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Det är i år 20 år sedan vi startade bank inom Länsförsäkringar.
I slutet av förra seklet startades ett flertal nya
banker i Sverige. Länsförsäkringar är den aktör
som fått bäst respons i marknaden och haft
störst tillväxt.
Externa bedömare har också gett Länsförsäkringar Bank en mängd utmärkelser under åren, så
som årets bank och bästa mobilapp för bank.
Vi är stolta över det men inte nöjda, för resan
har bara börjat. Vi kommer fortsätta erbjuda de
närproducerade banktjänster i Skaraborg som vi
vet att våra kunder uppskattar. Om du samlar dina
bankaffärer, ditt sparande och försäkringsengagemang hos Länsförsäkringar blir du Guldkund
och får 20 % rabatt på dina försäkringar, plus
förmåner. Välkommen du också om du inte redan
har upptäckt fördelarna med att bli Guldkund.
Länsförsäkringar har haft bank i 20 år men har
erbjudit försäkringar i snart 175 år. För att klara av
att finnas kvar som företag under så lång tid krävs
det att varje generation lämnar över ett starkare
företag till nästa generation. Varje generation har
haft sina utmaningar att hantera. Om man ska
sätta ett namn på det långsiktiga arbetet att hela
tiden bygga ett starkare företag är det hållbarhet.
För oss som kundägt företag är hållbarhet
inget nytt begrepp, men i omvärlden har det blivit
en aktuell fråga kopplat till klimatförändringarna.
För att förbereda vår verksamhet för kommande
generationer har hela Länsförsäkringsgruppen
startat ett arbete kring hållbarhet och
naturskador. I ett varmare klimat ökar
nederbörden men även perioder av torka, hur
motsägelsefullt det än låter. Storm och åska lär
också bli vanligare i ett varmare Skaraborg. Att
förebygga skador på grund av ett förändrat klimat
är något som Länsförsäkringar kommer engagera
sig i. Ett långsiktigt arbete som passar oss.
Alla årstider har sin tjusning men den tid vi nu
går in i tror jag uppskattas mest av de allra flesta.
Tänk bara på att njuta av vår vackra natur även
när du kör bil, istället för att försöka hålla koll
på vad som händer
i mobilen. Det är
lätt men farligt att
blicken vilar för länge
på skärmen istället
för på vägen.

Appen som motverkar
utanförskap
Vi har fått nog av nätets allt kargare klimat. Varje dag blir barn och unga
kränkta via mobil, surfplatta eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta
fall leder till utanförskap. Förutom stora samhällskostnader innebär det
förstås också psykiskt lidande och osäkerhet hos den drabbade. Därför har
vi skapat Fulfiltret, en app som snällsäkrar dina knapptryck.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på LFskaraborg.se/vi bryr oss.

Följ oss på
facebook
Genom att följa oss får
du aktuella tips och råd.
Delta också i våra roliga
tävlingar.
facebook.com/lansforsakringar.skaraborg
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Välkommen till Länsförsäkringar
Skaraborgs Golfdagar
Du som är kund i Länsförsäkringar Skaraborg är
välkommen till våra Golfdagar. Startavgiften
inkluderar prisbord, greenfee, kaffe och fralla på
morgonen samt lunch efter avslutat spel.
Startavgiften är 400 kronor per person. Du som är Guldkund eller
medlem i den klubb vi spelar på betalar endast 100 kronor.

Vara Bjertorp GK www.vara-bjertorpgk.se
Fredag 17 juni, shotgunstart kl. 09.30
(registrering från kl. 08.00, samling och genomgång kl. 09.00)
Lundsbrunn GK

www.lundsbrunngk.com
Fredag 19 augusti, shotgunstart kl. 09.30
(registrering från kl. 08.00, samling och genomgång kl. 09.00)
Anmälan gör du via vår hemsida LFskaraborg.se/event senast en vecka innan
tävlingen, senast 10 juni respektive 12 augusti. Ange namn, Golf-ID, mejladress,
Guldkund Ja/Nej

Byt ut dina sedlar och mynt före 30 juni
Den 30 juni 2016 blir många
gamla sedlar ogiltiga
• Ogiltiga sedlar efter den 30 juni 2016: 20-kronorssedlar, 50-kronorssedlar och 1000-kronorssedlar.
• Ogiltiga sedlar och mynt efter den 30 juni 2017:
100-kronorssedlar, 500-kronorssedlar, 1-kronor,
2-kronor (om du har gamla sådana kvar) och 5-kronor.

Gör så här med dina gamla pengar
1. Betala med dina gamla pengar i butiker.
2. Sätt in sedlar i Bankomats insättningsautomater
som finns runt om i landet. Beloppsgränsen är
30 000 kronor under en femdagarsperiod. Använd
ditt Bank- eller Betalkort när du sätter in pengarna så
sätts beloppet in på kontot som kortet är anslutet till.
Automaterna är gemensamma för alla större banker.

3. Sätt in pengarna på ditt konto via, vårt ombud,
Forex. Tänk på att det tillkommer en avgift om du sätter in över 50 000 kronor och för uppräkning av mynt.

Sista datum för att sätta in dina mynt
och sedlar på ditt bankkonto?
Efter att sedlarna och mynten slutat gälla kan du under
en kortare tid sätta in pengarna på ditt bankkonto.
Sedel/mynt
Sista dag att sätta in pengarna
20-, 50-, 1000-kronorssedel
31 augusti 2016
1-, 2- och 5-kronorsmynt
31 augusti 2017
100- och 500-kronorssedel
30 juni 2018

Vill du ha en påminnelse om vilka datum
som gäller?
Sms:a till nummer 71120 och skriv riksbanken start i
meddelandet så får du påminnelse via sms.

Aj då, var olyckan framme?
Men tur i oturen.
Det är när du råkar ut för en skada som ditt försäkringsbolag får bekänna färg. Vi hanterar alla skador
lokalt i Skaraborg.

Det kan betyda mer än du tror om olyckan är framme.
Dessutom är vår skadejour tillgänglig dygnet och året
runt vid akut skada.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Tvätta bilen miljövänligt
Tvätta i första hand bilen i en ”Gör-detsjälv”-hall eller automatisk biltvätt som är
miljömärkt. Då renas vattnet från de farliga
kemikalier som finns på fordonet.
Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma
någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om du behöver använda bilvårdsmedel
så välj miljöanpassade alternativ.

Ta hand om bilen
efter vintern
Nu är det hög tid att fräscha
upp bilen efter vinterperioden
med snö, salt och slask på
vägarna. Nicklas Johansson från
Bilvårdsspecialisten i Skövde
delar med sig av sina bästa tips
för att göra bilen vårfin.

Bilvårdsspecialisten i Skövde
Ägare: Mikael Malmberg
Anställd: Nicklas Johansson
Grundades: 1989
Tjänster: Bilvård och reservdelar till
företag och privatpersoner

Nicklas Johansson på Bilvårdsspecialisten i Skövde tar väl hand
om sin Ford Sunliner.

Om man regelbundet tvättat sin bil under året
behöver man inte oroa sig för att lacken tagit skada
av väder, vind och annan trafik, men om man har
slarvat kan det vara en bra idé att låta bilen genomgå
en ordentlig behandling.
– Börja med en grundlig tvätt och avfettning som
tar bort salt och tjärprickar. Bra avfettningsmedel går
att hitta hos en bilvårdsfirma, säger Nicklas Johansson.
Små metallpartiklar, kallad flygrost, från bilarnas
dubbdäck kan fastna på lacken och med tiden orsaka

Medarbetare
tipsar
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att den rostar. Flygrost kan man få bort med hjälp av
en lacklera som läggs på längs sidorna efter tvätten.
Därefter behöver bilen ha en genomgående polering
och vaxning.

Insidan räknas
– Även insidan behöver få sig en uppfräschning med
dammsugning och avtorkning. Rutorna är viktigt att
hålla rena, annars ser man ingenting i motsol. Det kan

Linda Malek arbetar som privatrådgivare försäkring i Skövde. Hon vill gärna ge tipset att som ägare
till en bil alltid teckna försäkringen i sitt eget namn
och inte i sina föräldrars, detta för att inte riskera att
bli utan ersättning om något skulle hända. Detsamma gäller om du har fordon som är trimmade.
– Vi ser till att du får rätt information och

bildas mycket bakterier i bilens klimatanläggning som
man får bort med en vätska som kostar runt 100-150
kronor hos en bilvårdsfirma. Det rensar ut bakterier
och luften i bilen blir ren och fräsch igen, berättar
Nicklas Johansson.
Bilar av lite äldre modell har ofta lister eller detaljer i plast eller gummi. Dessa mår bra av en omgång
med vinylglans som både piffar upp och skyddar mot
solens UV-ljus.

rätt försäkring när du kommer i kontakt med oss,
menar Linda. Vi är lokala, därför får du en enkel och
snabb skadereglering och du spar både tid
och pengar vid en skada när du väljer oss som
ditt försäkringsbolag!

Linda Malek, Privatrådgivare Försäkring

Livsfara använda
mobilen i bilen
Brukar du använda mobilen när du kör bil?
Mobilanvändande, både med och utan handsfree orsakar
distraktion hos bilföraren och kan orsaka allvarliga olyckor.

Torbjörn Forsell är
verksamhetschef på
NTF i Skaraborg och han
upplever att det är mer
vanligt än ovanligt att
bilförare förlorar fokus
på sitt körande på grund
av mobiltelefonen
Torbjörn Forsell,
i bilen.
NTF Skaraborg
– Det hinner händer
mycket de sekunderna
du tittar ner för att kolla ett telefonnummer, skicka
ett sms eller använda sociala medier. Kör man i 90
km/h hinner bilen åka 25 meter på en sekund. Och
därtill har vi reaktionstiden på ytterligare en sekund,
förklarar han.
Han har själv hamnat i fara på grund av
distraherade förare.
– När jag en gång skulle köra om en lastbil med
släp på en 2:1-väg började ekipaget flytta sig till
vänster. En bakomvarande bil var också på väg att
köra om långtradaren och jag hamnade i en mycket
farlig situation som jag inte kunde bromsa mig ur och
hamnade farligt nära mitträcket. Jag signalerade på
chauffören i lastbilen och han styrde tillbaka ekipaget
till sitt körfält, berättar Torbjörn, som när han
passerade lastbilen såg att föraren satt och tittade
ner i sin läsplatta som var placerad i ratten.

Mobil i bilen
Vad säger lagen?
”Vid färd på väg med ett motordrivet
fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter
såsom användande av mobiltelefon
och annan kommunikationsutrustning,
endast om det inte inverkar menligt
på framförandet av fordonet.”
Innebörden är att fordonsföraren inte
får använda mobiltelefon eller annan
kommunikationsutrustning på ett sätt
som gör denne till en ouppmärksam och
trafikfarlig förare.
Mobil i bil i världen

NTF
NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) är en fri, självständig
och idéburen organisation som arbetar för
en säker trafik. På NTF Skaraborgs kontor i
Mariestad arbetar förutom verksamhetschefen Torbjörn Forsell även tre trafikinformatörer. De besöker regelbundet
skolklasser för att prata om trafiksäkerhet.

Varför sker en olycka?
Vid ett annat tillfälle skulle han använda ett övergångsställe. Föraren som kom i bilen hade huvudet
på sned och Torbjörn tyckte att han fick ögonkontakt
men bilen saktades inte ner.
– I stället åkte bilen förbi utan att stanna. Jag såg
att hon som körde hade mobiltelefonen mellan örat
och axeln samtidigt som hon antecknade på ett papper.
Man kan ibland fundera på varför det blir oförklarliga
olyckor där bilar eller lastbilar hamnar i diket? frågar
sig Torbjörn.
Det viktiga att tänka på enligt Torbjörn är att
ställa sig frågan: Skulle du själv vilja möta en sådan
ouppmärksam förare i trafiken?

Sverige är, tillsammans med Irland, Island,
Storbritannien och Ryssland, ett av få
länder i Europa som ännu tillåter föraren
tala i vanlig mobiltelefon under färd.
Sveriges förhållningssätt är grundat
på forskning från VTI (Väg- och
transportforskningsinstitutet) som
visat att det är lika farligt att prata i
mobiltelefon vare sig man använder
handsfree eller inte. Det är distraktionen
av själva pratandet som gör att man
förlorar fokus på körningen.
Så påverkas bilförare som använder
mobil under körning:
• Längre reaktionstid
• Längre bromssträcka
• Större och kraftigare rattrörelser
• Kraftigare inbromsningar
• Sämre överblick
• Tittar mindre i sido- och backspeglar
• Missar vägmärken och trafikinformation
Källa: Motormännens riksförbund

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Städerna i Europa
som är värst
drabbade av
ficktjuvar

Låt inte resan
bli dyrare än vad
du hade tänkt dig

Ficktjuvar arbetar oftast i grupp och använder en
rad olika metoder för att stjäla. De slår oftast till
vid populära turistmål och vid stora folksamlingar.
TripAdvisor har satt ihop en lista på de fem
städer i Europa där ficktjuvarna härjar som mest.
I dessa städer bör du vara extra vaksam.

De 5 värsta städerna i Europa

1) Barcelona
2) Paris

Resan kan bli dyr om du inte har rätt försäkring.
Här har vi försökt att reda ut begreppen lite för dig.
Detta ingår i din hemförsäkring
Reseförsäkring i 45 dagar
• Kostnader till följd av akut sjukdom eller
olycksfallsskada
• Avbruten resa och hemtransport på grund av akut
sjukdom eller olycksfall
• Stöld
• Skador på incheckat bagage
• Hemresa vid katastrof
• Resestartskydd
Tänk på: Avbeställningsskydd ingår inte.

Plussa på din hemförsäkring
Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd.
• Avbeställningsskydd - Om du på grund av akut
sjukdom inte kommer iväg på resan
• Ersättningsresa - Om du blir akut sjuk under mer än
halva antalet resdagar
• Försening - Om du eller ditt bagage inte kommer
fram till resmålet i tid
• Resestartskydd - Om du missar avgången,
exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste
ansluta till resan senare
• Högre ersättning än i grundförsäkringen.
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3) Madrid
4) Prag
5) Rom

• Ingen självrisk om du råkar ut för sjukdom eller
olycksfall.
Teckna enkelt på LFskaraborg.se
Vid längre utlandsvistelse för långresor, studier eller
arbete krävs en speciell försäkring. Kontakta oss för
mer information innan du åker.

Extra försäkringsskydd
Betalar du 75 % av din resa med något av
våra kort får du ett extra reseskydd.
• Avbeställningsskydd
• Bagage-/Personförsening
• Självriskreducering
• Olycksfallsförsäkring

Innan du reser
• Beställ intyg om reseskydd på LFskaraborg.se
• Beställ sjukvårdskort, så kallat EU-kort, på
forsakringskassan.se.
• Kontrollera så att betalkorten är giltiga under
restiden. Skriv upp kortnummer och telefonnummer
till spärrservice.
Spärra kort inom landet 08-588 400 11
Från utlandet +46 8 588 400 11

Tänker du hyra ut
din husbil eller
husvagn i sommar?
– Ring oss först.
Lånar du ut ditt fordon till närmaste kretsen inom
familjen gäller försäkringen som vanligt, men
om du lånar ut din husbil eller husvagn mot
ersättning gäller inte din vanliga försäkring.
Ring oss på 0500-777000 om det blir aktuellt.

Länsförsäkringar Skaraborg
fokuserar på hållbart samhälle
I samband med Länsförsäkringar Skaraborgs bolagsstämma
föreläste Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert
på Länsförsäkringar.
Pär Holmgren tog sitt avstamp i den globala
klimatutmaningen och snävade sedan in på hur
klimatförändringarna kan förväntas bli i Skaraborg.
- Temperaturen kommer att öka med 3-5 grader
under århundradet och vi får räkna med både ökad
nederbörd och fler torra dagar, säger Pär och hänvisar
till SMHI:s rapport ”Framtidsklimat i Västra Götaland”.
Det låter kanske inte så farligt, men konsekvenserna i
form av bland annat höjd vattennivå och fler stormar
riskerar att bli besvärliga. Här är det viktigt att prata
om hur vi kan skydda och anpassa oss.

En naturlig del av Länsförsäkringar
Vd Jonas Rosman knöt an genom att berätta om
bolagets arbete kring hållbarhet.
– För oss som är kundägda känns det helt
naturligt att jobba för ett tryggare och mer hållbart

samhälle. Att förebygga skador har varit en naturlig
del av Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhet ända
sedan bolaget grundades 1842, och nu tar vi arbetet
vidare i ett bredare perspektiv.

Klimatrisker i Skaraborg
På bolagsstämman fick kundernas valda representanter ge sina inspel till och synpunkter på hållbarhetsarbetet och vilka specifika klimatrisker man ser i
olika delar av Skaraborg.
– Översvämningsrisken vid Vänern och längs
med Tidan är ett exempel som lyfts fram väldigt
tydligt av våra kunder, säger Jonas Rosman.
Kunderna identifierar också att gamla och dåligt
dimensionerade dagvattensystem i många kommuner
leder till problem vid översvämningar. Vi lägger stort
fokus på klimatrisker och att arbeta förebyggande

Ett hållbart samhälle
Hållbarhet har alltid varit mer en naturlig
del av verksamheten än en vald strategi
för Länsförsäkringar. Vi ägs av våra kunder
sedan starten 1842 och att bidra till en
hållbar utveckling för Skaraborg har hela
tiden varit en självklarhet.
Idag jobbar vi aktivt med hållbarhet
utifrån tre perspektiv:
• Miljömässig hållbarhet
• Social hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
Läs mer på LFskaraborg.se/vibryross

mot skador som orsakas av klimatförändringar, bland
annat genom en nära kontakt med kommuner och
myndigheter, berättar Jonas.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Länsförsäkringar
Bank fyller 20 år
Den 7 mars fyllde Länsförsäkringar Bank 20 år. Sedan 1996 har
banken i Skaraborg vuxit från två till 45 personer anställda, och
affärsvolymen har passerat drömgränsen på 10 miljarder.
– Vi växer fortfarande med 1 miljard per år, berättar Dag Wennlund,
Chef Privatmarknad, som varit med från början.
I juni 1996 hölls den officiella invigningen för allmänheten i lokalen som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde sitter i idag. Det bjöds också på
evenemang i Commercegallerian.
– 2 500 bitar tårta serverades på invigningsdagen.
Direkt efteråt satte vi oss och öppnade ett 80-tal
sparkonton som hade tecknats vid invigningen.
Intresset var stort eftersom räntan på sparkontot
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var 7,4 procent att jämföra med övriga banker som
låg på cirka 4 procent, berättar Dag Wennlund.

Stadig ökning
När Länsförsäkringar Skaraborg startade sin
bankverksamhet var kunderna hänvisade till kontoret
i Skövde. Efterhand fick allt fler upp ögonen för den
lokala banken vilket innebar att mer personal kunde

anställas och fler produkter kunde erbjudas.
– Vi hade en väldigt intensiv expansionsfas under
åren 2001-2003. Då anställdes Christer Bromander
som Chef i Affärsområde bank och vi kunde äntligen
välkomna våra bankkunder till alla våra lokala kontor
i Skaraborg, berättar Dag Wennlund.
Affärsvolymen (Så mycket pengar som man
tagit emot i sparmedel och lånat ut till kunder)

20 år med Länsförsäkringar Bank
Några milstolpar för Länsförsäkringar
Bank under åren:
• 1998 Startar Lantbruksbank
• 1999 Årets fondbolag i tidningen
”Sparöversikt”
• 2000 Lansering av internetbanken
• 2002 Startar eget hypoteksbolag
• 2002 Utsedd till Årets bank i ”Privata
Affärer”
• 2010 Startar Företagsbank
• 2011 Utsedd till Årets bank i ”Privata
Affärer”
Invigningen 1996. Dag Wennlund och

• 2012 Lansering av Länsförsäkringars
mobilapp

Håkan Engström var de första anställda
i den lokala banken och är båda

• 2013 Familjejuridik i egen regi startas

kvar i bolaget. På bilden syns också
dåvarande vd Göran Fredriksson.

ökar stadigt med 1 miljard kronor per år.
– Vi har haft en jättefin tillväxt genom åren och vi
arbetar för att det ska fortsätta att vara så, säger Dag

Nöjda kunder och personlig kontakt
är framgångsfaktorer
I en tid där många banker lägger ner sina kontor har
Länsförsäkringar Skaraborg valt att öppna nya kontor
och utöka befintliga kontor.
– Närheten till våra kunder är och har varit en
viktig framgångsfaktor för oss, menar Dag Wennlund.

• 2013 Länsförsäkringars mobilapp blir
utsedd till bästa app av ” Web Service
Award”
– Många upplever att de får en personlig kontakt
hos oss och jag tror att det är en viktig anledning till
att så många kunder rekommenderar sina vänner att
också bli kunder.
Något som skiljer Länsförsäkringar mot andra
banker är förstås också ägandeformen.
– Vi ägs av våra kunder i Skaraborg och det
uppskattas av många, det finns inga vinstintressen
långt bort. Nu fyller bankverksamheten 20 år men bolaget som helhet är snart 175 år, den långsiktigheten i
att satsa på Skaraborg känns väldigt bra i magen.

• 2014 Utsedd till Årets bank i ”Privata
Affärer”
• 2015 Länsförsäkringars mobilapp blir
utsedd till bästa app av ” Web Service
Award”
• Sveriges mest nöjda bankkunder
på privatmarknaden enligt Svensk
kvalitetsindexåren 2004-2015 förutom
2006 och 2013.

Marknadens bästa mobilapp
Web Service Award premierar de sajter/appar som har högst
andel nöjda besökare. Länsförsäkringars mobilapp utsågs
nyligen till marknadens bästa.
Så här löd motiveringen: ”Tillgänglighet och
användarna i centrum är några av honnörsorden
för vinnaren. De har lyckats att skapa en snygg,
enkel och funktionell mobillösning som användarna
verkligen gillar att använda.”

Medarbetare
tipsar

Mobilappen i kombinationen med den personliga
närheten är två grundstenar i vårt bankerbjudande.
Kontakta oss gärna på 0500 – 777 000 om du vill
veta mer.

Karin Ljungkvist jobbar som privatrådgivare i Skövde
och vet verkligen hur det är att jobba lokalt nära
kunderna.
– Vi vet vilka förutsättningar man behöver för att
leva och bo här, säger Karin.
– Det är vår egen hemmaplan och jag tror att
kunderna känner att vi är lätta att ha att göra med.

Extra roligt är att vi märker att våra kunder tipsar sina
vänner och bekanta om att bli bankkunder hos oss. Vi
känner verkligen att kunderna uppskattar vår lokala
förankring och våra generösa öppettider.

Karin Ljungkvist, Privatrådgivare Bank
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Munkängarna på Kinnekulle.
Foto: JANNE ANDERSSON

Upplev våren på våra
Passa på att besöka något av våra vackra Skaraborgsberg
i vår. Mösseberg, Billingen eller Kinnekulle – de har alla sin
unika atmosfär och bjuder på rika naturupplevelser.
Platser med gamla anor och intressanta besöksmål.
Mösseberg
På Mösseberg med högsta punkt på 327 meter över
havet serveras besökarna vacker utsikt, djurpark,
lek- och badmöjligheter samt natursköna naturupplevelser.
I Mössebergs djurpark bor olika djur såsom
gutefår, marsvin, kaniner, fjällkor, shetlandsponnyer,
katter och ankor - ett perfekt utflyktsmål för
barnfamiljen.
Vid Pankasjön finns en fantasifull vildmarkslekplats
och grillmöjligheter. För den som vill basta, vila, duscha
och byta om står dörrarna till Motionscentralen vid sjön
öppna året runt. 35 meter upp i luften ståtar det kulturminnesmärkta utsiktstornet från 1903. Efter 200
trappsteg är belöningen en magnifik vy över Falbygden.

10
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På Mösseberg finns också vandringsleder i vacker
natur och en camping med stugby.
– Det finns något för alla här. Många tar med sina
hundar och joggar eller springer i spåren. Pankasön
är jättehärlig att bada i och Mössebergs kurort har en
fantastisk restaurang i anrik miljö, säger Åsa Boman,
turistinformatör på Falköpings turistbyrå.

Billingen
I Billingens fritidsområde har man flera olika
möjligheter till såväl motion som rekreation. Välj en
motionsslinga som passar dig och ditt sällskap, ta
med fikakorgen och slå er ner vid grillplatserna runt
någon av sjöarna. I aktivitetsparken finns fysiska
utmaningar för alla åldrar och även där plats för

Fiske på Billingen.
Foto: JESPER ANHEDE/NEXT SKÖVDE

Utsiktstornet på Mösseberg.
Foto: FALKÖPINGS
TURISMUTVECKLING

Martorp på Kinnekulle.
Foto: JANNE ANDERSSON

berg i Skaraborg
fikastunden. Vill du stanna längre kan du välja mellan
camping med stugby eller hotell.
Halvvägs upp på Billingen från Skövde tätort
ligger Rhododendrondalen. Exotiska växter och
träd som till exempel ginkgoträdet frodas i den
parkliknande miljön längs bergssluttningen.
Området är som vackrast i maj då de jättelika
rhododendronbuskarna blommar.
I närheten av Timmersdala är naturreservatet
Silverfallen-Karlsfors beläget. Här kastar sig ett
vattenfall 60 meter dramatiskt utför bergskanten.
Vid bäcken går tre bergarter i dagen och vattnet
rinner fram över kalkstenshällar. Mitt i fallet passeras
brottytor av alunskiffer och på sandstenshällarna
planar fallet ut.

Missa inte:
Ryds grottor och Ymningsborg, mäktiga platser i
trolsk natur.
Ryds ängar, där poetiska ängar övergår i
dramatisk barrskog.

Kinnekulle
Just nu kan vara den bästa tiden på året att besöka
Kinnekulle. Ramslökens blommor täcker marken och
doften av lök sprider sig längs vägar och stigar. De
höga lövträdens kronor i Munkängarna vid klevkanten
släpper på sina ställen igenom solljuset och får allt
som grönskar att glittra. Här är luften lätt att andas!
Stega upp för stentrappan vid kleven, där ovan känns
det som att befinna sig i en trädkoja. Gå en bit upp

genom vegetationen och du befinner dig plötsligt vid
kanten av det stora stenbrottet.
På Kinnekulle finns det gott om lokala
konsthantverkare som nu öppnat sina ateljéer och
butiker för säsongen. I Falkängens hantverksby
som ligger i Hällekis finns café och vandrarhem.
Hällekis bjuder också på camping och båthamn.
Härifrån kan du åka eller promenera till utsiktstornet
och restaurangen med hänförande utsikt över
Götenebygden.

På gång på Kinnekulle:
Ramslökens dag, 21 maj
Mopperally vid Falkängen, 21 maj
Kinnekulle Trail Run, 14 maj.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Förebygg skadorna –
redan innan de uppstår
Teres Lundblad jobbar som skadeförebyggare på Länsförsäkringar
Skaraborg. Men vad gör en
skadeförebyggare?
Man kan säga att Teres är på
jakt efter att hitta skaderisker
innan de blir skador på riktigt.
Teres besöker både privatpersoner och företag som vill ha hjälp med
att stoppa vattenskador,
bränder och inbrott. Här
ger hon några tips på
smarta produkter som
kan hjälpa till
att förhindra skador eller
att upptäcka dem i tid.
Teres Lundblad,
Ett läckage kan vara
Skadeförebyggare
svårt att upptäcka och

Medarbetare
tipsar

kan ställa till det rejält, men det finns produkter som
ger tydliga signaler om när något inte står rätt till.

Lura tjuven med
TV-simulator

Brandvarnare för vatten –
Dropp-Stop 600 avslöjar smygläckage
I kök har vi vattenledningar, avlopp och diskmaskin.
Det som kan hända med rörkopplingar och skarvar
i avlopp är att de kan börja småläcka och kan göra
så i månader innan läckaget syns. Det är inte förrän
fukten börjar klättra på väggarna eller tränga igenom
golvet som det uppmärksammas, och då det för

Joakim jobbar på kundservice försäkring på
vårt kontor i Skövde. Han menar att många fler
är i behov att ett fullgott reseskydd när de åker
på semester.
– Har du en boendeförsäkring hos oss i
Länsförsäkringar Skaraborg ingår en reseförsäkring i 45 dagar, berättar Joakim.

12

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

sent. Lösningen är en brandvarnare för vatten – ett
vattenlarm. Larmenheten monteras i diskbänksskåpet
och givarna läggs vid diskmaskinen, avloppsröret
och vattenrören. Börjar det läcka, suger givarna upp
vattnet och larmet larmar. På det här sättet stoppar
du vattenskadan.
Du köper larmet i vår webbshop på
LFskaraborg.se/webbshop

Ett sätt att hålla tjuven
borta kan vara att
tillsammans med att
ha lamporna tända
”som om du vore
hemma” skaffa en
verklighetstrogen TV-simulator som växlar i ljusstyrka
och färg. Den extremt strömsnåla LED-lampan
simulerar ljuset från en påslagen TV och drar upp till
femtio gånger mindre ström än en riktig TV. Finns att
köpa i teknikaffärer.

– Tycker du om att resa är det bättre att lägga
till utökat reseskydd, då får du även med avbeställningsskydd, bagageförsening, ersättningsresa och
dessutom slipper du självrisken om du skulle råka ut
för sjukdom eller olycksfall.

Joakim Svensson, Kundservice Försäkring

Flytta med Länsförsäkringar

LD Länsdeklarerad betyder

att bostaden är besiktigad
innan försäljning.

SKÖVDE

LD

LD

LD

FRILIGGANDE VILLA SMEDGÅRDEN

FRILIGGANDE VILLA STÖPEN

FRILIGGANDE VILLA VÅMB

På Billingens sluttning, omgiven av fantastisk natur och endast
10 minuter från Skövde centrum ligger denna rejäla sutterängvilla
med ett högt läge och en fantastisk utsikt!

Rejäl enplansvilla med öppen planlösning mellan kök, vardagsrum
och allrum. Välskött och mycket låga driftskostnader med jordvärme.
Vidbyggt garage.

Välkommen till Våmbsvägen 10. Centralt beläget hus i klassisk stil från
början på 1900-talet, ombyggt 2004. Helt fantastisk tomt på baksidan
av huset!

ADRESS RYD SMEDSGÅRDEN 9
BOAREA CA 144 M² / 6 ROK
TOMTYTA 1 526 M²
PRIS 2 325 000 KR/EL HBJ

ADRESS RYTTARVÄGEN 9
BOAREA CA 130 M² / 4 ROK
ENERGIKLASS A
TOMTYTA 900 M²

ADRESS VÅMBSVÄGEN 10
BOAREA CA 204 M² / 6 ROK
ENERGIKLASS C
TOMTYTA 1 970 M²

VISNING ENL ÖK
MÄKLARE MIA SVENSSON
TELEFON 0500-777116

PRIS 2 150 000 KR/EL HBJ
VISNING ENL ÖK
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0500-777 113

PRIS 2 700 000 KR/EL HBJ
VISNING ENL ÖK
MÄKLARE RIKARD NERO
TELEFON 0500-777117

SKÖVDE

LD

LD

FRILIGGANDE VILLA LERDALA

FRILIGGANDE VILLA VÄRING

2:A VASASTADEN

Vackert, charmigt och välbevarat hus naturskönt beläget strax ovanför
Silverfallen och med vidsträckt utsikt mot Kinnekulle. Välkomna på
visning!

Välkomna till ett idylliskt hus i Mårum med charmigt slitna golvtiljor av det
rejälare slaget, timrade väggar och den där känslan av att hitta hem.

Charmig tvåa högst upp i huset belägen i vackraste Vasastan. Stor balkong och utsikt över takåsarna! Suverän förening med låg månadsavgift.

ADRESS YTTERSÖRA GAMLA
KOMMINISTERGÅRDEN
BOAREA CA 198 M² / 7 ROK
ENERGIKLASS B
TOMTYTA 4 320 M²

ADRESS MÅRUM LUNDAL
BOAREA CA 120 M² / 3 ROK
ENERGIKLASS G
TOMTYTA 1 380 M²

ADRESS STUREGATAN 1, VÅN 4/4
BOAREA CA 50 M² / 2 ROK
PRIS 1 280 000 KR/EL HBJ
AVGIFT 1 542 KR

PRIS 3 095 000 KR/EL HBJ
VISNING ENL ÖK
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0500-777 113

PRIS 850 000 KR/EL HBJ
VISNING ENL ÖK
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0500-777 113

VISNING ENL ÖK
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0500-777 113

SKÖVDE
FASTIGHETSMÄKLARE PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING I SKÖVDE

Jesper Ahllund
4:A NORRMALM
Fyra med ett perfekt läge på Norrmalm med en riktigt bra planlösning då ni får två balkonger åt olika håll och två badrum! Ytskikten
är i gott skick!
ADRESS ROTEGATAN 8, VÅN 1/2
BOAREA CA 94 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA
137 kWh/M² ÅR
PRIS 1 100 000 KR/EL HBJ

AVGIFT 7 415 KR
VISNING ENL ÖK
MÄKLARE MIA SVENSSON
TELEFON 0500-777116

Jag är 26 år och bor i Vasastan i Skövde i en liten
tvåa med min sambo Marina. Jag är född och
uppvuxen i Hentorp och valde vid 19 års ålder att
tillsammans med sambon ge oss ut och upptäcka
världen. Vi flyttade till Valencia, Spanien där vi
tillsammans jobbade på en tapasbar vid stranden.
En otrolig upplevelse jag hade drömt att få göra sen
barnsben.
Efter några år gick flyget tillbaka till Sverige för
jobb inom flertalet service- och säljyrken innan
jag hamnade på mäklarekonomprogrammet på
Högskolan Väst i Trollhättan där jag nyligen avslutat
mina studier.

På fritiden lägger jag mycket tid på tennis vilket
varit ett stort intresse sedan jag var barn, jag gillar
att motionera och att umgås med familj och vänner.
Mysiga hemmakvällar med god mat och dryck går
framför hårda utekvällar.
Som person beskrivs jag som väldigt lojal, lugn och
sympatisk. Jag älskar att hjälpa människor, och trivs
som bäst när en person blir nöjd med det arbete
jag utfört. I din bostadsaffär kommer jag jobba
stenhårt för att du blir mer nöjd med förmedlingen än vad du från början förväntat dig, först
då är jag nöjd med min insats som mäklare.
Jag ser fram emot att träffa er framöver!

SKÖVDE Commercegallerian, 0500-777 111, www.lansfast.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Welsh Springer Spaniel – den
snälla, glada och sällskapliga rasen
Vi sitter och småpratar om hur
fantastiska tikarna är när de får
valpar. Kenneln Heddychlons
ägare Birgitta Abrahamsson och
Janne Gustavsson bjuder på
kaffe och kanelbullar eller ”kennelbullar” som Janne kallar dem.
Tiken Clara vaktar noga sina två
veckor gamla bedårande söta
Welsh Springer Spaniel-valpar.
– Vi är alltid med vid valpningen även om vi låter tiken
sköta det själv, säger Birgitta. Vi för en journal på
varje valp och när den är åtta veckor är det dags för
veterinärbesiktning och att förse valpen med ett chip,
då kan också köparen få hämta sin valp.
Hundintresset började 1994 när paret tog sig an
omplaceringshunden Rocky.

– Det fungerade fantastisk bra och 2008 kom
första kullen valpar med tiken Enya som nu har blivit
mormor åt tre generationer, berättar Birgitta. Nu är
vi inne på kull nummer 13 och det är lika spännande
varje gång det ska valpas. Vi har nu sex fullvuxna
hundar, fem tikar och en hane, fortsätter hon. Rasen
Welsh Springer Spaniel är trogna sin matte och
husse, de är tillgivna och vill vara med i flocken. I
grunden är det en fågelhund men många använder
dem även till att jaga hare och rådjur. Vi ställer också
ut våra hundar och har också blivit inbjudna att delta
i ”Cruft” i Birmingham vilket är världens största
hundutställning, vilket var särskilt roligt.

Måna om vart hundarna kommer
– I första hand är det fritidsmänniskor som köper
hundarna, menar Janne. Vi är måna om att köparna
kommer att kunna jobba med sina hundar som är
både arbetsvilliga och lättlärda. De passar bra till
agility, viltspår och rallylydnad. Men jag ska erkänna
att de är lite egna, det är lite Alfons Åberg över dem,
”de ska bara” du vet, skrattar Janne. Vidare är de
glada, positiva, sällskapliga och snälla. Det finns ingen

aggressivitet i dem, så de passar bra i barnfamiljer.
Hos oss får valparna vara en del i familjen inomhus, på
så sätt blir de vana med alla ljud som finns i ett hem
och valpköparen får ett försprång på så sätt.

Försäkrade vid hämtning
Hela kullen är försäkrade i Agria med försäkringen
”Avel Guld” vilket innebär att de är försäkrade för
veterinärvård från första dagen och från sex veckors
ålder får de en fullgod försäkring.
– Är valpen redan försäkrad? Frågar många, berättar
Janne. Köparna upplever det som en bra service att
uppfödarna redan har ordnat det och när de hämtar
valpen för vi över försäkringen till den nya ägaren om
de önskar det, då blir det inget glapp under tiden vilket
är viktigt. Vi har ett mycket bra samarbete med Agria,
det är så smidigt att det finns någon på orten, menar
de båda som också berättar att Marie som är deras
kontakt på Agria har varit och besökt varenda valpkull.
Agria Djurförsäkring är ett helägt dotterbolag
till Länsförsäkringar som är specialiserat på
djur- och grödaförsäkring.

Försäkra din bästa vän!
Vi skräddarsyr en hundförsäkring
för just dina behov.

Ring 0500-777 300 eller direkt till något av våra duktiga ombud här i Skaraborg.
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1:a pris: Ett handduksset
från Kosta Linnewäferi.
2:a pris: En Travel-/sportbag
i vattentät PVC.
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 3 maj.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till: Länsförsäkringar Skaraborg,
Box 600, 541 29 Skövde.
Namn����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Ort���������������������������������������������������������������������������������������������
E-post���������������������������������������������������������������������������������������
Tel. dagtid��������������������������������������������������������������������������������
Mobil������������������������������������������������������������������������������������������
Fyll i de numrerade bokstäverna i ordning och lös
meningen.

––––––
1

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

Telefon.................................................................................................................

Axevalla 60 år – vinn VIP-biljetter!

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
Fyll i de numrerade
bokstäverna i ordning
och lös meningen:

Vi lottar ut 10x2 VIP-biljetter
till Axevalla Travbanas
60-årsjubilem den 5 juni.
I VIP-platserna ingår förutom plats i VIP:en,
tvårätters middag med kaffe & kaka, fri entré,
programblad och travtips. Lycka till!
Gå in på LFskaraborg.se/hemmaplan för att tävla.

2

3

4

5

––
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7

8

–––––––
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11

12

13

14

15

Vinnare från förra korsordet:
MO Östra
1:a pris: Britt Ingsten, Hjo
2:a pris: Margareta Hille, Skövde
MO Västra
1:a pris: Annelie Eklund, Skara
2:a pris: Thure Andersson, Vara
MO Södra
1:a pris: Dennis Minaldo, Falköping
2:a pris: Rolf Ivarsson, Falköping
MO Norra
1:a pris: Per Svensson, Mariestad
2:a pris: Christoffer Wictorin, Mariestad
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Nöjd även om det är trångt?
Sveriges mest nöjda
kunder blir fler och fler

Mer än var tredje bil i Skaraborg är försäkrad hos oss och ändå växer vi så det knakar.
Samtidigt har vi Sveriges mest nöjda bilförsäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015.
Vi tror att det har att göra med att närhet spelar roll, vi finns på plats i Skaraborg och hjälper dig.
Testa oss på LFskaraborg.se/bil

Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, vx 0500-777 000 | Falköping Storgatan 1, 521 42 Falköping, 0515-677 200
Lidköping Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 02 Lidköping, 0510-777 220 | Mariestad Esplanaden 8, Box 32, 542 21 Mariestad, 0501-377 240
Tidaholm Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm, 0502-777 260 | Skara Stortorget 1, 532 30 Skara, 0511-241 00 | Habo Jönköpingsvägen 13 A,
566 31 Habo, 036-172 400 | Vara Stora Torget 4, 534 31 Vara, 0512-797 270 | E-post info@LFskaraborg.se

LFskaraborg.se

