under förra året.



14 DIN GÅRD I LÄNET #1 2019

Lantbruksmiljön innehåller många risker. Barnen är särskilt utsatta eftersom gården ofta är både bostad, 
lekplats och arbets plats. LRF har tagit fram ett bra informationsmaterial och i broschyren ”Barn på gården” 
finns en checklista där du själv kan kolla barnsäkerheten på din gård.

Här följer ett utdrag ur broschyren:

BARNEN GÖR INTE SOM DU SÄGER,  
UTAN SOM DU GÖR 
Det är både roligt och lärorikt att låta barnen 
hjälpa till på gården. Det grundlägger i tidiga år 
intresset, vilket man har igen längre upp i 
åldrarna. Men som vuxen är det viktigt att vara 
riskmedveten och föregå med gott exempel. 

FÖRBJUDNA PLATSER 
Vissa farliga platser går inte att skydda eller låsa 
som till exempel lager av storbalar, handelsgödsel 
och silor. Där ska det vara förbjudet för barnen 
att vistas. 

BESÖKANDE BARN ÄR EN EXTRA RISK 
De egna barnen kan sin gård och vet i regel vad 
som är förbjudet eller farligt.  

För besökare, lekkamrater eller sommargäster 
är det annorlunda. Det ligger också nära till 
hands att gårdens egna barn vill visa sig på styva 
linan när det kommer besök — då är risken för en 
olycka extra stor. 

NÄR DET ÄR BRÅTTOM ÄR DET FARLIGT 
Under stressiga perioder eller när det händer 
något oförutsett är det lätt att man glömmer 
barnen. Men kollar du regelbundet upp gårdens 
säkerhet och åtgärdar bristerna är risken mindre 
att barnen vid dessa stressiga perioder gör sig 
illa. Besökande fordon som har bråttom innebär 
också en extra risk. 

TRAKTORER ÄR EXTRA FARLIGA 
Vid de flesta allvarliga olyckor är traktorer 
inblandade på något sätt. Barnen blir överkörda 
eller påbackade eller de ramlar ur traktorn och 

hamnar under hjulen eftersom de inte sitter 
fastspända. Ta aldrig med barnen i traktorn om de 
inte kan sitta säkert fastspända. 

FÖRBJUDET ATT SKJUTSA I SKOPAN 
Traktorskopor är inte till för att skjutsa någon i, 
vare sig barn eller vuxna. Enligt lag är detta också 
förbjudet. Ändå inträffar tyvärr fortfarande  
sådana olyckor, vanligen med mycket svåra 
personskador. 

Gården – en trygg
plats för barnen?

Det är ingen slump 
att man måste vara  
16 år för att ta 
traktorkort. 
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Gården – en trygg
plats för barnen?

Många markägare hade stora problem 
med vildsvin i höstas. Den milda vintern, i 
kombination med riklig tillgång på ekollon, 
gör att oron nu ökar för att vild svinen ska 
ställa till ännu mer skada 2019.

Anders Friberg är skogsbrukare i Byarum 
och aktiv jägare. Han är också ordförande 
i regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län, 
med ett särskilt ansvar för bland annat 
frågor som rör skog och vilt. Att den 
svenska vildsvins stammen växer är det 
ingen tvekan om, enligt Anders. 
 — Vi vet att bred jaktsamverkan mellan 
markägare är ett bra sätt att hålla nere 
antalet vildsvin och därmed minska  
skadorna. Vi har många duktiga jägare 
som gör vad de kan för att begränsa 

vildsvinen, men på vissa områden är det 
svårt och då måste det till andra åtgärder. 
Godkända och rätt hanterade fällor 
är ett bra komplement för att minska 
vildsvinsstammen. 

Det måste också till tydliga mått på hur 
mycket vildsvinen faktiskt kostar jord-
bruket och samhället i viltolyckor, menar 
Anders. Med mer forskning om vildsvin 
och dess beteende skulle vi även kunna 
hitta fler långsiktiga lösningar byggda på 
kunskap.
 — Vi har inte tid att vänta längre. 
Vildsvins stammen växer ohejdat i vissa 
delar av vårt län. Nu måste vi göra något!

“Vi har inte tid 
att vänta längre”

GÖDSELBRUNNAR ÄR EN DÖDSFÄLLA 
Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade. 
Staketet ska vara minst 1,2 meter högt även 
när marken är snötäckt. Kolla även de andra 
brunnarna på gården. Är brunnslocken hela  
och säkrade, så att de inte kan flyttas på? 

UNGA FÖRARE PÅ TRAKTORER 
För många barn är traktorn den mest  
spännande maskinen på gården. Det blir en stark 
längtan att vid alltför unga år vilja köra själv. Det 
kan vara lärorikt men innebär stora risker. Det är 
ingen slump att man måste vara 16 år för att ta 
traktorkort. 

OLYCKOR MED FYRHJULINGAR 
Flera allvarliga olyckor händer varje år med 
allt för unga förare på fyrhjulingar. Den välter 
och barnen hamnar i kläm under maskinen. Låt 
ungdomarna gå en kurs och ta förarbevis för 
terrängskoter så lär de sig rätt och säker teknik. 
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Martin Hultman och hans familj är åttonde generationen på Stickelösa 
gård i Skärstad utanför Huskvarna. Han och hustrun Emma tog över 
gården för cirka tio år sedan och har sedan dess gjort stora  
investeringar, bland annat i ett helt nytt mjölkstall.

Generationsskiftet var väl förberett. Martin har 
alltid varit intresserad av jordbruket och hjälpte 
gärna till hemma under uppväxten. Sedan drev 
han gården några år tillsammans med sin pappa 
och blev därefter arrendator.
 — Efter fem år som arrendatorer kände både jag 
och min fru att det var dags att satsa vidare inför 
framtiden. Vi hade redan köpt en hel del maskiner 
och ville bygga ett nytt mjölkstall. Då blev det 
också naturligt att genomföra ett ägarskifte.

GEMENSAMMA ÄGARE
Ingen av Martins båda bröder hade ambitionen 
att ta över, men de var måna om att gården skulle 
kunna stanna inom familjen. På så vis var det 
okomplicerat, förklarar Martin. Men det är ändå 
mycket att tänka på i samband med ett  
generationsskifte, menar han.

 — Det viktigaste är att skapa rättvisa och  
samtidigt se till att den som köper gården får 
rimliga möjligheter att driva verksamheten vidare. 
Hur man gör kan förstås variera från fall till fall. 
Men generellt tror jag det blir bäst om man klarar 
att genomföra hela affären direkt så att alla 
syskon får sin del av kapitalet. 

För Martin och Emma var det självklart att de 
skulle vara gemensamma ägare till gården efter-
som de driver företaget tillsammans och arbetar 
heltid i verksamheten båda två.

I dag har de 140 mjölkkor och omsätter sju 
miljoner. Sedan övertagandet har de gjort flera 
större investeringar, förutom det nya stallet har 
ytterligare en gård köpts in. 

NÄSTA GENERATION
Martins föräldrar bor i närheten och ibland har de 
förstås varit oroliga för hur det ska gå för sonen 
och svärdottern. Samtidigt kan Martin och Emma 
konstatera att ju äldre de själva blir, desto mer 
förstår de att det kan vara svårt ibland att släppa 
taget och låta den yngre generationen fatta sina 
egna beslut. 
 — I vårt fall har det fungerat väldigt bra. Men 
de ekonomiska villkoren för lantbruket är tuffa. 
Vår äldste son fyller snart 18 och går andra 
året på naturbruksgymnasiet. Tänk om vi skulle 
generations skifta nu, då  skulle det vara oerhört 
svårt att få fram kapital till hans båda syskon. 
Klart man funderar på nästa generation,  
man vill ju att det ska bli bra!

Stickelösa – en släktgård
i åtta generationer
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På den svenska landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter 
som gör det möjligt för alla i Sverige att leva, äta och bo mer hållbart. 
Priset Ung Växtkraft vill uppmärksamma och belöna personerna  
bakom dessa idéer.

I Jönköpings län delas Ung Växtkraft ut varje 
år till en företagare som står för entre-
prenörskap, utveckling och nyskapande. 

Pris summan är på 5 000 kronor. Bakom priset 
står Länsförsäkringar Jönköping och LRF Ung-
domen.

För att vara med i tävlingen ska företagaren vara 
verksam på landsbygden och känne tecknas av 
entreprenörskap, utveckling, nyskapande och 
vara yngre än 36 år.

MARTIN BLEV ÅRETS VINNARE
Nu har juryn utsett 2019 års vinnare! Det blev 
Martin Björn på Bratteborgs gård, som fick 
det lokala priset i Jönköpings län med följande 
motivering:

”Martin är en orädd entreprenör med mottot:  
Vi löser det! Efter en lång och noggrann 
utvecklings process har han investerat i ombyggnad 
av det tidigare köttstallet. Han kör nu utöver mjölk-
produktion även entreprenad i en ständig ökande 
omfattning. Martin sysselsätter idag flera anställda 
och underentreprenörer och är mycket uppskattad 
som arbetsgivare och kollega.  

På gården finns en konferensanläggning som 
erbjuds till företag och organisationer som vill 
hålla sina träffar i en lantlig miljö. Martin är ett gott 
föredöme för många och till detta pris med sitt 
starka affärsinriktade tänkande.”
  
MARIA FICK HEDERSPRIS
Årets tävling avgjordes i extremt hård  
konkurrens. Juryn valde därför att även dela ut 
ett hederspris till Maria Stigsson på 4H-gården 
Vissmålen. Motiveringen för det löd:

”Maria är en entusiastisk ledare som har utvecklat 
Vissmålens verksamhet fantastiskt. Verksam-
heten har utvecklats med en rad nya aktiviteter, 
bland annat för skolor och förskolor. Hon lever 
verkligen 4H:s värderingar med huvud, hjärta, hand 
och hälsa. Besökarantalet har ökat drastiskt och 
ridklubben har fått nytt liv under Marias ledarskap. 
Vid sidan av ridskolan har hon utvecklat sitt egen 
företagande inom den kreativa sektorn där hon 
målar tavlor och designar produkter med hästtema 
som gjort succé på mässor och tävlingar. Maria är 
kort uttryckt en supertjej och en grym ledare!”

Martin, årets vinnare  
av Ung växtkraft

Grattis, Martin! Hur känns det att bli 
utsedd till vinnare i Ung Växtkraft?

”Jag är väldigt tacksam för att vi blev 
nominerade och jätteglad över priset. 
Utmärkelsen är en bekräftelse på att 
vi gör något rätt och förhoppningsvis 
kan det inspirera andra unga lantbruks-
företagare i vårt län. 

Prissumman kommer att användas för att 
anordna ett evenemang för de anställda, 
som är oerhört viktiga för oss. Det känns 
kul att få visa sin uppskattning.”

ÅRETS VINNARE

Familjen Björn
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Den stora gödseltunnan kan fyllas 
med 20 000 liter vatten på tre  
minuter. I traktorn sitter en 
erfaren lantbrukare med stor 
lokal kännedom. Idag ses bön d-
erna som en självklar och viktig 
resurs när Räddnings tjänsten i 
Jönköpings län bekämpar skogs- 
och gräsbränder.

Peråke Nilsson är verksamhetschef för MR 
Småland, som är den aktör som samordnar 
och tar emot den formella beställningen av 
förare, fordon och gödseltunnor som görs av 
Räddningstjänsten. Vid en större insats ingår 
Peråke även i räddningsledningen.
 — Första gången jag kom i kontakt med 
användandet av gödseltunnor i det här 
sammanhanget var 1983, vid en brand i 
Oskarshamn. Från 1995 har samarbetet skett 
i organiserad form, främst inom Jönköpings 
län och för närvarade finns det cirka 200 
gödseltunnor runtom i Småland som snabbt  
kan vara på plats vid en brand, berättar  
Peråke Nilsson.

VIKTIG LANDSBYGDSRESURS
Gödseltunnorna kan rymma mellan 10 000 
och 25 000 liter. Att fylla dem med vatten från 
ett vattendrag går snabbt, det tar bara några 
minuter. Sedan sprids vattnet effektivt genom att 
spolas eller kastas upp till 70 meter in i skogen, 
till exempel för att skapa en brandgata.
 — Det här är en otroligt viktig landsbygdsresurs, 
förklarar Peråke. Lantbrukaren kan sin maskin, 
känner omgivningarna och har dessutom 
kännedom om var det finns vatten även när  
det är riktigt torrt, som under förra sommaren.

Sommaren 2018 stod samtliga tunnor i 
ständig beredskap. Men det är förstås inte 
bara skogs- och gräsbränder som kan uppstå. 
Gödseltunnorna är också ett snabbt och bra 
hjälpmedel i händelse av ladugårdsbränder eller 
andra bränder på landsbygden.
 — Vi samarbetar även med LRF och har byggt 
upp ett brandvärn för manuell släckning, som  
kan nås via ett gemensamt telefonnummer i  
hela Småland, berättar Peråke.

UNIKT SAMARBETE
Effektiv brandbekämpning handlar om att ha 
rätt resurs på rätt plats. Uppdraget till MR 

Småland kan därför också vara att tjänstgöra 
som trafikvakter för att vägleda eller hindra 
allmänheten från att komma för nära en 
brandplats.
 — Vårt samarbete med Räddningstjänsten 
i Jönköpings län är unikt och vi har kommit 
avsevärt längre än på andra platser i Sverige. 
Mycket tack vare våra kloka och insiktsfulla 
räddningschefer, säger Peråke Nilsson.

Vill du också vara en resurs i MR Smålands 
samarbete med Räddningstjänsten?  
Läs mer på mrsmaland.se

Jonas Ander, som är skadeförebyggare på 
Länsförsäkringar Jönköping, påpekar några 
saker som är viktiga att tänka på i samband 
med sommarens arbete i skog och mark:

- Ta reda på hur stor brandrisken är! På SMHI:s 
webbsida www.smhi.se finns aktuell information 
under rubriken ”Brandriskprognos”. Du kan 
också ladda ner appen ”Brandrisk ute” som 

tagits fram av MSB (Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap). När brandrisken är hög 
kan eldningsförbud utfärdas. Detta meddelas 
på räddningstjänsternas webbplatser och i 
lokala medier. Det går också att ta kontakt 
med kommunen eller Räddningstjänsten  
för information. 
 
- Om du trots risk för brand behöver arbeta i 
skog och mark ska arbetet anpassas utifrån  
rådande omständigheter. Se till att ha en plan 
och beredskap ifall det skulle börja brinna.  
Håll koll på var du befinner dig, om det finns 
farbara vägar och hur Räddningstjänsten kan  

ta sig fram. Tänk på att det i vissa områden 
saknas täckning för mobiltelefoni, då är det bra 
om någon anhörig vet var du är.

- Ta alltid med dig släckmedel på arbetet.  
En eller flera pulversläckare är lämpliga för att 
släcka brand i en maskin samt en eller flera 
skumsläckare för släckning runt maskinen. 
Skum tränger ner bättre i marken. Även 
vattendunkar, krattor och spadar är bra att ha 
med sig. Kom ihåg att en brand kan ligga och 
pyra länge i marken. Vid ett brandtillbud kan du 
behöva stanna i flera timmar för att vara säker 
på att branden inte blossar upp på nytt.  

Har du beredskap  
för en brand? 

Gödseltunnan, 
inte bara en skitsak

http://mrsmaland.se/
http://www.smhi.se/
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FÖTTER
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FISK SOM 
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FÖRSTE 
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MUFF

SEGER-
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Ta dig lite tid och få chansen att vinna 
brandsäkerhetsprylar. Totala vinstvärdet är 
1.000:- Dragning av tre vinnare (1:a - 3:e pris) 
med rätt lösning den 25 juni.

VINSTERNA ÄR:
1:a pris Brandsläckare
2:a pris Brandvarnare
3:e pris Brandfilt Klipp ut korsordet och posta det till oss eller ta en bild och maila  

det till: korsord@lfj.se Skicka korsordet senast den 20 juni till:  
Länsförsäkringar, ”Din gård i länet”, Box 623, 551 18 JÖNKÖPING.

VINN FINA PRISER Texta tydligt

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Knep & Knåp

mailto:korsord@lfj.se


Posttidning B
Länsförsäkringar Jönköping
Box 623, 551 18, Jönköping

AVSÄNDARE / SENDER

Vi finns där 
du finns
Vi på Länsförsäkringar Jönköping finns alltid nära till 
hands. Vi har lokala kontor över hela länet och enga gerade 
medarbetare som känner till bygden och har kunskap om 
de gröna näringarna. Genom att erbjuda både bank och 
försäkring gör vi det tryggt och enkelt för dig som har 
gård, skog och lantbruk. 

JÖNKÖPING
Ove Moberg
Bankrådgivare
036-19 91 31
Kundområde:  
Jönköping med omnejd.

Katarina Stenqvist
Bankrådgivare
036-19 92 91
Kundområde:  
Jönköping med omnejd.

Christine Wikstrand
Försäkringsförmedlare
036-377 501
0705-25 63 68
Bankeryd, Barnarp, 
Kristina-Ljungarum,  
Sofia-Järstorp, Norra Mo, 
Norrahammar, Öggestorp,  
Rogberga, Månsarp.

Johan Dufva
Skadeförebyggare
Lantbruksmotor
036-19 91 67

Stefan Fur
Affärsområdeschef 
Försäkring
036-19 90 00
070-699 53 41

Sara Derefalk
Försäljningschef bank,
företag & lantbruk
036-19 91 76

Anna Werbitsch Arnell
Lantbruksspecialist
070-305 07 14

HUSKVARNA
Thomas Evaldsson
Franchisetagare,
försäkringsförmedlare
0380-57 58 70
0708-71 19 03
Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Tranås, Vetlanda, Östra 
Jönköping.

GRÄNNA
Mats Sevefeldt
Försäkringsförmedlare
036-805 37
0705-85 53 70
Huskvarna, Gränna,
Hakarp, Järsnäs, Lekeryd,
Svarttorp, Visingsö, 
Öggestorp, Örserum, 
Ölmstad, Kaxholmen,
Skärstad.

NÄSSJÖ
Camilla Axson
Svensson
Bankrådgivare
0380-57 58 57
Kundområde: Höglandet. 

Anders Fyhr
Försäkringsförmedlare
0380-66 04 71
0708-13 25 50
Forserum, Ödestugu, 
Malmbäck, Nässjö stad, 
Barkeryd.

TRANÅS
Stig-Göran Hyltbring
Försäkringsförmedlare
0140-240 21
0706-92 52 88
Aneby norra, Adelöv,
Linderås, Säby.

Carin Wallin
Bankrådgivare
036-19 92 83

EKSJÖ
Nils-Gunnar Andersson
Försäkringsförmedlare
0380-55 06 19
0703-77 04 67
Aneby södra, Barkeryd,
Flisby, Forserum,  
Nässjö norra.

Roger Samuelsson
Försäkringsförmedlare
0381-400 24
0706-37 78 32
Nävelsjö, Näsby,
Höreda, Mellby, Björkö,
Ekenässjön, Vetlanda
f d landskommun.

Lars-Åke Carlsson
Försäkringsförmedlare
0496-600 12
0705-47 99 85
Bellö, Karlstorp, 
Bruzaholm, Kråkshult, 
Edshult, Kvillsfors,  
Eksjö socken,  
Mariannelund, Hjältevad, 
Pauliström,Hult, Ökna, 
Ingatorp.

VETLANDA
Anneli Eklund
Bankrådgivare
0383-75 75 22
Kundområde: 
Höglandet.

Niclas Brihall
Skadeförebyggare,
El och Bygg
0383-75 75 17

Jessica Sällqvist
Lantbruksadministratör
0383-75 75 04
Kundområde:  
Jönköpings Län.

SÄVSJÖ
Mikael Richardsson
Försäkringsförmedlare
0382-13086
073-025 11 58
Sävsjö kommun,
Nydala-Fryele.

VÄRNAMO
Gabrielle Davidsson
Bankrådgivare
0370-34 43 21
Kundområde: 
GGVV-regionen. 

Maritha Henriksson
Franchisetagare,
försäkringsförmedlare
0370-34 43 68
Gislaved, Gnosjö, Sävsjö, 
Vaggeryd, Värnamo, 
Västra Jönköping.

Kent Claesson
Försäkringsförmedlare
0370-34 43 79
073-322 87 87
Gnosjö kommun,
Värnamo kommun.

SMÅLANDSSTENAR
Claes-Göran Petersson
Försäkringsförmedlare
0371-307 01
0706-73 94 41
Kundområde: 
Gislaveds kommun.


