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Välkommen på föreläsning

Må och prestera bättre
– Emma Igelström
Nu börjar
en ny tid
Semesterperioden är nu över
för denna gång och livet blir
alltmer inrutat med tider att
passa och alla saker som
behöver göras. Ibland kan
det kännas som att tiden inte
riktigt räcker till.
När det blir så försöker jag tänka på vad
en person som arbetat i ett Afrikanskt land
berättade för mig en gång. Där var man helt
oförstående för att tidsbrist kunde vara ett
problem för det kommer ju ny tid hela tiden –
tid är ingen bristvara, resonerade de. Så är det
naturligtvis även om det inte riktigt känns så när
vardagen är fylld med alla måsten.
Någon som kämpat mycket mot klockan är
världsrekordsimmerskan Emma Igelström som
den 20 september föreläser på Billingehus.
Vi rekommenderar varmt att gå och lyssna på
Emma. Se annonsen här bredvid.
Att lägga tid på att motionera vet vi är bra för
välbefinnandet. I detta nummer vill vi ge er
inspiration att hänga på den motionstrend som
bara ökat senaste åren – att cykla. Här kan du
läsa om tävlingen på
Tre Berg och om den
nya trenden elcykeln,
kanske ett alternativ
till bilen.
Gör dig en bra höst!
Jonas Rosman, vd

2

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Välkommen till en föreläsning som inger hopp,
mod och kraft att våga leva det liv som
just DU vill. Om vikten av att inte låta
prestationerna spegla dig som människa
och styra dina livsval.
Emma Igelström var tidigare en av världens bästa simmare med
världsrekord och flera VM-medaljer. Efter sin aktiva karriär
drabbades hon av en identitetskris och hade också sedan unga
år brottats med ätstörningar.

När: 20 september kl 18. Plats: Billingehus, Skövde.
Pris: 195 kr för Länsförsäkringskunder (ord. pris 295 kr + serviceavgift)
Enklare förtäring ingår i priset och serveras i anslutning till föreläsningen.
Föreläsningen arrangeras av Länsförsäkringar tillsammans med SAJ.
Köp din biljett på ticketmaster.
eller ring 0500-44 66 88.

Länsförsäkringars
samarbetspartner

se

Sociala
hundpromenader

Anmäl skada
digitalt

Svensk trafiksäkerhet
på arabiska

Så gick det i
golftävlingen

Här finns vi

Därför bytte
Henrik bank

Krysset
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Skolstart stundar för Leo
Ett av de många barn som för
första gången ska gå eller åka
till skolan i höst är Leo Crona,
sex år. Han bor i Skagen på
Kinnekulle med sin pappa Johan,
mamma Jenni och lillasyster
Bella, 2,5 år.

Leo verkar se fram emot allt det okända och
spännande som en skolstart innebär.
– Det ska bli kul att träffa nya kompisar och
jag tror inte det kommer bli svårt att sitta still i
klassrummet, säger han.
Han känner några av barnen som ska gå i
förskoleklassen på Hällekis skola sedan tidigare.
– Och så har jag en kompis från min förskola som
också ska börja. Det känns bra, tycker han.
Vad vill du lära dig i skolan?
– Att läsa och skriva, och så gillar jag att lösa
klurigheter i böcker, förklarar han.

Leo kommer att åka buss till skolan, eller så följer
han med när mamma eller pappa lämnar Bella på
förskolan. Då får han vara på fritids innan det ringer
in. Dit ska han också gå när skoldagen är slut. Att
cykla själv till skolan är inte aktuellt för Leo eftersom
han bor en bit från samhället längs en väg med
biltrafik på.
– Leo har cyklat utan stöd sedan han var i treårsåldern. Han har alltid haft hjälm och i början även
knä- och armbågsskydd. Vi brukar gå promenader
tillsammans hela familjen och då passar Leo på att
cykla bredvid, berättar pappa Johan.

Cykla säkert i höst
Priser för dig som är kund i Länsförsäkringar Skaraborg.

Barn (ord. pris 149:-)

Vuxen (ord. pris 269:-)

Välkommen in till någon av våra butiker!
Skövde, Rådhusgatan 8, Falköping, Storgatan 1, Lidköping, Lidbecksgatan 2, Mariestad, Esplanaden 8,
Vara, Stora Torget 4, Habo, Jönköpingsvägen 13 A, Tidaholm, Gamla Torget 6, Skara, Stortorget 1
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Länsförsäkringar visar stolt upp en av sina samarbetspartners

Ungdomsbredd och
elitnivå i Skövde HF
När Skövde Handbollsflickor
startades 1949 var det en
av de tidigaste kvinnliga
handbollsföreningarna i Sverige.
I dag satsar föreningen på en
bred och inkluderande barnoch ungdomsverksamhet
där spelare får möjlighet att
utvecklas utifrån sin egen takt.
Den förra säsongen var väldigt framgångsrikt för
Skövde HF.
– Förutom att vi fått en ännu större bredd i
de yngsta åldrarna så har de äldre ungdomarna
presterat på mycket hög nivå där våra juniorer,
A-flickor och B-flickor var i SM-finalspel. A-flickorna
vann SM-guld och B-flickorna tog ett brons, säger
föreningens ordförande Lars Lindström.
Som så många andra föreningar som drivs på
ideell basis kämpar Skövde HF med att förbättra
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ekonomin och samtidigt ha en uppbyggande
verksamhet för de unga.
– Vi satsar på att vidmakthålla seniorlaget som
ett framgångsrikt lag i högsta serien och att vi får
möjlighet att kvalificera oss till slutspel i SHE (Svensk
handbollselit), berättar Lars Lindström.
– Våra samarbetspartner som sponsrar och marknadsför sig genom oss är en förutsättning för att
behålla såväl ungdomsbredd som elitnivå i föreningen,
fortsätter han.

Till minne av Ann-Liz
Föreningen utvecklar sina matchkoncept för att öka
upplevelsen vid matcherna inom SHE, då de sänder
via webb-tv för att de som inte kan medverka ändå
ska kunna vara delaktiga. Närmast har de Ann-Liz cup
framför sig, som traditionsenligt går av stapeln under
Matfestivalen i Skövde den sista helgen i augusti.
– Cupen är till minne av Ann-Liz Frisk som var aktiv
i föreningen i 57 år som spelare, styrelsemedlem och
tidvis båda delarna. Det har nu blivit en tradition och
en uppstartscup för såväl elitlag, allsvenska lag och
äldre juniorer. Vi hoppas på och ser fram emot många
åskådare som får ta del av handboll på hög nivå, säger

Skövde HF
Föreningen bildades 1949. En av ledarna
som utvecklade verksamheten under en
period var Löjtnant Somby, därför heter
farmarlaget HF Somby.
Skövde HF har 520 medlemmar och av
dessa är 385 spelare. På två år har antalet
aktiva ökat med 40 st, vilket är mycket
positivt då många lagsporter på damsidan
har minskade medlemsantal i Sverige.

Lars Lindström som ser väldigt positivt på Skaraborgs
roll i handbollsporten.
– Nu när Skara HF också spelar i SHE så ser vi fram
emot folkfest vid derbymatcherna. Vi kommer inför
dessa evenemang att ha särskilda satsningar för att
förstärka upplägget och dra vårt strå till stacken
för att behålla Skaraborg som ett av de främsta
handbollscentran i landet.

– Jag vågar nog påstå att detta är
”Hundtränar’n” Mårten Svedmar”

Här kan liten som stor gå med.
Hundarna Texas och Elvis

Sveriges största veckovisa hundpromenad, säger Mårten Svedmar.

på promenad.

Mårten leder sociala
promenader för hundar
Varje torsdag samlas ett gäng
hundar med sina ägare för att
promenera och träna på social
hundsamvaro vid Billingens
fritidsområde i Skövde.
Det är ”Hundtränar’n” Mårten
Svedmar som leder ekipagen
och svarar på frågor.

Mårten Svedmar har en bakgrund som instruktör
inom SBK (Sveriges brukshundklubbar) och som
ledare för mentaltester för hundar. För åtta år sedan
fick han frågan om han inte kunde starta upp en
hundpromenad i Skövde.
– Det första året kom det 8-10 hundar och jag
tyckte det var jättekul. Några år senare hade vi ökat
till 25 stycken och vid de senaste promenaderna har
det kommit 50-70 hundar! Jag vågar nog påstå att
detta är Sveriges största veckovisa hundpromenad,
menar Mårten Svedmar.

Många nya intryck
Han går med som ledare tillsammans med gruppen
och det är fritt fram att ställa frågor om sin fyrfota
vän och dess beteende. Hundarna får träna på att
vara tillsammans och ägarna lär sig hur de ska
hantera sitt husdjur när det möter andra som vill
hälsa och nosa eller markera sin position.
Sträckan de går är 2,5-kilometerslingan
på fritidsområdet. Vintertid tar de turen runt
Åsbotorpsjön där det är plogat och upplyst.
– Det är inte så långt men oj vad hundarna blir
trötta av alla intryck efteråt, säger Anne Catoni som
har varit med på Walking with dogs tre gånger med
sin irländska varghund Elvis. Två år gammal mäter han
93 centimeter i mankhöjd och väger 70 kilo. Bredvid

Walking with dogs
Tid: Torsdagar klockan 18.30.
Plats: Samling vid stora parkeringen vid
Billingens fritidsområde.
Kostnad: Gratis.
Distans: 2,5 km.
Rekord i antal deltagande hundar
hittills: 90.
Övrigt: I år höll Walking with dogs en
insamling på Alla hjärtans dag där hundägarna tillsammans skänkte 8600 kronor
till hjärtforskning, något Mårten Svedmar
hoppas blir återkommande.

lilla Texas som är en blandning mellan chiaua och shih
tzu ser han ut som en jätte.
Mårten Svedmar hälsar alla hundägare som vill
träna på att umgås med andra varmt välkomna till
Billingen varje torsdagskväll.

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.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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tycker det är viktigt att
barnen betalar hemma

Hur mycket betalar
ditt barn hemma?
Att unga vuxna bor hemma blir
allt vanligare. Många betalar
ingenting för mat och husrum,
eller betalar mindre än vad det
egentligen kostar att bo hemma.
Se hur mycket vuxna barn
kostar i snitt och vad som kan
vara lagom att de betalar.
– Oavsett om hushållet behöver pengarna eller inte,
tycker jag att det är bra att barnen betalar en rimlig
summa när de får egen inkomst. Barnen lär sig att
prioritera bland utgifterna och får förståelse för
vad saker kostar. Det är ett sätt för föräldrarna att
rusta dem inför vuxenlivet, säger Dag Wennlund,
privatmarknadschef, Länsförsäkringar Skaraborg.

Det är laddat att ta betalt av sina barn.
Det kan kännas konstigt att helt plötsligt ta betalt av
sina barn. Och risken finns att man känner sig som en
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dålig förälder. Vad som är rimligt att betala hemma
är bra att gemensamt komma fram till och beror på
ungdomens inkomst.
Om pengarna inte behövs för den löpande
hushållsekonomin kan du i syfte att skapa ett bra
sparbeteende sätta in summan på ett konto till barnet
för att sedan ge kapitalet i samband med att den
unge vuxne flyttar hemifrån.

Hur mycket är rimligt att betala hemma?
Hur mycket som är skäligt att betala hemma är
individuellt och beror på barnets inkomst och
kostnader. För att ha något att utgå ifrån har
Konsumentverket räknat ut att kostnaden för en
20-åring som bor hemma är cirka 4 000 kronor.

I summan ingår:
Mat exklusive lunch 5 dagar i veckan
Kläder och skor
Förbrukningsvaror
Möbler, husgeråd, radio och TV
Dagstidning och telefon
Hyra och el
Hemförsäkring

Antalet 25-åringar
som bor hemma har
ökat med 25 procent
mellan åren 2011 och 2014,
enligt SCB.

av de unga betalar
ingenting hemma.
Medan 37 procent betalar upp till
2 000 kronor i månaden.

Hälften av föräldrarna
är tvungna att dra ned
på något till sig själv
för att vuxna barn bor hemma och
bidrar till ökade kostnader.
Under januari 2016 har 1 000 föräldrar med barn över 20 år som
fortfarande bor hemma svarat på webbfrågor om hushållsekonomin. Frågorna genomfördes av PFM Research på uppdrag
av Länsförsäkringar

Några av deltagarna vid kursen i Falköping. Mahmoud Almoued och Kicki Niklasson (marknadsområdeschef södra Skaraborg) från Länsförsäkringar är med på bilden, 4:a och 5:a från vänster.

Svensk trafiksäkerhet på arabiska hoppas
kunna bidra till förbättrad integration
Att sakna svenskt körkort
innebär ett hinder för många
att komma in på den svenska
arbetsmarknaden. Därför har
Länsförsäkringar Skaraborg
en utbildningsserie med
trafiksäkerhet och körkortsregler på arabiska.

Kursledaren Mahmoud Almoued håller kurser om
trafiksäkerhet, körkortsregler och vilket försäkringsskydd man behöver ha.
– De som inte kan språket måste kunna lära sig
vad vägskyltarna betyder och hur det fungerar med
säkerhet här i Sverige, säger Mahmoud som håller
i kursen.

Nya skaraborgare
– Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att förbättra integrationen i samhället, Pernilla Östberg
Nilsson, HR-chef på Länsförsäkringar Skaraborg.
Under sommaren har kurser genomförts i Falköping och Mariestad. Till hösten är målet att genomföra fler kurser i bland annat Lidköping och Skövde.

Mahmoud Almoued kom
till Sverige från Syrien för
tre år sedan. I Syrien var
han en högt uppsatt chef
på ett försäkringsbolag,
och nu jobbar han på
Länsförsäkringar Skaraborg.
Något han la märke till
var att när det kommer till
körkort finns all information
lättillgänglig här, fast på
svenska.

Telefonbanken – personlig hjälp alla dagar 8-22
Testa också vår prisbelönta app och ha banken i fickan dygnet runt.
Bank- & pensionsärenden för kunder
0771-666 555

Spärrservice för att
spärra kort
08-588 400 11

Har du ingen eller har
du glömt din pinkod?
Ring 0771-666 555

Ring och få hjälp. Personlig service har
öppet alla dagar 8.00-22.00 och de
automatiska tjänsterna har öppet
dygnet runt. Från utlandet +46 8 666 555

Ring Spärrservice om du förlorar kortet.
Från utlandet +46 8 588 400 11.

Tryck in ditt personnummer/
organisationsnummer och tryck 1#.
Då kommer du direkt till personlig
service och kan beställa en ny pinkod.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

7

Hällekis
11:00
15:10

11:05
15:30

Gössäter

11:15
16:05
Blomberg

10:40
14:25
Kestad

10:30
13:55
11:40
16:45

Timmersdala
10:10
13:10

Götene
Källby

Skaraborgs
största
cykelfest
går över
Tre Berg
Tre Berg 2016 går av stapeln den
3 september. 4500 cyklister ger
sig ut på dom vackra 180 (eller
90) kilometrarna över våra tre
berg i Skaraborg.
Start och målgång sker i Skara,
där du kan vänta dig en riktig
stadsfest. Välkommen att titta
när den nya cykelutmaningen på
klassisk mark rullar förbi.
Länsförsäkringar är med som
samarbetspartner.

44

Lundsbrunn
11:50
17:15

Lerdala
09:55
12:40
E20

Eggby
09:45
12:15

11:55
17:50
08:00
08:05
Axvall
12:00 Skara
18:00
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09:35
11:55

08:15
08:40

Broddetorp
09:20
11:15
08:25
09:00
46

184

Håkantorp

Gudhem
08:40
09:35

Falköping 08:50
10:00

8

Varnhem 49

Valtorp

Segerstad
09:10
10:50

Fred Martinsson tipsar om elcyklar.

Elcykel – motion utan att bli svettig
Vill du slippa bli svettig på väg till
jobbet eller till stan? Göra miljön
en tjänst, spara pengar och
dessutom få en bättre hälsa?
Då är det en el-cykel du ska ha.

– Det började med att de lite äldre som hade svårt att
röra på sig köpte elcyklar, men numer köper alla
kategorier. Det är både de som pendlar till och från
arbetet och de som vill motionera, menar
Fred Martinsson, Cykelansvarig på Team Sportia
i Skövde.
– Vi har märkt av en liten trend där de lite
sportigare varianterna börjar efterfrågas såsom
mountainbikes och hybrid.

Fred rekommenderar
• Cykelhjälm och ett kraftigare bygellås
eller kraftig kätting.
• Använd för övrigt alltid godkända lås
enligt stöldskyddsföreningen. Känns igen
med märkningen ”ögat”.

Ger motion trots allt
– El-cykeln fungerar så att man assisterar genom att
följa med och trampa med pedalerna, så trots all hjälp
får man motion ändå. Vi har exempel på personer som
varit överviktigta och gått ner hela 20 kg efter att ha
börjat använda el-cykeln, berättar Fred.

Batterierna räcker länge
– Du kanske inte behöver ta bilen till jobbet längre,
många använder cykeln som en andrabil, säger Fred.
– Kostnaden för en el-cykel ligger från 14. 500 25-30 000 och ett batteri räcker från tre till tio mil

Medarbetare
tipsar

beroende av modell och det tar cirka fyra till fem
timmar tills det blir fulladdat.

Upp till 25 km
De vanliga el-cyklarna har i regel fotbroms som
många föredrar samt växlar i navet, berättar han.
Hybridcyklarna har ett helt annat växelsystem med
ända upp till 30 växlar. Upp till 25 km hjälper elmotorn
dig med kraft, över det är det endast pedalkraft som
gäller för att öka hastigheten.

Hur gäller hemförsäkringen för min cykel?
Det är en fråga som vi ofta får på Länsförsäkringar.
– Hemförsäkringen täcker vid brand och stöld.
Cykeln ska vara låst med godkänt cykellås (av stöldskyddsföreningen), säger Lisa Gyllspång.
Vid skadeutbetalning gäller avskrivning och
självrisk. Har du elcykel eller en annan dyrare cykel

behöver du komplettera hemförsäkringen med en
Allriskförsäkring för särskilda saker.
Detsamma gäller för andra kapitalvaror.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Lisa Gyllspång, Privatrådgivare Försäkring
0500-777 000
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Råkat ut för bilskada? Nu är det
enklare att anmäla din skada digitalt
– Förutom att markera på kartan
var olyckan hänt kan våra
kunder nu också skissa händelseförloppet i skadeanmälan på
webben. Detta underlättar både
för våra kunder och våra skadereglerare, säger Ulf Lindholm,
skadechef, Länsförsäkringar
Skaraborg.
– Underlagen för var olyckan har hänt analyserar
vi för att sedan använda i vårt samarbete med
kommuner och andra myndigheter för arbetet i den
lokala trafikmiljön, berättar Ulf.

Nu kan du som kund skriva in var olyckan skett och skissa skadeanmälan online.

göra det via e-post på adress LF27MOSK@lfr.se

Skadeanmälan

Via telefon eller post
Du kan också ringa oss på 0500-777 000 eller skicka
in din anmälan via posten på Länsförsäkringar
Skaraborg, Box 600, 541 29 Skövde.

Det allra enklaste sättet att anmäla en skada är
att göra det på vår hemsida LFskaraborg.se
Då kan du göra det när det passar dig. Du kan också

Skadeanmälan Trafikolycka
Vid trafikolyckor mellan flera fordon ska en särskild

blankett användas. Den laddar du enkelt ner via vår
hemsida eller hämtar på någon av våra kontor.
Är du utomlands?
Vid skada utomlands ska du kontakta vår
samarbetspartner SOS International på telefon
+46-8-670 4000. De har flerspråkig personal som
hjälper till vid denna typ av skador.

Länsförsäkringar får toppbetyg för hållbarhetsarbetet
Länsförsäkringar är ett av fem
bolag där hållbarhetsarbetet
får grönt ljus. Söderberg
och Partners har utvärderat
Länsförsäkringar och 13 andra
svenska fondförsäkringsbolags
hållbarhetsarbete.
– Länsförsäkringar står för värderingar som kunderna
uppskattar, hållbarhetsperspektivet är viktigt för
oss och för våra kunder, säger Håkan Engström,
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chef spara och placera,
Länsförsäkringar
Skaraborg. Vårt arbete
är långsiktigt och vi
driver det framåt med
kundernas bästa för
ögonen. Att vi får grönt
ljus är ett bra kvitto
Håkan Engström,
på att vi jobbar rätt
Chef Pension & Placering,
och det stärker oss i
Länsförsäkringar Skaraborg.
det fortsatta arbetet,
dels för att påverka
förvaltare och dels för
att påverka bolag som finns i de fonder vi investerar i.

Sätt ny fart på ditt fondsparande –
öka ditt månadssparande enkelt idag
Är du kund hos oss och har ett
fondsparande? Oavsett vad du
sparar till. Om det är ett nytt
badrum, drömbåten eller något
annat så behöver sparande alltid
ses över med jämna mellanrum.

Ett månadssparande är både bekvämt och klokt.
Genom att spara ytterligare några hundralappar
i månaden kan du öka möjligheten för ditt sparkapital att växa.
Öka ditt månadssparande redan idag.
Ring oss på 0500-777 000 så hjälper vi dig.

Du kan höja ditt
sparande direkt
i vår app. Lika
enkel att ladda
ner som att
använda.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Den tidigare
värdeutvecklingen och avkastningen ger inte någon säker vägledning om den framtida utvecklingen och avkastningen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Innehållet i detta dokument
innehåller allmän information och ska betraktas som marknadsföring. Innehållet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.

Stort intresse för Guldkundsgolfen
Under sommaren har vi haft
två tillfällen då vi spelat
Guldkundsgolf med våra
kunder, enligt den inbjudan som
fanns med i Hemmaplan vid
utgivningen i maj.
Det började med en härlig golfdag i juni på Vara
Bjertorp GK med 56 deltagare. Förutsättningarna
var på topp med ca 20 grader och svaga vindar.
Segerresultatet blev 36 poäng i A-klassen och

Guldkundsgolf – resultat
Vara Bjertorp GK, 17:e juni
A-klass
1. Claes-Åke Andersson, Mariestads GK, 38 p
2. Mats Lewin, Hökensås GK, 36 p
3. Ove Bergstrand, Lidköpings GK, 34 p
B-klass
1. Margareta Olin, Mariestads GK, 39 p
2. Monica Carlsson, Lidköpings GK, 34 p
3. Per Wigren, Hökensås GK, 32 p
Lundsbrunn GK, 19:e augusti
A-klass
1. Tony Mikszath, Lundsbrunn GK, 36 p
2. Esse Karlsson, Läckö GK, 35 p
3. Karl-Ernstt Jönsson, Mariestads GK, 35 p
B-klass
1. Bo Nilsson, Mariestads GK, 38 p
2. Jonas Lundberg, Lundsbrunn GK, 38 p
3. Ann Granqvist, Mariestads GK, 37 p

36 poäng i B-klassen. Detta var andra tillfället vi
genomförde Guldkundsgolf på Vara Bjertorp, första
gången var 2014.
Alldeles nyligen, i mitten av augusti, var det
dags igen. Denna gång var det Lundsbrunn GK som
för första gången välkomnade våra Guldkunder och
efter lite regn på morgonen sprack molntäcket upp
och solen värmde skönt. Det var i stort sett vindstilla
vilket märktes på prestationerna där vinnarna nådde
fina resultat med 36 poäng i A-klassen respektive 38
poäng i B-klassen. Antalet deltagare denna dag var
40 personer.
– Det var två mycket lyckade dagar och extra
kul att intresset var så stort, berättar Sven-David
Malmesved, Marknadsområdeschef i Västra
Skaraborg och ansvarig för golfdagarna. Vi har ett
fint samarbete med många golfklubbar i Skaraborg,
de gör verkligen ett stort arbete för såväl ungdomar
som vuxna. Det är även viktigt med bra golfbanor för
många av de turister som besöker Skaraborg under
hela säsongen, avslutar Sven-David Malmesved.

Pristagarna vid tävlingen på Lundsbrunn GK.

Vara Bjertorp GK hade lyckats bra med att få banan i toppskick.

Vi söker en

kundansvarig inom företagsbank
som vill driva utvecklingen av vår bankaffär för småföretagare
Vi ägs av våra kunder och vi kan ha kundernas bästa för ögonen istället för kortsiktiga vinstkrav.
Det har givit oss stadig framgång och en arbetsmiljö byggd på samarbete där du kan utvecklas
vidare inom företaget.
Vår bank fyller 20 år och vi växer för fullt. Vi söker en kundansvarig inom företagsbank som
vill ta ansvar för att leda och utveckla vår företagsaffär till nästa nivå.

Läs mer och ansök på Lansforsakringar.se/jobb
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Erbjudanden till dig
under 25 år

Välkommen till Sveriges

Det värsta
som kan
hända…
Att inte ha
försäkring?
När du har ett eget boende behöver du en egen
försäkring. Det ger ett skydd för dina saker och
du får även ett bra reseskydd. Vår hemförsäkring
kostar bara 51 kr per månad och passar lika bra
om du bor i en hyreslägenhet, i andra hand eller
tillsammans med kompisar.
Läs mer och köp på LFskaraborg.se/ung

Byt till
banken
med den
bästa
bankappen!

TIBRO

SKÖVDE

Håll koll på din ekonomi med bankkonto, kort
och marknadens bästa mobilapp. Utan kostnad.
Det är enkelt att byta till den kundägda banken.
Välkommen in på något av våra kontor så hjälper
vi dig med allt praktiskt.
Erbjudandena gäller dig som är under 25 år,
har eget boende och är folkbokförd i Skaraborg.
Skövde Rådhusgatan 8, 0500-777 000

LFskaraborg.se
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HÄSTGÅRD UTANFÖR TIBRO

DRÖMVILLA PÅ BILLINGESLUTTNINGEN

Fantastiskt välskött och gedigen hästgård med bra läge bara 800 m från
badplats i Örlen! Del i brygga överlåtes. Enplanshus på 205 kvm med
exklusiva materialval och en driftskostnad utöver det vanliga genom
bergvärme som även drar nytta av solvärme.

Charmig villa med smakfulla renoveringar och ett helt fantastiskt läge på
Bergskanten, nära till centrum och Billingsskolan. Möjlighet till fem sovrum
och gott om sällskapsytor såväl inomhus som utomhus. Planlösningen är
social och öppen på det nedre planet med ljusinsläpp från flera håll.
Huset har en låg driftskostnad och bergvärme är installerat år 2003.

ADRESS BLOMBACKA 4
BOAREA 205 M².
AREAL IMPEDIMENT 2 HA, ÅKER
4 HA, BETE 2 HA, ÖVRIGT 1 HA.

ADRESS SÖDRA BERGVÄGEN 58
BOAREA 168 M²
ENERGIKLASS 40 KWH/M² ÅR.
TOMTYTA 1 649 M²

PRIS 4 450 000 KR/EL HBJ
MÄKLARE JENNY BLOMBERG
TELEFON 0725-175 713

PRIS 4 600 000KR/EL HBJ
MÄKLARE MIA SVENSSON
TELEFON 0500-777 116

snabbast växande mäklare.

LD Länsdeklarerad betyder

att bostaden är besiktigad
innan försäljning.

Kan man köpa livskvalitet?
Kan man köpa livkvalitet? Nää,
vilken löjlig fråga, det är klart
man inte kan. MEN… man kan
skapa förutsättningar för det!
Jag har just kommit hem från ett hus man inte vill
åka ifrån, ett riktigt välbyggt hus i ett plan och en
oerhört njutbar trädgård; stora gräsytor, härliga
rabatter, kullerstensgångar och lättskötta odlingar
av bär. Lägg här till ca 9 ha åker och bete, en egen
damm och ett stall med nio boxar… Ni förstår vart
jag är på väg. Det går att leva sin dröm och här har
vi huset.
Ja, nu finns det ju de där som tycker att hästar är
trams, men då kan jag lägga till att det finns garage,
carport modell större och en verkstadsdel som får
många hemmafixare att dra på smilbanden. Ja, och
sen 800 meter till bad- och båtplats i Örlen…
Ni förstår, även som mäklare blir man kär ibland
och det här är ett sånt ställe. Jag älskar när det är
välskött och vackert och naturen ligger nära. Jag
är ingen hästtjej men när jag går här tänker jag att
”man kan väl bli?”
Faktiskt så är det precis så det var för ägarna till det
här huset. De, Per-Anders och Madeleine, letade
efter en tomt på landet där de skulle bygga sitt

drömhus. Kravet var att det skulle ligga på landet,
men ändå nära stan, där barnens skolskjutsar skulle
fungera smidigt och busshållsplatsen skulle ligga
nära. Närheten till naturen var ett krav och när de
fick nys om den här tomten så föll de direkt. Att det
var gångavstånd till badplatsen i Örlen var ju en fin
bonus.

vägen är det. Alla barnen har varit engagerade i
hästarna och tävlat men för fem år sen flyttade den
sista hästen ut från gården och nu har de istället
12 får som går och betar i hagarna. Inte så dumt
det heller, men nu känner de att det är på tiden att
lämna över till nästa familj så att det blir lite mer liv
och rörelse på gården igen.

Husbygget startade 1982 med att Per-Anders mer
eller mindre byggde hus varje minut efter jobbet i
ett års tid, så pass att deras lille son sa att pappa
bodde i Blombacka och jag och mamma bor här i
lägenheten. 1983 flyttade de äntligen in.

Så, nu kan jag inte göra mycket annat än att presentera en vacker och välskött hästgård som kan bidra
till en stor portion livskvalitet. Läs mer om gården i
annonsen på föregående sida eller på vår hemsida
www.lansfast.se/skovde.

Efter ett tag började Madde gå en ridkurs för vuxna
nybörjare i Mölltorp och blev oerhört förtjust, till slut
fick hon med sin man. Helt plötsligt hade de köpt
till en extra bit mark och byggt ett stall och på den

Själv tror jag det är dags att jag vågar anmäla mig till
en nybörjarkurs i ridning – det är inte en dag försent!


JENNY BLOMBERG

Vi som jobbar i bobutiken i Skövde
Ring, mejla eller titta in och prata med någon av oss när du
funderar på att sälja eller köpa bostad. Vi hjälper dig hela vägen.
RIKARD NERO, 073-058 21 17, rikard.nero@lfr.se ULRIKA STRANDBERG, 0500-777 112,
ulrika.strandberg@lfr.se JESPER AHLLUND, 070-871 70 85, jesper.ahllund@lfr.se
JENNY BLOMBERG, 072-517 57 13, jenny.blomberg@lfr.se MIA SVENSSON, 070-617 71 16,
mia.svensson@lfr.se ROGER NERO, 076-827 72 18, roger.nero@lfr.se

SKÖVDE Commercegallerian, 0500-777 111, www.lansfast.se
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Henrik på besök i Lidköping efter en dag på Svalnäs med barnen,
här tillsammans med sonen Ragnar, sju år.

Henrik tröttnade på dåligt bemötande på
banken och bytte till Länsförsäkringar
Henrik Pettersson från
Falköping tröttnade på att
ständigt möta ett nytt ansikte
när han skulle uträtta sina
bankärenden. Att hans bank
dessutom gjorde miljardvinster
och inte verkade bry sig om
småspararna fick honom
att ta beslutet att byta till
Länsförsäkringar – något som
han inte ångrar.

Henrik Petterson bor med sina fyra barn i en villa i
Falköping. Han arbetar som gymnasielärare och lever
ett aktivt liv med mycket friluftsaktiviteter. Hans
yrkesämnen är historia och samhällsvetenskap.
– Jag är intresserad av hur världen fungerar och
gillar att sätta mig in i samhällsfrågor, säger han.
Med lån på huset och intresse för aktier är banken
för honom en viktig samarbetspartner. Men han var
inte nöjd med servicen på sin tidigare bank, och bytte
därför till Länsförsäkringar bank för tre år sedan.
– Det var stor omsättning på personal och
eftersom de anställda oftast inte var från orten hade
de ingen lokalkännedom. Jag kände inte att jag fick
ett bra bemötande, eller att jag var viktig för dem,
berättar han.
Att hans tidigare bank inte heller gjorde några
anspråk på att få behålla Henrik som kund när han
meddelade att han funderade på att byta bank gjorde
beslutet än lättare.

Inga miljarder till topparna
– Jag tittade på lite olika alternativ och jämförde
räntor. Valet föll på Länsförsäkringar eftersom jag
ville att det skulle vara en lokalt förankrad bank som
till skillnad från min tidigare bank bryr sig om alla sina

Vill du också byta till
banken med Sveriges
mest nöjda kunder?
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Henrik Pettersson
Bor: I villa i Falköping.
Familj: Barnen Alfred 15 år, Vera 13 år, och
tvillingarna Ragnar och Sigrid som är 7 år.
Yrke: Gymnasielärare i historia och
samhällskunskap.
Fritidsintressen: Orientering och
friluftsliv, på vintern blir det mycket
skidor. Mycket tid går också åt till barnens
fritidsaktiviteter. Har intresse för aktier
och gör cirka 4-5 affärer per år.

kunder och inte delar ut miljardbelopp i vinster till
höga chefer i toppen, menar Henrik.
Nu har det gått tre år och Henrik är mer än nöjd.
– Nu har jag en personlig kontakt för både bankoch försäkringsärenden. Jag tycker att LF:s internetbank är lätt att hantera och jag gillar att courtaget vid
aktieaffärer ligger på en låg nivå, säger Henrik.

Vi har även en av Sveriges bästa bankappar.
Ring 0500-777 000 och boka ett besök hos oss
så hjälper vi dig att byta bank.
Du kan också gå in på vår hemsida LFskaraborg.se
och fylla i formuläret byta bank så kontaktar vi dig.
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Namn: ......................................................................................................................................................................................................................

I MATTEBOK
KAN
MAN
BRYTA
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Telefon:...............................................................................................

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
____ ____
____ ____ ____ ____
Fyll i de
numrerade
1
2
3
4
5
6
bokstäverna
i ordning och ____ ____ ____ ____ ____ ____
lös meningen: 11
12
13
14
15
16

Bli
Guldkund!
BliGuldkund!
Guldkund!
Bli
Bli Guldkund!
Enkelt och lönsamt.
Enkelt
ochlönsamt.
lönsamt.
Enkelt
och
Enkelt
och
lönsamt.
20 % rabatt på hushållets privata
20 % rabatt på hushållets privata
Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

Guldkund

Guldkund
Guldkund

Guldkund
0500-777 000 LFskaraborg.se

LFskaraborg.se
0500-777 000

LFskaraborg.se

0500-777 000

2

3

––

4

5

6

––––
7

8

9

10

––––––
11

12

13

14

15

16

____ ____ ____ ____
7
8
9
10

Plus förmåner.
%försäkringar.
rabatt
på hushållets
privata
2020
% rabatt
på försäkringar.
hushållets
privata
Plus
förmåner.
Läs
mer
på
LFskaraborg.se/guldkund
försäkringar.
Plus
förmåner.
försäkringar. Plus förmåner.

0500-777 000

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

––––

VISSNA
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MARTINSON

LÖVTRÄD

HINDRA

SLÄNGDE
SOLGUD

STICKER

12

HUR SA?
VISAR
PROGRAM
GRISMOR

9

MÅRDDJUR
NAMNKNORR

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

PADDELBÅT
HED

GNAGARE

SKÅDAT

KAN TONÅRING
VARA

����������������������������������������������������������������������������������������������������

JAG
YTTRA
SIG

RÅR OM

SMÖRJA

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

SLÅR
TILL
OANVÄND

VILANDE
GÅR
OFTA
ISÄR

FORM
AV
VARA

EXTERIÖR

FÖRR I
TIDEN
FÖRE
PREMIÄR

DROG EN
VALS
GORILLAN
MATLUST

VARM
BRÄNSLE

ÖVER- MODERSTYGA
MJÖLK
SKÅRA

HANDLA
SVARAR
BRUD

INTE
JAG
INSTRUMENTET

HADE FORDON
DET BRA

PENG

3,14

ALTAN

HÖGG

DRAGDJURET
TÄTT
INTILL

DYSTER
ÅSNA

ÄGA
FÖRENTA
NATIONERNA

KLOT
GER DE
RÄTTA
SVAREN

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

HÄRSKARE

AV
SAMMA
ÅSIKT
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UNDERHÅLLER

LED
TALAR
TYST
BEVIS PÅ
OSKULD

ANSKRÅMA LUSTIGA
ORDNING

SMILA

0500-777 000 LFskaraborg.se

Vinnare från förra korsordet:
MO Östra
1:a pris: Birgit Andersson, Skövde
2:a pris: Carin Emlund, Tibro
MO Västra
1:a pris: Anita Gustavsson, Vara
2:a pris: Mats Hagel, Götene
MO Södra
1:a pris: Conny Pettersson, Falköping
2:a pris: Barbro Johansson, Tidaholm
MO Norra
1:a pris: Birgitta Wahlstrand, Karlsborg
2:a pris: Berit Karlsson, Mariestad
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Gillar du att vara nära?
Sveriges mest nöjda kunder har
banken i fickan och runt hörnet

Fler och fler väljer att bli bankkunder hos
Länsförsäkringar, som i år firar 20 år som bank.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015 är våra
bankkunder också Sveriges nöjdaste.

Vi tror att det har att göra med att närhet spelar
roll. Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig
eller titta förbi. Du kan också använda vår
prisbelönta app och ha banken i fickan.

Kontakta oss gärna !
Välkommen vardagar kl 9.00 – 16.30
SKÖVDE Rådhusgatan 8 | 0500-777 000
FALKÖPING Storgatan 1 | 0515-677 200
LIDKÖPING Lidbecksgatan 2 | 0510-777 220
MARIESTAD Esplanaden 8 | 0501-377 240

SKARA Stortorget 1 | 0511-241 00
TIDAHOLM Gamla Torget 6 | 0502-777 260
HABO Jönköpingsvägen 13 A | 036-172 400
VARA Stora Torget 4 | 0512-797 270

Kontoren i Skara, Tidaholm, Habo och Vara har lunchstängt, se LFskaraborg.se för exakta tider.

