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Trygga
husaffärer och
nöjda kunder

A

tt köpa sin första egna
bostad eller sälja
sitt hus är ofta stora
livsavgörande beslut. Att då ha
en fastighetsmäklare som sköter
affären är en trygghet för både
köpare och säljare.

Förtroendet för Länsförsäkringars fastighetsmäklare är stort. Totalt i landet finns det över 750
mäklare på 106 orter.
I detta nummer av hemmaplan presenterar vi
mäklarna på just din ort här i Skaraborg.
Ta kontakt om du går i köp- eller säljtankar.
Som du kan läsa erbjuder vi också hussäljarskola, ett bra sätt att förbereda sig för sitt livs
kanske största affär.
I den här tidningen får du också läsa om något
som vi är väldigt stolta över - att vi har Sveriges
mest nöjda kunder inom bank och försäkring.
Det är ni kunder som äger oss och att ni är nöjda
med våra tjänster är viktigt för oss.
Ett ämne som vi märker att många tycker är
svårt är pension. På sidorna 10-11 fördjupar vi
oss därför kring sparande.
Från och med i år är det privata pensionssparandet inte längre avdragsgillt, men det betyder
inte att sparande till pension är mindre viktigt.
Vi på Länsförsäkringar ger råd om hur du bäst
sparar för din framtida lön, och även om det är
långt kvar till pensionen är det lönsamt att
investera tid i att träffa någon av våra rådgivare.
Rätt förvaltning och tidigt sparande kan betyda
mycket för hur stor pensionen blir i slutändan.
Att ibland bryta vardagen och göra något annat
en kväll brukar ge inspiration och energi. Den
12:e april finns möjligheten att gå på en föreläsning med Morgan Alling på Arena Skövde. Läs
mer här intill och ta chansen att lyssna på en av
Sveriges mest kända föreläsare.


Trevlig läsning!
Jonas Rosman, vd

Kan du snälla
dö så man
slipper se ditt
fula ansikte!

Förlåt om du satte
kaffet i vrångstrupen.
Kränkningar, hot och
uthängningar kommer
sällan lämpligt.

Vårt arbete för ett schysstare samhälle
Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil,
surfplatta eller dator. Kränkningar som
sårar och i värsta fall leder till utanförskap. Genom vårt förebyggande
arbete kan vi se hur många det är
som faktiskt far illa. Förutom stora
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har bestämt oss för att vi vill göra en avgöranVarje dag blir barn och unga kränkta via mobil, surfplatta
eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta fall leder
till utanförskap. Genom vårt förebyggande arbete kan vi
se hur många det är som faktiskt far illa. Förutom stora
samhällskostnader innebär det förstås också psykiskt
lidande och osäkerhet hos den drabbade. Därför stöttar vi
BRIS i arbetet för att motverka utanförskap. Vi har bestämt
oss för att vi vill göra en avgörande skillnad.

de skillnad. För att få fler att tänka efter före
har vi skapat Fulfiltret. En app som
skräddarsyr ditt tangentbord genom
att ersätta fula ord med fina. Svordomar och skällsord blir komplimanger
och glädjespridare. Ladda ner appen
som snällsäkrar dina knapptryck
redan idag.
Att vara snäll kostar ingenting.
Läs mer om om vårt hållbarhetsarbete på
LFskaraborg.se/vibryross.

Snällsäkra dina knapptry

Ladda ner appen på App Sto
Att vara snäll kostar ingenting

Följ vårt arbete för ett schysstare samhälle
på lansforsakringar.se

Morgan Alling
– Besvärliga människor

För att få fler att tänka efter före har vi skapat Fulfiltret.
En app som skräddarsyr ditt tangentbord genom att
ersätta fula ord med fina. Svordomar och skällsord blir
komplimanger och glädjespridare. Ladda ner appen som
snällsäkrar dina knapptryck redan idag. Att vara snäll
kostar ingenting.

Humor och värme blandas med den senaste
forskningen inom beteendevetenskap och
Morgans personliga klokskap om hur man får en
bättre arbetsmiljö eller livskvalitet i sitt egna liv.

Arena Skövde, tisdag 12 april 2016
Föreläsning 1: kl 15.00 – 16.30
Föreläsning 2: kl 18.30 – 20.00

missa
inte
detta!
missa
inte
detta!

Följ vårt arbete för ett schysstare samhälle
på lansforsakringar.se

195 kr för Länsförsäkringars kunder
på valfri föreläsning (ordinarie. pris, 295 kr).
Biljetter köps på ticnet.se, ange biljettkod: LFSkaraborg
Arrangör: SAJ.SE Frågor: info@saj.se eller 0500-42 86 02.

Här hittar du
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Bra tillfälle
att spara för
hushållen
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Lär känna dina
fastighetsmäklare

morgan alling
morgan alling
12 april | arena skövde
12 april | arena skövde

besvärliga människor!
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personliga klokskap om hur man får en bättre arbetsmiljö
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personliga klokskap
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15.00-16.30
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i sitt egna liv.biljettpris: 295:- ord pris
biljetter:
www.ticnet.se

besvärliga människor!

föreläsning 1: kl 15.00-16.30 föreläsning 2: 18.30-20.00
biljetter: www.ticnet.se biljettpris: 295:- ord pris
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Arrangör: saj.se frågor: maila till info@saj.se eller ring 0500 – 42 86 02

Arrangör: saj.se frågor: maila till info@saj.se eller ring 0500 – 42 86 02

Sveriges
nöjdaste
kunder

Så funkar
din hemförsäkring

11 12 14

Vad får du
Unga visar
i lön när du
sina företag
slutar jobba? på UF-mässan

Länsförsäkringars hussäljarskola

ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg. REDAKTION: Länsförsäkringar Skaraborg:
David Seiving, Anne-Christine Brandels. Västgötatidningar: Lisa Mikko, Henrik Svensson.
OMSLAGSFOTO: Jan Andersson
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Skolledningen
tog bort appar
som störde

B

iträdande rektor Gustav
Grunselius, kurator Karin
Bryskhe och socialpedagog
Linda Malaj arbetar tillsammans
med pedagoger och annan
personal på Rudenschöldskolan
för att hjälpa eleverna att
använda Internet och IT på ett
bra sätt.

Sofia Eriksson, Erik Ottersten, Gabriel Corsini och Viktoria Ghosheh använder gärna sociala medier för
att kommunicera med sina kompisar.

Modiga unga
skippar nätmobbning

H

emmaplan besökte Rudenschöldskolan i Lidköping för
att få några högstadieelevers
syn på nätmobbning. Vad är det,
är det vanligt och hur påverkas
man av det? Åttondeklassarna
Viktoria Ghosheh, Sofia Eriksson
och Erik Ottersten samt sjundeklassaren Gabriel Corsini tycker att
det är fega människor som ägnar
sig åt nätmobbning och näthat.
– En osäker person kan använda nätet till att trycka
ner andra så att de också känner sig osäkra,
menar Viktorna Ghosheh och Gabriel Corsini.
Ungdomarna har full koll på de appar och
webbplatser där det förekommer kränkningar.
– På ”Ask” kan vem som helst ställa en fråga
till vem som helst. Om personen inte svarar kan
andra tro att den inte vågar och är feg. Rykten
sprids fort och andra som inte ens var med från
början kan bidra till att spä på dem, berättar
Erik Ottersten.

medverka i forum där nätmobbning förekommer.
– Jag gillar inte när det blir tjafs över nätet. Om
det blir en konflikt mellan mig och en kompis
så pratar jag hellre med den personen på riktigt,
menar Sofia Eriksson.
Tycker ni att det används ett mer ovårdat
språk på nätet än offline?
– Jag spelar mycket onlinespel och där säger spelare ofta ganska hemska saker till varandra. Det
kan bli mycket ilska när nån förlorar eller blir
lurad, förklarar Erik Ottersten.
– En person som ser när andra mobbar kan gå
hem och göra samma sak själv fast på nätet och
då säger den saker som den aldrig skulle våga
säga öga mot öga, menar Viktoria Ghosheh.
Tror ni att det är lättare att mobba någon
via nätet än till exempel i skolan?
– Ja det tror jag, i skolan är det lättare att en
lärare upptäcker det och det kanske syns mer
på den som blir mobbad, att den tar illa vid sig.
Om man blir kränkt på Internet så håller man det
nog mer inom sig själv och andra har svårare att
märka det, säger Viktoria Ghosheh.
Vad ska man göra om man blir utsatt för
nätmobbning?
– Prata med en vuxen. Ta ett screen shot för att
ha bevis på vad som hänt, säger Erik Ottersten.

Bättre att ta konflikten i verkligheten
Själva verkar de ha en vettig inställning till att

Text & foto: LISA MIKKO

Alla elever har varsin iPad som de får använda
i sitt skolarbete. Nyligen rensades alla läsplattor på appar som eleverna själva laddat ner.
– Vi gjorde det för att vi märkte att notiserna
från apparna störde koncentrationen hos
eleverna under lektionerna, berättar Gustav
Grunselius.
Det var när skolan införde förbud mot att ha
med sig mobilen i klassrummet som de märkte
att eleverna laddade ner sina appar på skolans
iPads i stället.
– Nu har vi tagit bort App store och det är
skolledningen som bestämmer vilka appar
som ska finnas. Men vi har ett IT-råd på skolan
och där har eleverna motiverat varför de till
exempel vill ha Spotify och det har vi lyssnat
på. Eleverna har dessutom fortfarande tillgång
till Internet, förklarar Gustav Grunselius.
Under våren kommer skolan att genomföra
en temadag om nätetik.
– Vi vill göra vad vi kan för att rusta och utveckla eleverna inför framtiden, säger Gustav
Grunselius, Karin Bryskhe och Linda Malaj.
Text & foto: LISA MIKKO

Socialpedagog Linda Malaj, biträdande rektor
Gustav Grunselius och kurator Karin Bryskhe
arbetar tillsammans med skolans övriga personal
för att hjälpa eleverna att använda Internet med
vett och etiktänkande.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Det är sällan jag vet hur min arbetsdag ser ut när jag kommer till
kontoret. Det dyker ständigt upp oförutsedda händelser, spontanbesök
av någon kund på kontoret, en budgivning som kickar igång med
120 km/h eller kanske en akut extravisning av en bostad. Vissa kan
tycka att det verkar jobbigt att inte kunna svara på frågan ”hur ser din
dag ut idag?” MEN det är precis det som jag älskar med mitt jobb!
Såhär kan det se ut:
• 06:00 Väckarklockan ringer, dags att vakna. Detta är
sämsta stunden på dagen, sen blir det bara bättre och bättre
och snart är det ljusare tider dessutom!
• 07:00 Nu är jag redo efter dusch, kaffe och en liten lugn
stund för att kolla nyheterna. Dags att väcka de morgontrötta
barnen och fixa frukost, skolväskor (var det gympa idag?)
och allt det där som man skulle gjort dagen innan… Varför
lär man sig aldrig?
• 08:50 Barnen lämnade! Sätter mig i bilen, kollar telefonen
och nu är dagen igång! Oftast går bilen mot kontoret och
mina härliga kollegor som ger extra energi
till dagen. Och en kaffe, mmm… . Om jag
inte har en tidig värdering hos en kund,
eller ska sätta upp till-salu skyltar, eller har
ett tillträde på banken eller… Ingen dag är
den andra lik.

larna och tossorna!
Sen är en budgivJENNY BLOMBERG
ning avslutad och
Har jobbat som fastighetsmäklare sedan
köpare och säljare kan
2004 med undantag för tiden som bankslappna av lite, klart är
rådgivare. På Länsförsäkringar Fastighetsdet ju inte förrän det
förmedling i Skövde har jag jobbat de två
är skrivet och det ser
senaste åren och jag trivs ruskig t bra.
vi till att göra ganska
så snart på mitt kontor
- väldigt kul! Sen var det dags att ringa upp ett missat samtal,
samtidigt som nästa samtal kommer in, hjälp! jag har växt
ihop med min mobil… Ibland kan man fundera
på hur det var att jobba som mäklare utan
mobil, utan internet och när filmrullar från den
egna kameran skulle lämnas in på framkallning… Inte såå länge sen ändå.
• 17:00 – sent… Visningar, kontraktskrivningar samt möte hemma hos kund inför försäljning – förhoppningsvis får jag uppdraget
-otroligt kul! Kanske lägga ut en liten bild på
Instagram om en kommande försäljning?

• 09:10 – 12:00 Telefonsamtal, mejl, telefonsamtal, mejl, bostadsbeskrivningar ska
skrivas, bilder ska väljas ut, budgivningar,
telefonsamtal, mejl, tillträde på banken med
förväntansfulla kunder på väg mot ny boVäl hemma är barnen kanske redan i säng
stad, Guldkundsvärdering av villa/bostadsrätt
men en saga och lite mys hinns förhopphemma hos kund, telefonsamtal, mail, lämna
ningsvis med. En annan dag får jag se till att
offert på försäljning, värdering för bodelning,
gå hem tidigt och ha roligt med mina små,
telefonsamtal, kolla lånelöften, gör iordning
g.
ra
d
p
up
för hur mycket jag än älskar mitt jobb så är
annonser och marknadsutskick, beställa bePå väg på nya
ju
mina barn ändå bäst i världen! Lördagar är
siktningstid av Anticimex, klura lite extra på en
därför
en
dag
där
jag till 99% är ledig.
svår värdering, stämma av med kollegor. Hjälpa
en kund som vill ha kontakt med bank om lånelöfte. Skönt
att ha våra duktiga och glada bankkollegor nära till hands!
Söndagar är en klassisk husvisningsdag, åtminstone under
årets mörka månader eftersom att det är lite opraktiskt att
• 12:00 – 13:00 Redan lunch?! ”Glömt” matlåda igen. Vi
kolla på huset utvändigt med pannlampa. Det är på visninghar ju bra lunchställen här i Skövde så jag klagar inte. Ibland
arna som jag måste vara i mitt esse, att höja volymen på
är det hektiskt och det blir en lunch framför datorn, tur att
bilstereon på vägen dit och sjunga med högt (och antagligen
RedFellas goda sallader finns nära då!
aningen falskt…) bruka fungera som pepp och att sen ladda
• 13:00 – 17:00 Telefonsamtal, visning av bostad, mejl,
det sista i bostaden innan spekulanterna kommer. Troligen
värdering av bostad hemma hos kund, telefonsamtal, boka
lika förväntansfulla som jag och säljaren!
in stylist och fotografering av bostad som ska säljas, se
till att planritningarna stämmer överens med verkligheten
– vilket kan vara nog så lurigt, KAFFE, telefonsamtal, är
visningsmapparna klara? Skriv ut lista på de som kommer på
visningen, besiktningsprotokollet, glöm inte packa ner nyck-
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Ja, så kan en dag se ut!



/Jenny

Tryggt är inte tråkigt.
Ska du sälja ditt hus får du en trygghetscheck på 15 995 kr.

Anlitar du någon av våra fastighetsmäklare för att sälja ditt hus bjuder vi på både besiktningen och försäkringen. Erbjudandet är värt
15  995 kr och gäller från och med 1 januari till och med 31 mars 2016. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Ring 0500-777 111 så gör vi först en kostnadsfri värdering av ditt hus. Tryggt är roligt!

Jenny Blomberg, Fastighetsmäklare
Jenny Larsson, eller ursäkta, Jenny Blomberg är det ju nu efter giftermål,
är tillbaka som mäklare efter några år inom banksektorn. Det glädjer både
oss här på kontoret och de kunder hon träffar. Jenny ger alltid det där lilla
extra i sina uppdrag och det sker med känsla för god takt och ton. Det där
med takt och ton kommer nog från dansen som är ett stort intresse.

BASFAKTA
Årgång: 1988 Boende: Bostadsrätt på Västermalm
Favoriträtt: Kvarg med Fun light eller råa ägg!
Annars det mesta från Gräddhyllan. Intressen:
Fotboll i alla former – som spelare, skadad spelare,
eller åskådare. Dock INTE som huligan. Ska även
börja springa med nyinköpta skor och pulsklocka.

Rikard har jobbat som fastighetsmäklare sedan 2011. Efter ett år i Malmö fick
han hemlängtan och började om karriären i Skövde. Ser ni någon som med långa
kliv halvspringer genom Commerce talandes i headset med hög stämma är det
troligen Rikard ni ser; han har alltid fullt upp. Som mäklare jobbar han hårt och
helhjärtat för att hjälpa sina säljare och köpare genom en trygg bostadsaffär.

Mia har jobbat som fastighetsmäklare i Skövde sedan 2013 och åker omkring
i den lilla svarta, hennes fina Peugeot. Som mäklare är hon tuff och orädd, men
har ett mycket behagligt sätt. Hon är mån om att göra ett bra jobb och både
säljare och köpare uppskattar att hon gör det där lilla extra för att få till en bra
affär. Att slå prisrekord i bostadsrättsföreningar är ett av hennes vardagsnöjen!

Årgång: Som en fin Bordeaux.
Boende: Villa i Lidköping.
Favoriträtt: Raggmunk med fläsk.
Intressen: Reser gärna och ser sig om i världen.
Siktar mot målet att ha varit i 100 länder.

Årgång: 1974 Boende: Hus och ladugård på
landet mellan Stöpen och Ulvåker.
Favoriträtt: Italiensk buffé.
Intressen: Gillar att bugga, påta i trädgården
och umgås med familjen. Åker mer än gärna till
Frankrike på semestern.

Rikard Nero, Fastighetsmäklare

Mia Svensson, Fastighetsmäklare

BASFAKTA

BASFAKTA

BASFAKTA
Årgång: 1991
Boende: Bostadsrätt på Västermalm.
Favoriträtt: Det som hon lagar själv, så klart!
Intressen: Tränar flitigt på gymmet och kör hon
hinderbana så är det fullt ös med skrapsår och
blåmärken som bevis.

Roger Nero, Fastighetsmäklare
Roger ses oftast med portföljen i hand på väg mot nya uppdrag. Han har varit
mäklare i Skövde sedan 2006 och har många återkommande kunder. Som person
är han rak och ärlig, vilket är de egenskaper hans kunder uppskattar mest. Han
är dessutom riktigt rolig, vilket gör honom till en favoritkollega på kontoret.
Roger har även specialistkunskaper gällande kommersiella fastigheter.

Ulrika Strandberg, Mäklarassistent
På vårt kontor får man alltid ett trevligt bemötande med Ulrika som första
utpost. Utpost i dubbel bemärkelse då Ulrika tidigare jobbat som brevbärare
och har koll på varenda gata i Skövde. Nu har hon full koll på varenda
mäklare på kontoret. Hon bor i villa i Hentorp tillsammans med sin man
och två underbara ungar.

BASFAKTA
Årgång: Över 30.
Boende: Nybyggd villa i Hentorp.
Favoriträtt: Caesarsallad.
Intressen: Stor del av den vakna tiden ägnas
åt familjen, planera den blivande trädgården.
Semestrar gärna på varmare breddgrader.

SKÖVDE Commercegallerian, 0500-777 111, www.lansfast.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Kunderna har sagt sitt:

Länsförsäkringar har
Sveriges mest nöjda kunder
L
änsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privatkunder inom bank,
försäkring och pension och är på en hedrande andra plats när
det gäller fastighetsförmedling. På företagsmarknaden har vi
Sveriges mest nöjda kunder inom företagsförsäkring och är tvåa inom
tjänstepension. Det visar 2015 års kundnöjdhetsmätning från Svenskt
Kvalitetsindex (SKI).

– Det är jätteroligt att vi uppskattas av våra kunder, såväl av privatpersoner som av företagare,
säger Jonas Rosman, vd på Länsförsäkringar
Skaraborg. Det är ett förtroende som vi jobbar
hårt för att förtjäna varje dag. Vi är övertygade
om att förklaringen är att vi finns så nära våra

kunder – vi brukar säga att vi bor på samma
gata. Vi engagerar oss på orten och arbetar
aktivt för att förebygga skador.
Inträffar ändå en skada har vi all kompetens
här i Skaraborg för att hjälpa till, säger
Jonas Rosman.

Vi är övertygade om att förklaringen
är att vi finns så nära våra kunder.
6
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Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

Bli en av Sveriges mest
nöjda kunder du också!
V
i finns redo att hjälpa dig med bank, försäkring och
fastighetsförmedling. Vi har generösa öppettider och tar
gärna emot dig på något av våra kontor. Du kan också nå
oss på 0500-777 000, i vår mobilapp och på LFSkaraborg.se.
Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Har du någonsin funderat på varför du ska ha
en hemförsäkring? Försäkringen ger dig ett
viktigt skydd om olyckan skulle vara framme.

Du behöver en hemförsäkring även om du
bara har en tillfällig bostad eller om du tror att
dina saker inte har så högt värde.

Varmt välkommen till oss!

Besök eller ring oss så hjälper vi gärna till att hitta
rätt försäkring till dig. Du kan också köpa din försäkring på vår hemsida LFskaraborg.se/hem

SÅ FUNGERAR EN HEMFÖRSÄKRING
En hemförsäkring är basen för ditt ekonomiska
skyddsnät och består av flera olika delar.
Egendomsskydd - Om något skulle hända med
dina saker, bland annat vid inbrott, brand,
vattenskada eller skador på hushållsmaskiner.
Ansvarsskydd - Om någon skulle kräva dig
på skadestånd.
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Ibland kan du behöva förbättra försäkringsskyddet
ytterligare. Då finns våra tilläggsförsäkringar allrisk lösegendom, allrisk byggnad och utökat
reseskydd som ger ett mer omfattande skydd än
det som ingår i grundförsäkringen.

Rättsskydd - Om du hamnar i en rättstvist och
behöver anlita advokat.
Överfallsskydd - Om du råkar ut för
misshandel.
Reseskydd - Om något skulle hända dig eller
dina ägodelar på resan.
Id-Skydd - Om du råkar ut för en id-stöld.
BOR DU I VILLA ELLER BOSTADSRÄTT?
Äger du din bostad behöver du en bostadsrätts- eller villahemförsäkring beroende på
vilken typ av bostad du har. Båda dessa
innehåller en hemförsäkring men ger också ett
ytterligare skydd.

Hemförsäkringen gäller inom Norden för dig och
din familj som är folkbokförda på samma adress
i Sverige och bor i samma bostad som du.
Om du är inneboende hos någon behöver du en
egen försäkring.

Bor du i bostadsrätt omfattar försäkringen ett
skydd för fast inredning, balkong med mera
som du ansvarar för. För dig som bor i ett hus
ger försäkringen också ett skydd vid skador på
själva huset och tomten det står på.

Några av medarbetarna på skadeavdelningen.

Vi hanterar alla skador lokalt i Skaraborg.

När olyckan är framme finns hjälpen alltid nära. Vår skadeavdelning i Skövde har specialistkunskaper och kan också hjälpa dig
förebyggande. Olyckan kan vara framme även på natten. Vår skadejour är tillgänglig dygnet och året runt vid akut skada. Ring 020-59 00 00.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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VI SOM HJÄLPER DIG I SKÖVDE (exklusive skadeavdelningen)

Lisa Gyllspång

Linda Malek

Joakim Svensson

Claus Lippold

Eric Wensberg

Försäkring Privat

Försäkring Privat

Försäkring Privat

Försäkring & Bank Privat

Försäkring & Bank Privat

Maria Blixt

Henrietta Holmqvist
Ödeen

Ida Jansson

Sandra Kruslock

Karin Ljungkvist

Jessica Sirestam

Bank Privat

Bank Privat

Bank Privat

Bank Privat

FÖ

Mirela Brzac
Marknadsområdeschef
Östra Skaraborg

RÄ
LD
RA
LE
DI
G

Bank Privat

Bank Privat

NY
E

AR
ET

RB

DA

ME

Carina Svensson

Louise Åhlström

Mikaela Åkerstedt Fridén

Claes Agduhr

Roger Nero

Jenny Blomberg

Bank Privat

Bank Privat

Bank Privat

Bank Juridik

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar
står för tillgänglighet
Vi säger ofta att vi är lokala, men gör det någon skillnad
för dig som är kund? Hjälp med din ekonomi kan du
förstås få på ett bra sätt av många. Det jag hoppas är
annorlunda med Länsförsäkringar är att vi är nära dig på
riktigt. På ett personligt sätt och utan att ha några andra
intressen än det som är bäst för dig. Eftersom att vi ägs av
våra kunder finns det liksom inget annat som är viktigt.

Det tror jag är den främsta förklaringen till att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder. Du som
kund är alltid välkommen till oss och det är vår uppgift
att alltid ge den bästa tänkbara servicen inom bank,
försäkring, familjejuridik och fastighetsförmedling.
Våra öppettider på kontoret i Skövde på
Rådhusgatan 8 är måndag–fredag 8.00–16.30.

Vi jobbar bara i Skaraborg och har all kompetens på plats
här för att du ska få så bra hjälp som möjligt, besluten är
aldrig längre bort än Skövde.

Mirela Brzac,
Marknadsområdeschef
Östra Skaraborg
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Vi jobbar bara i Skaraborg och har
all kompetens på plats här för att
du ska få så bra hjälp som möjligt.

Rikard Nero

Ulrika Strandberg

Mia Svensson

Sören Lexell

Rikard Bogren

Marie Samuelsson-Kalin

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Försäljningschef Lantbruk

Försäkring Liv & Pension
Lantbruk

Agria

Charlotte Lundin

Håkan Engström

Magnus Pettersson

Morgan Jalmelin

Lars Jildenäs

Sandra Johansson

Bank Företag

Chef Pension & Placering

Pension & Placering Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Sabina Lindblad

Susanne Skagvard

Jan Wennerdal

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Försäkring Företag

Sveriges bästa
mobila bank
Vår bank har blivit utsedd till Sveriges bästa
mobilbank. ”En odiskutabel vinnare med överlägsna
funktioner och toppresultat i alla tester”, löd juryns
motivering. Utmärkelsen grundar sig på Web Service
Index undersökning av digitala kanaler hos företag
över hela Sverige i kombination med den största
kundundersökningen på området.

– I dag använder våra kunder appen vid cirka
hälften av alla bankärenden. Kunderna loggar
in i appen i snitt 21 gånger i månaden och
snabbsaldo i mobil eller klocka används betydligt
oftare, berättar Mirela Brzac.
Ladda ner appen och testa!

SVERIGES MEST NÖJDA KUNDER FÅR ÄNNU BÄTTRE HEMFÖRSÄKRING
Från årsskiftet har du som kund ett
ännu bättre skydd i din hemförsäkring. Maximala ersättningsbelopp
har höjts för ett antal olika händelser i försäkringen, exempelvis
vid stöld av smycken, klockor
och pengar. En generell höjning
av maximala ersättningsbelopp har

också gjorts för tilläggsförsäkringarna
Allrisk lösegendom och Allrisk byggnad.
Du kan läsa mer om vilket skydd du har
i din hemförsäkring på LFskaraborg.se
och på föregående uppslag.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015
har Länsförsäkringar Sveriges mest
nöjda försäkringskunder. Nöjda kunder

är extra viktigt för oss som är ett kundägt
företag och därför utvecklar vi hela tiden våra
försäkringar.
Vi tror att det är ett vinnande recept med ett
bra försäkringsskydd i kombination med att
vi finns nära med all kompetens på plats i
Skaraborg, både när det gäller rådgivning och
om du skulle råka ut för en skada.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Bra tillfälle att spara för hushållen

S

kattesänkningar tillsammans
med låga boräntor gör att
hushållen generellt sett har
fått mer över i plånboken och
därför har ett större utrymme för
sparande och amortering, säger
Elisabeth Hedmark, privatekonom
på Länsförsäkringar.

– Det är turbulent på börserna och mycket tyder
på att det kommer fortsätta att vara det ett tag till.
Därför är det viktigt att tänka långsiktigt och ha
en strategi med sitt sparande, fortsätter Elisabeth.
Vilken sparform är bäst?
– Det viktigaste att tänka på innan du väljer

sparform är hur länge du
tänker spara, vilken risk
du kan tänka dig och hur
aktiv du vill vara. Tänker du spara på längre
sikt under flera år, är
fonder ett klokt val. Ett
bra sätt att få riskspridning är att månadsspara
i fonder och då gärna
inom ISK (investeElisabeth Hedmark,
ringssparkonto), tycker
privatekonom, LänsElisabeth. Fördelen med
försäkringar
månadssparande är att
man köper fonder billigt
även när börsen går ner och får på så sätt en
bra skjuts när börsen sedan stiger igen. Sprid

riskerna både geografiskt och mellan branscher
och samla inte sparanden i någon smal branschfond, säger hon vidare.

Viktigt med en buffert
När det gäller buffertsparande tycker Elisabeth det är klokt att satsa på vanligt sparkonto,
och även om räntan är låg så är tryggheten
värd mycket.
– Låneräntorna ligger nära botten och vi måste
tänka på att räntekostnaderna kommer att stiga
så småningom. Därför kan det vara aktuellt att
öka tryggheten genom att spara till en buffert,
amortera och fundera på om det snart är dags att
binda en del av bolånen till längre bindningstid,
säger hon.

Spara till barn och barnbarn – i ditt eller barnets namn?

M

ed tanke på dagens
bostadsmarknad blir
säkert ett bidrag till en
framtida kontantinsats till barn
eller barnbarn uppskattad.
Många frågar sig om man ska
spara i sitt eget eller barnets namn.

– Eftersom gåvoskatten är borttagen i Sverige
går det att spara i eget namn och skänka pengarna när man tycker det är lämpligt, säger Elisabeth. Sparar man i barnets namn får de tillgång
till pengarna redan vid 18 års ålder.
Det kan även vara viktigt för exempelvis en
mor- eller farförälder att skriva i ett testamente
vem de öronmärkta pengarna ska gå till.
– Månadssparande i exempelvis en globalfond
kan vara lämpligt och det går också att välja fler
typer av fonder. När det börjar närma sig tiden för
att ge bort penninggåvan flyttar du stegvis över
pengarna till ett sparkonto för att säkra upp sparandet, detta kan pågå under fler år, säger Elisabeth.

Text: ANNE-CHRISTINE BRANDELS

SÅ MYCKET KAN SPARANDET GE
Sparbelopp
kr/mån		
200
400
600
1 000

2%
avkastn.
51 937
103 875
155 812
259 687

4%
avkastn.
62 637
125 273
187 910
313 183

6%
avkastn.
76 806
153 611
230 417
384 029

Tabellen visar hur mycket det kan bli totalt vid olika månadssparande under 18 år, inklusive olika årsavkastning.
Beloppen redovisas före skatt och eventuella avgifter.
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Familjelördag
5 mars

MÅRTEN FLYTTAR IN (2-4 år) • kl 11.00 &12.30
PETTSON & FINDUS (fr. 5 år) • kl 14.00 & 16.00

23 april

HARRY & MORRIS (2-4 år) • kl 11.00 &12.30
TOBBE TROLLKARL (fr. 5 år) • kl 14.00 & 16.00
Läs mer på www.varakonserthus.se

Vet du vad du får i lön
när du slutar jobba?

K

änner du att du inte har
koll och översikt över din
pension och ditt sparande?
Frågan om din framtida pension,
den lön som du ska ha när du
slutar jobba, skapar hos många
en pensionsångest. Så behöver
det inte vara. Vi frågar Håkan
Engström, chef Pension och
Placering på Länsförsäkringar
Skaraborg, vad man bör göra för
att få en bra överblick.

– Det första du bör göra, är att boka en tid för
en genomgång med oss. Skaffa Mobilt Bank-Id
innan mötet så blir det enklare. Vi går igenom hur
just dina förutsättningar ser ut, berättar Håkan.
– Har du pensionsförsäkringar på andra håll
och vill ha dem samlade hos oss finns det
numera en möjlighet att flytta över sparandet.
Vi hjälper dig att undersöka vad som är förmånligast för dig. Det ligger i vårt intresse som

kundägt företag att ta ansvar för att du får en bra
pension, och det har vi
fått kvitto på genom att
ha Sveriges mest nöjda
pensionssparare på privatmarknaden, säger Håkan.

eller är anställd och saknar tjänstepension är
undantagen från ovanstående förändring. För
dig gäller fortfarande avdragsrätt för privat
pensionssparande med 35 procent av inkomsten
upp till 10 prisbasbelopp (445 000 kronor för
2015). Du kan därför fortsätta med inbetalningarna precis som förut.

Privat Pensionssparande – inte
längre avdragsgillt

Ny positiv regel för dig som har IPS eller
privat pensionsförsäkring
Håkan Engström, Chef

Avdragsrätten för privat Pension & Placering,
pensionssparande är från Länsförsäkringar
2016 helt borttagen av re- Skaraborg
geringen. Därför behöver
du avsluta dina inbetalningar till din privata
pensionsförsäkring om du inte redan har gjort det.
– Ett långsiktigt sparande till pensionen är
fortsatt viktigt även om avdragsrätten har tagits
bort, säger Håkan Engström.
– Vår rekommendation är att du flyttar över
ditt pensionsparande till ett investeringssparkonto (ISK). Kontakta oss så berättar vi gärna
mer om ett alternativt sparande.
Du som har inkomst av näringsverksamhet

Från den 1 januari i år infördes nya regler för
återköp av pensionssparande för kunder som har
sparat mindre än ett prisbasbelopp (44 300 kr).
– De nya reglerna är positiva för kunden.
Kunder som har sparat en mindre summa kan
göra ett återköp för att inte riskera att kapitalet
minskar på grund av fasta kostnader, förklarar
Håkan Engström.
Samtidigt är det viktigt att vara medveten
om att utbetalt belopp från pensionssparande
inkomstbeskattas eftersom att insatt belopp
var avdragsgillt.
Kontakta ditt kontor om du vill avsluta din
IPS eller pensionsförsäkring så hjälper vi dig att
undersöka om din försäkring går att återköpa.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Välkommen på UF-mässa den 10 mars!
Kom och se resultatet av våra duktiga gymnasieungdomars arbete.

Kl 18.30-20.30 den 10 mars på Arena Skövde. Fri entré!

Unga visar sina företag på UF-mässan

U

ng Företagsamhet Skaraborg
vill ge ungdomar i vårt
område redskap och möjligheter att utveckla sina förmågor
till företagsamhet och företagande.
Genom olika läromaterial i grundskolan och UF-företagande
i gymnasiet läggs en bra grund
för framtida entreprenörer.
På Green Tech Park i Skara ligger Ung företagsamhet Skaraborgs regionkontor. Här arbetar
tre heltidsanställda med att stötta elever och
lärare med företagande och entreprenörskap i
skolorna. Genom UF Skaraborg utbildas och
certifieras regionens gymnasielärare som sedan
praktiserar sina kunskaper på de skolor där UFföretagande bedrivs. Teori och praktik kombineras på ett inspirerande och roligt sätt och genom
organisationen får de unga viktiga kontakter
med näringslivet och företagandet.
– Det handlar inte bara om att starta företag,
det handlar också mycket om hur man funkar
i en grupp. Vem ska vara vd, vem ska ha hand
om ekonomin och vad innebär ansvaret? Oavsett
om man i framtiden väljer att bli företagare eller

Jill Stor, Regionchef på Ung
Företagsamhet
Skaraborg.

inte så har man fått med sig mycket kunskap om
vilka olika funktioner som måste finnas på en
arbetsplats för att verksamheten ska funka. Att
våga lyfta luren och ringa till en sponsor och att
lära sig prata för sin sak stärker självkänslan.
Ett UF-företag ger mer än bara den teoretiska
kunskapen, förklarar Jill Stor, Regionchef på
Ung Företagsamhet Skaraborg.

Mässan blir avslutet
Den 10-11 mars genomförs Entreprenörskap
på riktigt – den regionala UF-mässan i Skövde
och Länsförsäkringar Skaraborg är med som
tävlingsvärd. På mässan deltar 124 UF-företag
av de 183 som är registrerade under detta läsår.
Under ett år ska UF-eleverna starta, driva och

FAKTA UF SKARABORG
Ung Företagsamhet Skaraborg är en ideell
och politiskt obunden förening som finansieras med statliga och offentliga medel,
samt med stöd av stiftelser, fonder och det
privata näringslivet.
Syftet är att tillsammans med skolan införa
entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

avveckla sitt UF-företag och UF-mässan blir
avslutet och höjdpunkten på året. UF-företagen
kan vinna priser i olika kategorier och deltagarna
får en chans att visa upp sig och bekanta sig
med andra företagsamma ungdomar. Vinnarna
går sedan vidare till SM i UF-företagande.
– De som har haft UF-företag tycker det har
varit väldigt roligt. De har fått skapa något
själva, de har fått ge sig ut och sälja idén och
försökt få det att gå runt som företag, de är
otroligt stolta över det som de presterat och kan
visa upp. UF-året kombinerar teori och praktik
av entreprenörskap som ingen annan kurs gör
på gymnasiet, och de får med sig en otrolig
kunskapsbredd, menar Jill Stor.

Text & foto: LISA MIKKO

”Duktiga entreprenörer är avgörande för Skaraborgs utveckling”
– Ung Företagsamhet har en jätteviktig roll att
fylla under skoltiden, säger David Seiving på
Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är angelägna om
att företagsamheten i Skaraborg utvecklas och
UF är det första steget för att intressera ungdo-
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mar för företagande. Senare i kedjan arbetar vi
genom Nyföretagarcentrum, i vårt eget Skaraborg Invest och med olika näringslivsorganisationer. Duktiga entreprenörer är avgörande för
hela Skaraborgs utveckling.

För en trygg
start i livet
Ring, kom förbi eller läs mer och köp din
försäkring på lansforsakringar.se/barn

Alla barn behöver en egen försäkring

E

n tappad glass eller ett
trasigt leksakståg – vissa
saker får du som förälder
ersätta även om du har ditt
barn försäkrat. Men med
vår barnförsäkring får ni ett
omfattande skydd som gäller vid
både olycksfall och sjukdomar,
dygnet runt, året om. Det är en
trygghet för hela familjen.

– Små barn som är hemma har oftast inget eget
försäkringsskydd, säger Dag Wennlund, chef
Affärsområde Privat på Länsförsäkringar
Skaraborg. På dagis och skola är alla barn
försäkrade, men bara med en olycksfallsförsäkring och som oftast slutar gälla när det
ringer ut för dagen.

Stor okunskap bland föräldrar
Okunskapen är stor om vilken försäkring som
behövs för barnen om något händer, enligt
en undersökning från Länsförsäkringar. Nära
hälften, 44 procent, tror att hemförsäkringen
täcker kostnaderna om barnet råkar ut för en
olycka. Och tre av tio, 31 procent, tror att hemförsäkringen ger ersättning om barnet blir sjukt.
– Det borde vara lika självklart att försäkra
sina barn som huset, bilen och prylarna, säger
Dag Wennlund. Och det blir särskilt viktigt om
barnet skulle råka ut för något som gör att det
senare inte kommer ut i arbetslivet.
Med en bra barnförsäkring är dina barn alltid
rätt försäkrade. Länsförsäkringars barnförsäkring gäller dygnet runt, inte bara på fritiden, och
den omfattar både sjukdom och olycksfall.

Trygghet från dag ett
En barnförsäkring har oftast bättre villkor än
en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna.

Därför lönar det sig att
teckna tidigt och behålla
den så länge det går. Hos
oss behåller du barnförsäkringen ända upp till
25 års ålder. Därefter
behöver du köpa en
sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna utan
extra hälsoprövning.
– Vi jobbar hela tiden
Dag Wennlund, Affärsför att utveckla våra proområdeschef Privat,
dukter så att våra kunder
Länsförsäkringar
alltid har ett konkurrensSkaraborg.
kraftigt erbjudande,
berättar Dag Wennlund. Det i kombination med
att vi finns nära våra kunder tror jag är en av
förklaringarna till att vi har Sveriges mest
nöjda privatkunder på försäkringsmarknaden,
fortsätter han.

Då skulle du installera
ett övervakat hemlarm!

Om du visste
vad vi vet…

Vi ger snabbast rätt åtgärd. Detta tack vare vår nya produkt
Directenhet. Med hjälp av den kan larmcentralen snabbt få kontakt,
direkt via vårt system, och vidta rätt åtgärd. Vi finns alltid där och agerar
inom 30 sekunder vid inbrott eller brand.

Rabatt
2 000 :
–

Nyfiken? Ring oss redan idag; 0501-174 60.
Litus Larm AB
1605@verisurepartner.se
VERISURE PARTNER
Rabatten gäller tom 20160331 för dig som är kund hos Länsförsäkringar Skaraborg och gäller på paketlösningar från 3 490:-. Larmtjänst från 279:-/mån.

SCA160203_1605_LFannons_220x70.indd 1
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Funderar du på att sälja din bostad? Genom att vara väl
förberedd kan du undvika att ta felaktiga beslut. Med
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som mäklare kan
du vara säker på att du får en pålitlig partner som lotsar
dig inför och genom försäljningen av din bostad.

1.

Första möte

Vi berättar om hur en försäljning går
till, samlar in information och gör en
värdering av din bostad.

3.

Starta försäljningen

När du är redo att sälja ger du oss ett
förmedlingsuppdrag. Då går vi också
igenom vilket ansvar du som säljare
har och vad som är köparens ansvar.

Förberedelse inför försäljning

- Besiktiga din bostad för att kunna ge en
objektiv bild av dess skick.
- Vi ordnar proffsfotografering och eventuell
styling av din bostad.
- Säljer du ett hus måste du ha en energideklaration(utan kostnad för Guldkunder
hos Länsförsäkringar Skaraborg).

4.

Marknadsföring
av din bostad
Blocket.se med 4 miljoner besökare i veckan (något få mäklare
kan erbjuda), hemnet.se,
aftonbladet.se och i lokalpress.
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5.

Visning av
din bostad
PS Ska du gå på visning, ordna ett
lånelöfte först så att du kan vara med
från början i budgivningen på din
drömbostad. Vi har bank och försäkring under samma tak och hjälper
dig snabbt med lånelöfte, något som
annars kan ta tid.

r fotografering
fö
in
s
p
ti
ra
g
å
N
bostaden
och visning av

• Passa på att rensa bort och
gallra ut bland
dina prylar för att skapa ett
luftigare intryck.
• Ta bort allt för personliga
saker från hyllor
och väggar.
• Plocka undan kläder och
skor i hallen för en
rymligare känsla.
• Fixa sådant som är trasigt,
till exempel eluttag,
trasiga handtag och droppa
nde kranar.
• Dekorera med snittblommo
r i vardagsrummet.
• Tänd lampor både inne och
ute – har du en
fungerande eldstad kan en
tänd brasa skapa
mysig stämning.
En utförlig checklista med
tips inför
fotografering och visning får
du från
din mäklare på Länsförsäkrin
gar.

6.

Budgivning

7.

Skriv kontrakt

När du är överens med en köpare om
priset hjälper vi er med kontraktsskrivning. Du och köparen kommer överens
om vad som ska ingå i köpet och när
inflyttning ska ske.
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SOLGUD
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VÅRDAR

VACCINERAS VI
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HA PÅ
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YTTRADE
SVARAR
BRUD

GÅR
BJÖRN I

SAMS
FALLER I
FLINGOR
KRAMBJÖRNAR

AAAA

DE
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RIKTNINGEN

RÄCKA
15

WEISE
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DJUP
SÖMN
BANKETT

EGO
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BUSKE
VÄRLDSDEL

SKYNDA
FRAMÅTANDA
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OLJEVÄXT
BJUDS
GÄST
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NÖT
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PLÖTSLIGT

PÅ
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HÄKTE
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LEDER
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VATTEN

2
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SPISADE
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STIRRAR

BIBELDEL
KAN MAN
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SJUKDOM
PÅ KATTTASS

SKRIVER
LÄKARE UT
KORNFRAKTION

ÄDELSTEN
KOPP

Mobil�������������������������������������������������
Fyll i de numrerade bokstäverna
i ordning och lös meningen.

PLÅGAT
SÄTTS
SKURK I
PRONOMEN
LUKT

11 MODERSMJÖLK

STÄMMA
KÅRE

KAN
BARRA

Namn: ......................................................................................................................................................................................................................
E-post: .....................................................................................................................................................................................................................

Specialpris
på MärkDNA!

____ ____ ____ ____ ____ ____
8
9
10
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12
13

Länsförsäkringar sponsrar dig som är kund hos oss.
Köp ett privat märkpaket från SmartWater
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PARKETT
ÄR HUSKATTEN
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YTMÅTT
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SYNORGAN

DÅLIGT

VANDRA

____ ____ ____ ____
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Fyll i de
numrerade
1
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4
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6
7
bokstäverna
____ ____ ____
i ordning och ____ ____ ____
lös meningen: 14
15
16
17
18
19

Tel. dagtid������������������������������������������

ÄLVA

GIFT
KVINNA
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NORMALA

5

FÖRA
SAMMAN
NÅGRA
ENSTAKA

1

TRYNE

OM

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

E-post������������������������������������������������

GE SITT
ORD
3,14

ORGANISATION
60 SEKUNDER

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

Ort�����������������������������������������������������

ÖVAR
BÄRHJÄLP

9

SPELA
KORT
AVSLAG

3

PÅSDRYCK
ÄDELGAS

UGGLA
ÄR ALLA
GODA
TING

MANSNAMN
RÄDDA

14

18

ÄNGSLIG
FRYSA

VILL
HUNGRIG

SMILA

BRASAN

13

12

GAMMAT
FORDON
UTSMYCKAT
DIADEM

VALMÖJLIGHET

SPINNER
SPINDEL
BEBISMAT

HÖJD

LÅNG
TID

PÅ EN
GÅNG

TRIPP

KÄRRA

SLÅ
GNISTOR
BLODSUGARE

REGEL

OLYCKA

DISTANS

HUR SA?

UPPHÖRA

SNÖRE

SNURRIG

STÄMNINGEN
RELIGIÖST
BEGREPP

17

VY
SKREV
ANDERS &
SÖREN OM

BOCK

10

GAMLA
HÖRS
VARG

ENORMA

OANVÄND

19
GRISMOR
VISAR
PROGRAM

NYBYGGE
STJÄLA

STRAM

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 den 11 mars.

FYLLER
VI

PACINO

TIPPAD
VINNARE

1:a pris: Ett handduksset från
Kosta Linnewäferi.
2:a pris: En Travel-/sportbag
i vattentät PVC.

VÅTMARKER

–––
14 15 16

–––
17 18 19

Telefon:...............................................................................................

Vinnare från förra korsordet
Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris Anne-Marie Gustavsson, Lidköping.
2:a pris: Birgitta Larsson, Skara.
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris Namn: Maria Storm
2:a pris Ingalill Johansson, Mariestad

för endast 479 kr/st

Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris Gerd Svarén, Falköping.
2:a pris Solweig Lundwall, Mullsjö

Ange personnummer och rabattkod LFSKARABORG
i kassan (belopp att betala visas längst ned).

Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris Sune Englund, Hjo.
2:a pris: Marianne Flinck, Skövde

(ordinarie pris 699 kr/st). Beställ på shop.eurosafe.se.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

15

Kunden har
alltid rätt.
Sveriges mest nöjda kunder 2015.
Privatpension

PrivatPrivatförsäkring Företags bank
Bilförsäkring
försäkring

Våra kunder har sagt sitt – de är nöjdast i Sverige, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015.
Som kundägda är detta det bästa betyg vi kan få. Vill du veta varför våra kunder är så nöjda?
Välkommen in så berättar vi mer.

Välkommen att bli en nöjd kund du också!
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