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Tre dagars folkfest på Skara Sommarland
Tack alla ni som var med och firade vårt 175-årsjubileum på Skara Sommarland
den 18-20 augusti. Det blev just den folkfest som vi hade hoppats på med
25 000 personer som besökte nöjesparken under firandet.
Vi ägs som bekant av våra kunder och allt överskott
som genereras i verksamheten ska på ett eller annat
sätt komma kunderna till del.
När vi nu fyller 175 år ville vi fira det genom att
ge våra kunder möjligheten till en heldagsupplevelse
i nöjesparken Skara Sommarland. Att det har varit
uppskattat står helt klart av den översvallande
responsen som vi har fått från många av er.
Jag och mina kollegor är glada att ha fått vara värdar
för er kunder i tre dagar. Det är ju ni som äger oss.
Detta jubileumsår har jag förmånen att vara
vd för Länsförsäkringar Skaraborg, men dagens
Länsförsäkringar har byggts upp över generationer
med många ledare och medarbetare före mig.

Jag brukar säga att mitt och mina kollegors
uppdrag är att möta kundernas behov i just vår tid
så att vi kan lämna över bolaget starkare till nästa
generation.
Därför var det glädjande att se så många barn
och unga på Sommarland under firandet. De är
nästa generations kunder och ägare och någonstans
i parken kanske nästa vd tultade runt. Det ger mig
tillförsikt om att Länsförsäkringar Skaraborg ska få
vara med och fira både 200-årsjubileum och därefter
ännu fler jubileum i framtiden.
Att våra kunder är Sveriges mest nöjda inom
bank, försäkring och fastighetsförmedling (enligt
Svenskt Kvalitetsindex 2016) är det finaste kvittot på

175-årskalaset!

Frihetskapitalet

Här finns vi

att den 175 år gamla modellen med kundägande är en
bra modell även idag och framöver.
Ett stort tack för förtroendet att få vara
Skaraborgarnas bank och försäkringsbolag!

Jonas Rosman,
vd, Länsförsäkringar
Skaraborg
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Fest i dagarna tre
Projektgruppen som arbetat med 175-årsfirandet på Skara Sommarland, David Seiving, Elin Nilsson, Anne-Christine Brandels och Sven-David Malmesved.

När Länsförsäkringar Skaraborg
firade 175 år bjöds alla kunder in
till kalaset. Det blev tre festliga
dagar på Sommarland med
knappt 20  000 besökare.
– Det här är mäktigt. Jag tror
att alla fick en bild av att
vi är många skaraborgare
i Länsförsäkringar, säger
David Seiving som är bolagets
kommunikationschef.
Idén om ett storslaget firande lyftes fram i augusti
förra året, och i oktober träffades Länsförsäkringar
och Sommarland första gången. Sedan dess har
framförallt David Seiving, Anne-Christine Brandels,
Elin Nilsson och Sven-David Malmesved arbetat med
planeringen.
– Detta måste vara det största eventet i Länsförsäkringars historia. Det enda jag kan minnas som
varit stort tidigare är när vi var på Axevallatravet en

gång, och då var tre-fyra tusen kunder där. Eller när
vi firade 150 år och bjöd på tårta på huvudkontoret
som då låg i Mariestad. Vi hade ingen aning om hur
tillströmningen av folk skulle bli, det var närmast
kaosartat och vi fick tömma vartenda konditori
på tårta. Men det var mer uppståndelsen än
omfattningen som var anmärkningsvärd, säger AnneChristine Brandels.

Goda värdar på kalaset
Hon har jobbat hos Länsförsäkringar i 39 år och
hennes ord kan betraktas som fakta. Elin Nilsson
har inte varit anställd lika länge – hon har jobbat hos
Länsförsäkringar i åtta månader och hamnade direkt i
planeringen av 175-årsfirandet.
– Det har varit fantastiskt att möta alla kunder.
Vi hade från början en inriktning att det här skulle bli
dagar då vi inte sålde något till kunderna utan stod här
som goda värdar på kalaset. Det känns bra, säger hon.
Som på alla stora kalas var röda mattan framrullad
och fotograf fanns på plats för att föreviga de
gäster som ville bli fotograferade. Bilderna finns
för nedladdning via Länsförsäkringar Skaraborgs
hemsida. – Innan vi bestämde oss för kalas på
Sommarland diskuterade vi alternativ, som stor
konsert. Men att ta hit en extern artist kändes inte
lika bra som detta. Nu höll vi oss på hemmaplan med

ett företag som är etablerat i Skaraborg och där det
finns många skaraborgare som sommarjobbar. Det
känns helt rätt, säger David Seiving.

Många hade inte besökt Sommarland
Närmare 100 personer från Länsförsäkringar var
igång under Sommarlandsdagarna, och de fick många
reaktioner från kunderna/besökarna:
– När familjer kommer fram och tackar för att
de får komma och samtidigt säger ”vi hade aldrig
haft möjlighet att åka hit allihop annars” så blir man
alldeles varm i kroppen. Det är starkt, säger SvenDavid Malmesved.
– Jag mötte en man som sa ”det tog mig nio
minuter att köra hit men jag har inte varit här på
trettio år”. Då känns det också bra att vi valde att visa
upp något som vi i Skaraborg kan vara stolta över,
säger Elin Nilsson.
När Anne-Christine Brandels sammanfattar
helgen träffar hon huvudet på spiken:
– Länsförsäkringar är ett bolag med lång tradition,
och nu gjorde vi det möjligt att samla familjer. Här
hade vi kunder med både två och tre generationer
som gjorde något tillsammans.

MIKAEL HJERPE

Brandstods-bolag å landet inom
Skaraborgs Län bildas den 26 april, efter Kung Karl

Änkan Brita Jonsdotter i Lunnebo med sex barn bad i vördnad

den XIV Johans undertecknande av reglementet.

om ersättning för brandskada. 3 veckor innan olyckan hade hon försökt

11 maj samma år drabbades bolaget av den första

att anmäla sig till brandstodskommittéen men kom inte fram.

branden. Kostnad 320 riksdaler.

P.g.a. ömmande omständigheter betaldes 200 riksdaler till änkan.
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Många förklaringar…
Det finns många tänkbara förklaringar till
varför det går bra för Länsförsäkringar Bank:
• Nöjda kunder som pratar med vänner och
• bekanta är bra marknadsförare.
• Länsförsäkringar satsar på den lokala
• banken – andra drar ner.
• Kundvården – Länsförsäkringar har bra
• resurser att ta hand om kundens behov.
• Konceptet med Guldkund som binder
• ihop försäkring och bank.
• Länsförsäkringar Skaraborg har ett
• starkt varumärke

Våra kunder är ambassadörer för oss
Det går bra för Länsförsäkringar Skaraborg. I takt med att den
lokala bankverksamheten ökar växer antalet kunder med mellan
2 000 och 2 500 per år.
– Vi har duktig personal. Bra rådgivare och bra kundservice gör att
vi uppfyller kundernas förväntningar på oss, säger Dag Wennlund
som är privatmarknadschef på Länsförsäkringar Skaraborg.
Det är inte alldeles enkelt att mäta den totala utlåningen,
men Länsförsäkringar har i storleksordningen ungefär tio procent av marknaden.
Nyetableringen och fastighetsbyten är enklare att
mäta statistiskt – det är omkring 2 000 fastigheter
som årligen byter ägare i Skaraborg och Länsförsäk-

ringar har ungefär 17 procent av den marknaden.
– Det är ett hårt tryck på nya kunder och vi
finansierar idag fler fastighetsbyten i Skaraborg
än flera ”storbanker”, säger Dag Wennlund.
Men det är ännu en bit kvar till att banken
når försäkringsverksamhetens nivåer, där

– Vi har Sveriges mest nöjda kunder, det märker
vi av i efterfrågan på våra tjänster. Nya kunder
kommer in och säger att de blivit rekommenderade
av vänner, släktingar eller en granne att välja oss.
För oss är det viktigt att kunna attrahera och
tillmötesgå alla åldrar. Vi försöker möta våra kunder
där det passar kunden bäst. Med personlig service
för de som önskar det eller genom vår prisbelönta
app som utvecklas hela tiden.
4
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Länsförsäkringar har 45 procent av marknaden.
– Fast den saken är inte konstig. Vi har jobbat med
försäkringar i 175 år, men bara 21 år med bankverksamhet, säger Dag Wennlund.

Att vi har bra erbjudanden för studenter både
inom bank och försäkring tycker vi är viktigt.
Dessutom har vi lånelöfte direkt – kunder som
är spekulant på en ny bostad får snabbt besked,
oftast samma dag de ansöker om det.
Allt det här ger ringar på vattnet, och gör att
många vill bli kunder hos oss.


Mirela Brzac, marknadsområdeschef Östra Skaraborg

MIKAEL HJERPE

Sandlådelek går alltid hem.

Full fart på Sommarland med mamma Emma och pappa Andreas, som ses här med barnen Wilton och Isabelle.

Elbilarna är populära bland de mindre besökarna.

En park värd att besöka flera gånger
Det var mycket folk i rörelse på Sommarland när Länsförsäkringar firade 175 år. Vi passade på att
lyssna med familjen Johansson från Skövde som är guldkunder hos Länsförsäkringar om deras
upplevelse av Sommarlandsbesöket och om varför de är kunder hos Länsförsäkringar.
Andreas och Emma Johansson från Skövde med
barnen Wilton (3,5 år) och Isabelle (2):
– Det finns mycket att göra här även för små
barn och vi har varit här flera gånger redan i år. Det
finns både bra badmiljö, brett utbud i leklandet och
åkattraktioner. Wiltons favorit, som så många andra
mindre barns, är att åka lastbil.

– Vi har varit kunder hos Länsförsäkringar
Skaraborg i tre-fyra år. Det började med att vi
var försäkringskunder, men det är smidigt med
helhetskonceptet att ha bank och försäkring
på samma ställe. För oss fungerar detta bra,
så vi är nöjda.

Lagom för att markera 100-årsjubiléet 1942 bytte bolaget

60 lokala brandstodsbolag

namn till Skaraborgs Läns Brandstodsbolag-Försäkringsanstalt ifrån

börjar använda namnet Länsförsäkringar.

Skaraborgs Läns Brandförsäkringsförening (namn sedan 1901).

Den karakteristiska fyrkanten skapas.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Många ville köra gokart.
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Vatten är alltid lika fascinerande.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

7

Nora – om att vara student
och nyinflyttad på orten
Det är höst och många nya
studenter som letar och i vissa
fall redan hittat sin bostad
i Skaraborg.
Nora Elvin från Stockholm flyttade hit för två år sedan, läser på
Högskolan i Skövde och vet vad
som väntar för alla som nyligen
tagit steget in i studentlivet.
Det är inte alldeles enkelt att hitta bostad i Skaraborg
och det har varit en tid där Nora Elvin knappt hunnit
packa ur flyttlådorna innan hon bytt boende. Från stort
kollektivboende till mindre kollektiv, och vidare till egen
studentlägenhet innan hon flyttade in hos pojkvännen.
Nu bor hon i Tibro, pendlar med buss och tycker
att det fungerar bra.
– Enligt tidtabellen ska resan ta 25 minuter men
ofta går den några minuter snabbare, säger hon.
Det första boendet delade hon med tolv andra
studenter. Det var trångt, men Nora var glad att ha

tak över huvudet och tyckte till och med om att ha
folk omkring sig.
– Jag fick ändå eget rum, tror det var fem kvadratmeter men jag hade säng, skrivbord och stol och
kunde stänga in mig när jag behövde. Annars passade
det mig bra att bo med många andra. Som student är
man ganska öppen när man kommer hit, jag kände ju
ingen och ville umgås med folk, berättar Nora.
Där behövde hon inte ta ansvar för allt som
normalt annars hör till ett första boende, men Nora
har tips om hur studenter ska tänka:
• Ställ dig i kö till studentbostad.
• Sök bostad även bland privata aktörer.
• När du fått boende – kontrollera att allt praktiskt
• fungerar med el och ordna bredband.
• Se till att du har en hemförsäkring.

Extrajobb hos Länsförsäkringar
I dag är det här med försäkring en självklarhet att
kolla upp för Nora Elvin. Hon jobbar extra sex timmar
i veckan hos Länsförsäkringar.
– Min pojkvän har inte lika bra koll på det. Jag har
frågat honom om villkor och försäkringsskydd men
han vet inte vad han har. Eftersom jag flyttar in hos
honom står allting i hans namn och jag kan inte ringa
och ändra på något, men i vårt nästa boende vill jag

Snöoväder i november. Den 17 november
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nog ha bättre kontroll på det, säger Nora.
Jobbet hos Länsförsäkringar innebär att ringa
runt till kunder som nyligen köpt ny bil och fått en
gratis ”prova på-försäkring”. Länsförsäkringar erbjuder
tre månaders försäkring utan kostnad genom vissa
återförsäljare (gäller bilar som inte är äldre än 15 år).
– Det är ett bra extrajobb. Tar inte mer tid än att
jag hinner med skolan, och är dessutom ett bra jobb.
Jag har fått bra bemötande, utbildning och stöd när
jag började, säger Nora.
Hon var nervös vid första samtalet med en kund,
men kom snabbt in i arbetet.
– Jag fick sitta med i början och bara lyssna på hur
det fungerade under ett samtal, det var väldigt skönt.
Jag skulle absolut rekommendera andra i samma
situation som mig att söka jobb som detta. Det är
lärorikt, säger Nora.

MIKAEL HJERPE

Är du student med eget boende?
Då behöver du en hemförsäkring, den kostar
bara 53 kr per månad om du är under 25 år.
Köp på LFskaraborg.se/ung

Finansinspektionen ger Länsförsäkringar

inträffade en svår snöstorm. Många medarbetare

tillstånd att starta bankverksamhet. På invigningen

kunde inte ta sig till jobbet den dagen och stormen

serverades 2 500 tårtbitar! Två personer anställdes

förstörde 5 miljoner kubikmeter skog.

på banken, i år är vi uppe i 53 medarbetare.

n

,
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Låt sparnavigatorn hjälpa
dig att uppnå din dröm
Sparande ger dig möjlighet
att påverka din tillvaro.
Att inte bara se sparandet som
en tråkig post eller krockkudde
för oförutsedda utgifter, utan
även som en positiv sak när
man känner att man vill tänka
på sig själv. Låt oss kalla det för
frihetspengar.

Rent konkret skulle du kunna ha användning för
pengarna om du exempelvis inte trivs på ditt jobb
utan vill säga upp dig för att våga söka det där
drömjobbet, eller kanske vill du gå ner på deltid för
att starta någon egen verksamhet.

Sparmål i appen
I vår app finns nu möjligheten att koppla sparmål
också till ditt befintliga ISK-sparande (investeringssparkonto). Tjänsten som kallas Sparnavigatorn
vägleder dig till ett effektivare sparande och räknar
ut hur många år det tar för dig att nå ditt drömmål.
Dessutom kan du nu skapa en sparplan med fonder
inom ditt ISK så att du inte varje gång behöver välja
om dina fonder.

Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn

Övriga tjänster i mobilappen
Betala. Hantera dina löpande transaktioner.
Saldokoll och överföringar mellan egna
konton kräver ingen inloggning.
Spara. Följ och ändra ditt sparande.
Se lån och försäkringar. Få en överblick
över din ekonomi
Månadskollen. Ger dig möjlighet att
analysera dina utgifter och insättningar.
Administrera dina kort. Spärra/öppna
dina kort för utvalda länder. Spärra kort
tillfälligt om du har tappat bort det.

Länsförsäkringars app vann prestigefyllt internationellt pris
Vår app, har tidigare vunnit många prestigefyllda
svenska tävlingar. Det här är första gången vi får
ett pris i en internationell tävling, och för det är vi
jätteglada och stolta.
– Priset är ett bevis för att vår strategi att
förankra varje steg i design- och funktionsprocessen med kunderna verkligen är ett

lyckosamt sätt att arbeta på, säger Tove Fasth,
produktägare för mobilappen på Länsförsäkringar.
Priset kommer att delas ut under oktober.
I år mottogs mer än 8 000 bidrag från 50 länder
och alla projekt bedömdes individuellt av en
oberoende jury bestående av 24 internationella
experter.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Tillsammans jobbar vi för ett
Det är inte enbart snabba
insatser som sammanför
Länsförsäkringar med blåljus.
Brandbilar, polisfordon och
ambulanser väckte stort
intresse under Sommarlandsdagarna, inte bara hos den
yngre publiken.
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Att Länsförsäkringar bjöd in samarbetspartners
att visa sina verksamheter på Sommarland är inte
alls konstigt, fast samtidigt finns ju önskan att
kunderna aldrig ska behöva komma i kontakt med
dem. Ju mer den saken går att undvika, desto färre
försäkringsärenden blir det...
– Vi visar upp vår utrustning och pratar om farorna
i hemmet. Köket är vanligaste platsen för tillbud i lägenhet och där är det spisbränder som är oftast förekommande. I villor är skorstensbränder också högt
representerade som brandorsak, berättar insatschefen
Peder Svensson vid Räddningstjänsten Skara-Götene.
Det finns nog inte en enda bostadsinnehavare

som missat att en brandvarnare är världens billigaste
livförsäkring, men från Räddningstjänstens sida
promotar man gärna också ett par andra saker:
– En brandsläckare och kanske en brandfilt är
också bra utrustning. Om något inträffar hemma är
det oftast avgörande för skadorna vad som händer
innan vi väl kommer till platsen. Därför är egen
utrustning värdefull, säger brandmannen
Erik Wedebrand.

Polisen vill ha dialog med Skaraborgarna
Polisens medverkan på Sommarland handlade om
att skapa dialog med skaraborgare och undersöka

tryggt och säkert Skaraborg
om de upplever någon otrygghet i sina respektive
hemkommuner.
– Vi vill ta fram ett medborgarlöfte, se till att vi
gör det vi kan göra för de som bor i Skaraborg. Därför
ställer vi frågor till besökare om hur de känner sig i
sin kommun, och om de känner otrygghet vill vi gärna
veta om det är i en speciell miljö eller om det är i
någon specifik situation, säger Robert Svensson som
är kommunpolis.

Grannsamverkan ger effekt
Det talades också mycket om grannsamverkan och
båtsamverkan.

– Att den här typen av samverkan har effekt är
jag övertygad om. Det märks på tips vi får in att
människor är mer medvetna om när det händer något
i omgivningen som inte tillhör det normala, fortsätter
Robert Svensson.
Förutom polis och brandkår var även ambulansverksamheten, NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Livtag (sprider kunskap om
exempelvis HLR och Barn-HLR) och Cupola (brandutbildning) några av de samarbetspartners som syntes
under Länsförsäkringars dagar på Sommarland.
MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Äppelbyn – en oas intill Knistad Herrgård
Äppelbyn är ett av mina roligaste projekt som jag
haft till försäljning – vilken miljö, vilka hus och vilka
tomter! Helt unikt och nyskapande med den välkände
konstnären Jonas Bolin som ritat både hus och
format byn som ska byggas upp.
20 hus i olika storlekar och färger med runda
tomter avgränsade med avenbokshäckar och i mitten
en samlingslokal och ett äppelmusteri där man kan
ta hand om de många äpplen som kommer skördas
under årens lopp. 350 äppelträd kommer kanta infart
och området mellan husen – kan ni tänka er hur
vackert det kommer bli i blomningstid?
Att jag själv skulle vilja bo där är inte bara för allt det
vackra med hus och miljö även om jag är svag för
sådant. Jag ser framför mig att livet kring Knistad blir
välgörande. Det känns som en livsnjutarinvestering.
Man bor naturskönt på landet intill golfbanan och
även om inte den lockar mig i första hand så är det
vackert och välskött i omgivningarna och när jag inte

orkar laga mat en kväll så finns det en restaurang
intill, som jag dessutom har 25% på.
Övernattande gäster – de kan stanna hos mig hela
kvällen lång och sen promenera över och sova gott på
hotellet om jag inte har sängplatser nog. Får de plats
att sova hos mig kan jag överraska med att ta med
dem till hotellfrukosten på morgonen. Så slipper jag
som är morgontrött gå upp extra tidigt för att fixa ägg
och smoothies.
Jag ser också framför mig att träningen blir lite
lättare än som jag bor idag. Jag bor några kilometer
därifrån men där lyser gym med sin frånvaro och
det är jobbigt att åka in till stan. På herrgården finns
ett litet gym att nyttja och då är det liksom slut på
ursäkter. Vill jag sedan belöna mig för att jag tränat
ordentligt finns det massage eller andra lyxiga
behandlingar att boka.
Ja, ni förstår känslan, man kan leva lite herrgårdsliv utan att behöva sköta en stor parkliknande
trädgård och skrapa färg från den stora träfasaden.

Här är vår nya laguppställning

Ett enkelt och mer njutningsfullt liv.
Någon annan lockas givetvis av närheten till
golfen och ett tillhörande medlemskap eller möjligheten
att ha häst i stallet på herrgården utan extra kostnad
för stallplatsen. Inte jag, även om både golf och
hästar är underbart. Jag lockas av det ljuva enkla
livet, där jag hinner både njuta och träna på hemmaplan.
Ja, man kan till och med beställa veckostädning från
Herrgården och det lockar ju lite att prova på.
Det är många sena kvällar när man är mäklare så
att hålla städat och iordning hemma är inte alltid det
lättaste.
Ring mig och berätta hur ni ser på ett liv i Äppelbyn
eller boka en tid där vi går igenom mer i detalj vad
Äppelbyn kan erbjuda för just dig och din familj.

Jenny Blomberg
0733-92 13 36

Det är jag som är Sara Ståhl - din nya
fastighetsmäklare i Skövde med omnejd
Jag har under de senaste 11 åren arbetat som fastighetsmäklare i Göteborgsregionen men har under sommaren,
tillsammans med min familj, flyttat hem till Skövde.
Noggrannhet, flexibilitet och lyhördhet med
kunden i fokus har alltid
varit ledorden för mig i
min yrkesroll. Jag drivs
av viljan att skapa trygga
och goda affärer både
för köpare och säljare.

Välkommen att
kontakta mig!

Skövde | Rådhusgatan 8 | 0500-777 111
www.lansfast.se/skovde | lansfast.skovde@lfr.se
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR

En ovanligt festlig dag på jobbet
Röster från några av de många medarbetarna som var på plats under firandet.
”Det är jätteroligt att stå här och möta våra
kunder. Vi är inte här för att sälja saker, men
kunderna får en möjlighet att ställa frågor om
hur saker fungerar med deras försäkringar eller
bankärenden. En del har kommit fram och undrat
hur de kan bli Guldkund hos oss. Och hela tiden
upplever jag att kunderna är tacksamma och
glada över att vi bjudit dem till Sommarland. En
sådan här helg vill inte jag missa.”
Anna Johansson tvekade inte att hoppa in
på helgtjänstgöring för att möta kunder under
175-årsfirandet.

”Här möter vi alla slags människor, gamla
och unga… och alla är glada. Jag har blåst
ballonger konstant i tre timmar och vi behöver
hålla på ett tag till. Åtgången är enorm, och
det är också kul. Sedan har jag haft tillfälle att
prata med kollegor, och alla tycker att det är
fantastiskt att få vara med och jobba dagar
som dessa.”

”Alla ser nöjda ut när de kommer ut från
Sommarland. Jag har såklart frågat en del om
deras upplevelse och de svarar likadant – att
det varit helt fantastiskt. Jag står på utsidan,
men jag har nog det bästa uppdraget av oss
alla. Att få dela ut ballonger till barnen och se
glädjen i deras ögon är det allra bästa.”
Monika Hyllén som precis gett Arvid
(6 år) och Olle (3) Westling från Stöpen var
sin ballong. Barnen var med mormor Cathrine
Andersson från Mariestad på Sommarland.

Annika Isegren Lundin tog skydd i
Länsförsäkringars husbil när regnet kom,
och arbetet med ballongerna kunde därmed
fortsätta i samma takt som innan.

”Känns roligt att folk stannar till hos oss, frågar
om sina försäkringar eller ger oss en kommentar
om upplevelsen på Sommarland. Någon kund kom
faktiskt med en skadefråga, och det var roligt att
vi kunde lösa den direkt. Jag hjälpte en kund med
två skador på kontoret i fredags, som kom förbi
här för en stund sedan och hälsade. Över huvud
taget känns det bra att folk kommer förbi och
säger ”hej, hej”.”
Lars Johansson mötte kunder utmed ett
promenadstråk inne på Sommarlandsområdet.

Länsförsäkringar Skaraborg förvärvar en fastighetsmäklarfirma i Skövde. Två år senare startar Länsförsäkringsgruppen

Drabbades vi av en storm som fick

gemensamt det som idag är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling,

namnet Per. Denna gång med 1 100 skador som följd

Sveriges tredje största mäklarkedja.

till en kostnad av cirka 43 miljoner kronor.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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PLAN
TERA

GÅR
BJÖRN I

FÖRBYGGER
KLARATS
MEOSKYLNINGAR
DIG

VILL
HUND
OFTA

ASPIRANT
13

GÅR
OFTA
ISÄR

23

10

BESDYSTER
VÄRADE ÅSNA

ASK
DÄR VAJAR UNION
JACK
ATLANTEN

HAL
FISK

PRONOMEN
TIDSFRÅGA

17

ÄNGSLAN

SNATTA
3

HÄSTTJEJ

LIKNAR
HARE
9

STORM

RELIGION
SKAKAR
SKURK?

SNÄLL

KAN
VARG

NOTIS

KLOCKA
SA INTE ETT
KNYST

HÄSTHÅR
MEDDELA

SPINNER
NÄT

VÄRDEKOLLEN
lansfast.se/vardekollen

BUNKE

BAR

TA TILLBAKA

KRÄLA

TRÅCKLA

1

OPTIMIST
FÖRTECKNING

20

VATTENVÄXT

4

KAN
BERUSA

22

OLJEVÄXT
FÖRBI
8

SOLGUD
TVÄRSLÅ

MJUK

ÄGA

DAGSMEJA

JUPITER

24
KATTDJUR
SÖKA
EFTER

PÅSDRYCK
7

I FRYS

11

FÖR
HÅRSTYLING

25

KAN
HÄST
GÖR
SKADA

GREJ

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

27

SLÅ

DOFTA
GYTTJA
2

ALMANACKA
GOJA

SÖKA
SIG
TILL

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

HALVGRÄS

STÄMNING

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

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

1

2

3

4

5

6

7

––––––––– –
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Enkelt och lönsamt.

24

Läs mer på vår webbsida:
LFskaraborg.se/guldkund
eller ring 0500 - 777 000
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Bli Guldkund!
-

20 % rabatt på dina försäkringar.
Plus förmåner.

14

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

–––––––––

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Fyll i de numrerade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
bokstäverna i ordning
och lös meningen:
____ ____
____ ____
____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LFskaraborg.se

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

BÖNA
AVKOMMA
VILSELEDA

FRAMÅTANDA
I SKALAN

PACINO

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

YTA

VALID

MYROR

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

HA PÅ
KÄNN
BLOMSTÄLLNING

29

14

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

BESATT

BERÖM

GER
SVAR
JOLLE

2:a pris: En Travel-/sportbag
i vattentät PVC.

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

SPECIELL

19

5

GÖR DEN
MISSNÖJDA

15

SÄNKA

BUSAR

26

ÅNGA

STICKER

STRÖM
HANDLAR

ANTAL

21

ÄR
TIGER
HÅLLER
FÖRARE

FÖRSTÅ
LÅNG PÅ
GIRAFF

12

VIGG

BESTÅR

18

TOG
MARK

TRÖTTA

SÄGS
VARA
ENVIS

SÅNG

TA EN
LUR

28

SPIS

FARA

SAMLAR
STYRKA

KÄNNA
SIG
OMSORG

GÅ
SKÄRINGER

SAMHÄLLSKLASS

STICKS
PÅ ROSSTJÄLK

SKÄNKA

PLATS
FÖR
BAD

PAUS

1:a pris: Ett handduksset
från Kosta Linnewäferi.
STÄMMA

FRAKT

KLIBBIG

TITTA

FÖRSKOLA
TOK

ÄR CITRONEN

UGGLA

BRANDREST

6

16

UNDERSÖKNING
30

V
A
D
Å

KORADE

CHEF

KONSTLAT

17

18

19

20

21

22

–––––––
25

26

27

28

29 30

Vinnare från förra korsordet:
Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Bengt Olof Persson, Vara
2:a pris: Lene Lundberg, Skara
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Ingegerd Blomqvist, Väring
2:a pris: Carl-Göran Olsson, Skövde
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Sten Broddefalk, Töreboda
2:a pris: Harriet Andersson, Gullspång
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Barbro Carlqvist, Tidaholm
2:a pris: Birgit Stark, Falköping
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Fredrik Kylén koordinerar arbetet med Länsförsäkringar Skaraborgs skadedjursbekämpning och Martina Rånes är rösten som telefonerande kunder oftast möter. Totalt är det sex personer som jobbar på
den nystartade avdelningen.

Om du får oväntat besök
Reklamen du känner igen
förmedlar kanske ett annat
budskap, men får du oväntat
besök är det inte kaffet du
ska ta fram utan telefonen.
Numera har Länsförsäkringar
Skaraborg egen verksamhet för
skadedjursbekämpning.
– Vi gör omkring 3 500 kundbesök varje år och att köpa in
tjänsten skulle innebära att vi
går miste om mycket kundkontakt, säger Fredrik Kylén som
är ansvarig för verksamheten.

Sedan årsskiftet har Fredrik Kylén byggt upp
Länsförsäkringars organisation för skadedjursbekämpning. I dag består avdelningen av sex
medarbetare och täcker Länsförsäkringars hela
område.
– Vi bygger upp rutiner så att vi ska täcka även
våra ytterområden i alla fall vid två tillfällen varje
vecka, berättar Fredrik Kylén.
Martina Rånäs är den som oftast sitter vid telefonen på kontoret och tar emot skadeanmälningar.
Normalt sett är det getingar som är det största
bekymret för fastighetsägare, men den här sommaren
har varit relativt lugn och Fredrik Kylén räknar med
att det under hösten istället blir mer uppdrag för att
bekämpa vägglöss.
– Vi är ute och reser mycket mer än tidigare och
kan få med oss skadedjuren hem. Vi handlar också
mer saker på loppis, second hand eller via Blocket,
och det kan också vara vägar som vägglusen sprids,
säger han.

Håll hemmet rent
Rådet till privatpersoner är att hålla hemmet så rent
som möjligt – då minskar risken för problem med
oönskade gäster.
– Mycket av arbetet kan man göra själv, för 90 till
95 procent handlar om städning. Det är så man håller

skadedjuren borta. Sedan kommer vi förstås ut och
hjälper till när det behövs, säger Fredrik Kylén.

Förebyggande arbete är viktigt
Bekämpningsmedlen som används är klassificerade
från 1 till 3, där trean är det svagaste. Det säljs även
i stormarknader.
Kemikalier i klass 2 kräver yrkesmässig kunskap
och klass 1 får endast användas av personer som har
behörighet enligt Socialstyrelsens normer.
– Precis som på försäkringssidan där vi exempelvis pratar om brandlarm som skydd i hemmet
jobbar vi förebyggande även inom området med
skadedjursbekämpning. Vi ger tips och råd både via
hemsidan och direktkontakt med våra kunder, säger
Fredrik Kylén.
MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Nu är det enklare
att bli bankkund
För de flesta banker är ägarnas bästa och
kundernas bästa två olika saker. För oss är det
exakt samma. Välkommen till en kundägd bank!
Vi tror att det gör skillnad, våra kunder är
nämligen Sveriges mest nöjda enligt Svenskt
Kvalitetsindex senaste mätning (2016).
Gör så här:
Det är enkelt att bli bankkund hos Länsförsäkringar Skaraborg. Med ett Mobilt
Bank-ID kan du ansöka direkt på LFskaraborg.se. Du kan naturligtvis också
besöka ett av våra kontor så hjälper vi dig. När du blir bankkund hos oss får du ett
privatkonto, ett bankkort, tillgång till vår mobilapp och Mina sidor.
Efter det kan du starta ett sparande och vi hjälper dig gärna att se över ditt bolån,
din pension och dina försäkringar. När du samlar hela din ekonomi hos oss blir du
dessutom Guldkund och får både rabatter och förmåner.

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

100 kr tillbaka
vid biobesök
Som en del av Länsförsäkringar Skaraborgs
175-årsfirande har Wrapp ett extra bra
erbjudande till dig som ansluter dig som ny
användare av Wrapp eller du som använde dig av
Wrapps erbjudande på Sommarland.
Du får 100 kronor att använda på valfri biograf.
Gör så här:
Ladda ner Wrapp-appen från App Store eller Google Play och koppla ditt bankkort.
Använd koden SKARA under ”Promo code”. Erbjudandet hittar du sedan i din
Wrapp-app. Handla sedan som vanligt på valfri biograf för att få 100 kr tillbaka in
på kontot – din välkomstpresent från Wrapp. Erbjudandet gäller till och med sista
oktober. Ha en härlig biostund.

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

