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Skärmhjälpen
Ta pulsEN på diTT digiTala liV
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Nu kommer återbäringen
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TIBRO • HJO
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Nilsson från
Skövde testar
skärmhjälpen

Var med
i Sveriges
största
Brandövning

SIDAN 5

SIDAN 3

Är du
beroende?
Någon vaknar upp på morgonen och
sveper ett glas vin som står klart. Till
frukost sippas på ytterligare ett glas.
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Sveriges mest nöjda
bankkunder
För femte året i rad är Länsförsäkringar den
bank som har de mest nöjda kunderna, det visar
Svenskt Kvalitetsindex undersökning.

Under dagen finns vinglaset med, fylls på hela tiden och med jämna
mellanrum tas en klunk. Om det blir en vana så är det troligt att det
anses vara ett alkoholberoende.
Om ni byter ut vinglaset mot en smartphone i exemplet ovan så
kan även det anses vara ett beroende!
I vår kampanj Skärmhjälpen vill vi uppmärksamma att vi ger våra
telefoner och surfplattor allt mer av vår vakna tid. Det är bra att
reflektera över sitt eget beteende. På skarmhjalpen.se får du hjälp
och råd att hitta balans i ditt och närståendes skärmanvändande.
Jag hoppas det kan vara värdefull skärmtid!
Vet du och din familj vad ni ska göra om det börjar brinna? Länsförsäkringar vill att ni som kunder ska vara så väl förberedda som ni
bara kan om olyckan är framme. Därför genomför vi åter Sveriges
största Brandövning som ni kan läsa mer om i tidningen. Ett tips
är att ni gör övningen till en gemensam familjeaktivitet med någon
trevlig överraskning efteråt.
Som försäkringskund är du delägare i Länsförsäkringar och får då
del av det överskott som skapas. En trevlig överraskning efter ett
bra skadeutfall för Länsförsäkringar. I år är det 40 miljoner kronor
som kommer att betalas ut. Pengarna kommer nu sättas in på det
bankkonto ni anmält till oss.
Kontakta oss om ni missat att anmäla konto så hjälper vi till.

Stort tack för förtroendet!

Var med i Sveriges
största brandövning

Så fungerar
skärmhjälpen

Så mycket kostar det
om du vill köra ny bil

Nu kommer
återbäringen

Sparmålsfonder kan
ge barnen en bra start

Extremvädret
kommer fortsätta

Ta hand om er i höstmörkret och glöm inte reflexerna!

Här finns vi

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 13A, 566 31 Habo, 036-172 400 Vara Stora Torget 4, 534 31 Vara, 0512-797 270
E-post info@LFskaraborg.se

Jonas Rosman
vd, Länsförsäkringar Skaraborg
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Sveriges största
Brandövning gör
dig förberedd
Hur brandsäkert är ditt hem? De flesta vill såklart svara säkert,
men på många håll är verkligheten en annan. Åtta av tio som
omkommer i bränder gör det där de känner sig tryggast – i hemmet.
Var med i Sveriges största Brandövning, så är du förberedd om olyckan skulle vara framme.
Varje timma, dygnet runt och vecka efter vecka börjar
det brinna i minst två svenska hem. Årligen handlar
det om mellan 20 000 och 25 000 bostadsbränder i
Sverige och det är inte, som många tror, levande ljus
utan en glömd spis som är orsaken till att de flesta
bränderna startar.
Kanske är det du själv, barnen eller gamla föräldrar
som glömt stänga av spisen.
Oavsett vem det är, så är det dags att ta med sig
brandövningen hem.
Länsförsäkringar har initierat Sveriges största

Brandövning, som är ett verktyg för att du ska kunna
vara förberedd, och uppmanar dig därför att vara
med och genomföra en egen brandövning under
november. På sverigeststörstabrandövning.se kan
du gå in på checklistan Brandkollen för att hitta tips
som gör ditt hem mer brandsäkert.
Bränder går att förebygga. Att ha rätt utrustning
där hemma är viktigt, men det är också helt nödvändigt med kunskap.
Prata med dina nära och kära. Har du barn? Låt
dem vara med och tända och släcka levande ljus.

Förklara hur de ska göra om de upptäcker att det
brinner. Och se till att alla hemma vet hur man använder brandfilt och brandsläckare.
Omkring 100 personer förolyckas varje år i bränder
i Sverige. Enligt Brandskyddsföreningen orsakas
många dödsfall på grund av att säkerhetsutrustning saknas. En av de viktigaste åtgärderna för att
minska antalet bostadsbränder är att se till att ha en
fungerande brandvarnare hemma. Enligt statistik har
nästan alla bostäder i Sverige brandvarnare, men i
var tionde fall fungerar den inte.

Var med i Sveriges största Brandövning
Gå in på sverigesstörstabrandövning.se och brandöva tillsammans med hela Skaraborg senast den 2 december
Ta också del av fina erbjudanden på Länsförsäkrings kontor • Gäller till 2 december

Köp två brandsläckare 6 kg + 2 kg

399
(ord. pris 559:-)

:-

Köp brandfilt och brandvarnare

149
(ord. pris 174:-)

:-

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

3

Testa

om du är i riskzonen
Skärmhjälpen tar pulsen på ditt digitala liv
Studier visar att vi blir sjuka och mår sämre av att ständigt vara
uppkopplade framför en skärm och forskare rekommenderar
max 30 minuter om dagen för sociala medier-användning.
Är du i riskzonen för ett skärmberoende?
Nu lanserar vi Skärmhjälpen.se – en
tjänst som tar pulsen på ditt och familjens digitala liv.
Enligt Google har sökningar på ”telefonberoende”
ökat stadigt de senaste åren. Det tyder på att det i
alla fall finns en medvetenhet om att mycket skärmtid inte är hälsosamt.
Du kanske känner igen situationerna som kan
uppstå i vardagen:
• Du sms:ar samtidigt som du hjälper dottern med
matteläxan.
• Barnen sitter mer framför sina skärmar än är ute
och leker.
• Parmiddagen som kapas av mobilerna där den
nya mysiga stunden blir en orgie i mailande och
instagram-flöden.
De uppräknade exemplen är inte tillspetsade.
Välkommen till det nya missbruket…

Personliga tips efter testet

Men all skärmtid är inte dålig. Som med så mycket
annat i livet handlar det om att hitta en balans. Därför

Anpassat även efter barnens situation

Eftersom skärmberoende ofta handlar om hela familjen får du gärna bjuda in andra familjemedlemmar
att göra testet. Det anpassar sig efter ålder där barn
får egna frågor om hur de upplever sin skärmtid, men
också hur de ser på föräldrarnas skärmvanor.

Testet fungerar därför både som en dialog-öppnare för barnen och som en pedagogisk hjälp när det
uppstår konflikter kring skärmarna.
Förutom testet består Skärmhjälpen.se till stor del
av lektioner och kursmaterial som fokuserar på olika
problemområden.
Testet och utbildningen är framtaget i samarbete digitala entreprenören och föreläsaren Gustav
Martner samt legitimerade psykologen Annika
Björnsdotter.

Skärmhjälpens kurser

SKÄRMFAKTA

Skärmhjälpen innehåller korta kurser, från fyra
till femton minuter långa.
Den som gör testet får tips om vilka kurser som
passar bäst utifrån det individuella resultatet.

Den första iPhonen lanserades 2007 och fem år
senare sa nio av tio användare att de inte kunde
lämna sitt hem utan den.

Här är de tio ”kurstitlarna”:
• Värdefulla stunder, mobilfria stunder
• Hur mycket sociala medier är lagom?
• Bli av med dina mobiltics
• Konfigurera dina digitala prylar
• Ta tillbaka tiden
• Att sätta gränser och undvika konflikter
• Sätt dig in i barnens värld
• Istället för varsin skärm
• Hur mycket datorspel är lagom?
• Hur mycket kan man titta på YouTube och sånt?

En smartphone-användare plockar upp sin
telefon 76 gånger per dag.

Du kan läsa mer på Skärmhjälpen.se
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lanseras nu Skärmhjälpen.se – ett verktyg utvecklat
av forskare och psykologer, där du genom ett test får
bättre koll på din digitala hälsa. Testet följs upp med
personlig utbildning med konkreta tips som hjälper
dig att förändra dina skärm(o)vanor.
Skärmhjälpen.se är ett kostnadsfritt verktyg, där
du både kan göra testet och ta del av utbildning/tips
utan att det kostar dig en krona. Paradoxalt nog är
det enda du behöver bistå med lite skärmtid, men
som sagt – all skärmtid är inte dålig.
När du gjort testet får du ett personligt resultat
och hjälp inom de områden du behöver jobba med.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Visste du att nio procent av amerikanska
tonåringar spelar datorspel 40 timmar eller mer
i veckan? Lika mycket som ett heltidsjobb.
En tredjedel av alla ungdomar som använder
sociala medier i UK gör det mer än sex timmar
per dag. Bland dessa är det mer än dubbelt så
vanligt att man anger att man blir mobbad på
nätet.

Resultatet får familjen Nilsson att fundera
Familjen Nilsson i Skultorp utanför Skövde gjorde Skärmhjälpen.
Resultatet väckte en del tankar.
Det finns tre barn i hushållet. Elvaårige Hannes är
äldst i syskonskaran, nioåriga Ebba är mellanbarnet
och Tage som är fyra år är minstingen i familjen.
Föräldrarna Johanna och Mikael hade redan tidigare inlett diskussionen om barnens användande av
telefoner, surfplattor och datorer. När Skärmhjälpen
lanserades var de inte sena att haka på, alla utom
Tage har gått igenom och svarat på frågorna i testet.
– Mitt eget resultat var inte så oväntat, men jag
blev överraskad av barnens. Jag trodde att de skulle
få fler poäng, men det fanns många alternativ som
var värre än de vi kryssade i, säger Johanna.
Hon får nästan dåligt samvete över att hon sagt till
barnen att inte sitta för mycket med spel och filmer,
för det är nästan uteslutande de aktiviteterna som
sysselsätter dem online.
– De är ju i skolan och på fritids fem dagar i veckan
och tiden hemma är inte bara spel, så det är inte så
farligt när jag jämförde med andra möjliga svar på
skärmhjälpen, fortsätter Johanna.

Svarar ärligt på testet

I testet framställs en rad påståenden, och man
markerar de som stämmer överens med ens egen
situation eller de uppfattningar man har. Resultatet
anges i poäng som likställs med varningssignaler, där
60 är maximalt antal poäng.
Hannes och Ebba hamnade runt 15 poäng, Mikael 19

och Johanna 28. Johanna säger att hon ansträngt sig
för att vara ärlig i sina svar, och samtidigt kastar hon
en undrande blick mot Mikael:
– Du använder ju mobilen mer än vad jag gör… fast
det kanske stämmer ändå. Många av frågorna handlar
ju om hur vi uppfattar tiden vid skärmen och jag
kanske tycker att en del saker är större orosmoment
än vad du tycker.

Vänner online men inte på gatan

Både Johanna och Mikael har konton på flera
sociala medier, men de säger att det inte är där som
de lägger tiden online. Johanna kan spela samtidigt
som hon lagar mat, och intresseområden styr Mikaels
surfande på hemsidor. Men generellt upplever de inte
resultatet av Skärmhjälpen som alarmerande.
– När man är mer nyfiken på vad andra gör än
att fånga tiden med sin egen familj – då har man
problem. Det är lite konstigt med Facebook… man kan

ha vänner där, som man knappt säger hej till när man
möter dem ute på stan, säger Mikael.
Johanna och Mikael tycker att initiativet med
Skärmhjälpen är bra, och eftersom de redan lyft frågan med barnen så kommer de också fortsätta vara
uppmärksamma på användningen av onlinetjänster.
De har noterat att barnen ibland har svårigheter att
lösgöra sig från skärmarna.
– När maten är klar och man ropar till dem kan det
komma tillbaka: ”Jag kommer snart, ska bara…”. De
har svårt att slita sig från det som sysselsätter dem
för stunden, säger Johanna och avslutar:
– Men vi kan inte heller förbjuda dem att använda
telefoner. Hannes och Ebba har egna mobiler, och
de har kontakt med sina vänner genom dem. Vi har
tidigare försökt ha mobilfria stunder, och åtminstone
vid matbordet ska vi kunna klara oss utan telefon.
MIKAEL HJERPE

Länsförsäkringars roll
Länsförsäkringar är ett kundägt företag med en lång tradition att arbeta förebyggande inom mängder
av områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen är ett initiativ i linje med denna filosofi, och genom att göra
den kostnadsfri och öppen för alla hoppas vi kunna bidra till både våra försäkringstagares och den breda
allmänhetens hälsa.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Äga, leasa eller gå
Så mycket kostar det om du vill köra en ny bil
Funderar du på att köpa ny bil – och hur resonerar du i så fall?
Det är väsentliga skillnader mellan att äga bilen själv, att leasa den eller ansluta
sig till en bilpool. Vi har tittat på alternativen och jämfört kostnaderna.
Sverige växer på alla sätt. Samtidigt som befolkningen ökar blir efterfrågan på resor större.
Statistik från Trafikanalys, en myndighet som bland
annat svarar för kunskapsunderlag till beslutsfattare, visar att antalet bilar i trafik ökar snabbare än
befolkningen.

Att antalet bilar blir fler märks tydligt även i
Skaraborg, inte minst i Skövde där det tagits fram ett
åtgärdspaket bland annat för att dämpa trafikökningen fram till år 2025.
Har du funderat över ditt eget bilnyttjande? Behöver du egen bil? Och vad är smartast för dig – att själv
äga bilen, leasa den eller gå med i en bilpool?
Vi hörde med Dag Wennlund, privatmarknadschef
hos Länsförsäkringar Skaraborg, om hur man ska
resonera i frågan om införskaffandet av ny bil:
– Först handlar det om att utgå från
vilka behov man har, sedan är det

också en ekonomisk fråga, säger han.
Än så länge är bilpooler sällsynta i Skaraborg.
När vi undersökte möjligheterna att ansluta sig till
en bilpool hittade vi i alla fall tre stycken med totalt
nio bilar i Skövde, allihop knutna till Sunfleet. Men
man kan anta att bilpooler kommer bli vanligare i
framtiden.
– Om till exempel en bostadsrättsförening ser att
det finns intresse bland de boende i området kan
det vara tillräckligt underlag för att starta en bilpool,
säger en representant för Sunfleet.
MIKAEL HJERPE

Så många bilar finns det

”
”
”

Antal personbilar i Skaraborgs
kommuner samt Habo och
Mullsjö vid slutet av år 2017
och antal nyregistrerade
personbilar under 2017:

Viktigt att ha en amorteringstakt
som motsvarar värdeminskningen.
Händer det saker med din privatekonomi,
sitter du med ett avtal som du inte kan hoppa av.
Är man anpassningsbar kan bilpool fungera.
Det är ett mer effektivt nyttjande av bilen.
6
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Dag Wennlund,

privatmarknadschef
Länsförsäkringar
Skaraborg.

Grästorp
3 458
Essunga
3 524
Karlsborg 4 090
Gullspång 3 089
Vara
9 706
Götene
8 085
Tibro
6 108
Töreboda
5 367
Mariestad 13 614
Lidköping 22 356
Skara
10 131
Skövde
29 670
Hjo
5 233
Tidaholm
7 425
Falköping 17 966
Mullsjö
3 952
Habo
6 340

134
106
195
108
499
450
241
241
989
1 771
571
3 090
207
222
924
151
481

(Källa: SCB)

med i bilpool?
Vi har jämfört kostnaderna att äga, leasa eller gå med i en bilpool.
Vi har utgått ifrån en Volvo V60 D4 Momentum med 1 500 mils körsträcka/år.
KÖPA OCH ÄGA BIL

LEASA BIL

BILPOOL

En fabriksny bil är ett tryggt köp, men också en
stor investering. Modern teknik, trafiksäkerhet
och mer miljövänlig är plussidor jämfört med att
köpa en begagnad bil. Till minussidan kan läggas
snabb värdeminskning – det är inte ovanligt att
bilens värde halveras på tre år.
– Det normala är i dag att låna pengar och
köpa sin bil på avbetalning och det är vad vi
förordar till största delen, speciellt om man kör
mycket. Men det är viktigt att ha en amorteringstakt som motsvarar värdeminskningen på
bilen, så att man inte står kvar med en skuld den
dag man gör sig av med bilen. Att äga bilen kan
vara mest ekonomiskt. Om den servas och sköts
och betalas av på sex år fast man behåller bilen
blir den billig att äga, säger Dag Wennlund.
Att äga bilen innebär också att du får räkna
med kostnader för service- och underhåll, samt
försäkring, bränsle och skatt.
I vårt exempel finansieras bilköpet med ett
lån (80 procent av inköpspriset) som ska betalas
av på sex år.

Privatleasing innebär i praktiken att långtidshyra sin bil till en fast månadskostnad.
Det är ett enkelt och bekymmersfritt ”bilägande”, men som konsument är det viktigt att
noggrant gå igenom leasingavtalet för att inte
drabbas av några överraskningar på vägen.
Avtalen skrivs vanligen på tre år, och du kan
välja körsträcka efter dina behov. Ange inte
lägre sträcka än du beräknar köra, extra mil
utöver vad som anges i avtalet kostar nämligen
ofta pengar.
– Att leasa bil innebär att binda upp sig på
tre år. Skulle det då hända saker som påverkar
din privatekonomi, som till exempel att du blir
arbetslös, sitter du med ett avtal som du inte
kan hoppa av. Skulle räntorna höjas blir också
leasingkostnaden högre, och det kanske man
inte tänker på. Återlämningen av bilen kan också
bli en överraskning om den har skador som
måste ersättas. Fördelen är att det inte behövs
någon kontantinsats, säger Dag Wennlund och
fortsätter:
– Ofta kanske andrabilen i familjen passar att
leasa. Den är inte så stor eller dyr och körs inte
lika mycket. Då kan det vara ett bra alternativ,
men man måste vara medveten om villkoren.
Service och vinterhjul ingår i leasingavtalet i
vårt exempel. Däremot ingår inte försäkring eller bränsle. Exemplet är baserat på körsträckan
1 500 mil/år. Övermil kostar 10 kronor per mil.

Behöver du bara använda bil ibland kan bilpool
vara ett alternativ för dig. En riktlinje är att
bilpool kan vara lämpligt för den som kör mellan
200 och 1 100 mil om året.
Som medlem i en bilpool har du möjlighet att
hyra bil, antingen för enstaka timmar, heldag
eller weekend.
– Om man inte behöver bil till jobbet utan
klarar sig med att ha bil när man ska besöka
vänner eller åka och handla, kan bilpool fungera.
En egen bil står ju still en del och bilpool är mer
effektivt nyttjande av bilen, mer miljövänligt
också, säger Dag Wennlund.
Han berättar också att Länsförsäkringar
fått en del frågor från privatpersoner som gått
samman i egna lösningar om en bil, och det
undersöks om och hur man i så fall kan dela på
en försäkring.
Fördelen med bilpool är att praktiskt taget
allt ingår – till och med bränsle. Och du slipper
dessutom tänka på underhåll, service och att
tvätta bilen. Allt ingår.
Nackdelen är att det inte är lika enkelt att
vara spontan som det är om du äger eller leasar
din bil.
I vårt exempel har vi använt oss av kostnader
för Sunfleets Mediumnivå.

Inköpspris, kronor: 412 856
Finansiering, 20 procent kontant: 82 856
Lån (72 månader): 330 000
Ränta (2,95 %): 9 735*
Bränsle (0,45 liter/mil, 16:26/liter): 10 975
Försäkring: 2144**
*Sjunker med cirka 1 600 kronor per år.
**Premien beräknad på en person i 50-årsåldern
som är Guldkund hos Länsförsäkringar Skaraborg.
Utan Guldkundsrabatt är priset 2 507 kronor.
MÅNADSKOSTNAD
Amortering:
Räntekostnad:
Bränsle:
Serviceavtal:
Försäkring:
TOTALT:

KORT OM BILAR

4 583
811
914
199
178
6 685

MÅNADSKOSTNAD
Leasingavgift, kronor:
Bränsle:
Försäkring:
TOTALT:

5 997
914
178
7 089

Fast medlemsavgift/månad, kronor: 499
Hyreskostnad, per timma: 50 kronor (gratis
mellan kl 23 och 06).
Per dygn; 579 kronor
Helghyra: 799 kronor.
Kilometerkostnad: 1,25 kronor.
MÅNADSKOSTNAD, JÄMFÖRELSEEXEMPEL
Fast medlemsavgift, kronor:
499
Helghyra, 4 helger:
3 196
Kilometerkostnad, 30 mil/helg: 1 500
TOTALT:
5 195

(Källa: Bil Sweden och Trafikanalys)

n Nästan hälften av alla 24-åringar
i Sverige saknar körkort.

n Vid halvårsskiftet 2018 var fördelningen av marknadsandelar bland
bilar i Sverige:
n Det producerades 97 miljoner bilar Bensin 46,3, diesel 41,5, laddbara 5,6,
i världen 2017.
elhybrid 5,5, övriga 1,1.
n Andelen leasade bilar i Sverige
uppgick till 10 procent per 31 december 2017.

n Fordonsindustrin/handlare/verkstäder sysselsätter cirka 175 000
personer i Sverige.

n Ägandet av personbilar har stadigt ökat i Sverige sedan år 2000 och
uppgår nu till 480 per 1 000 invånare.
n Sverige ligger ändå under EU-snittet i bilinnehav. Inom EU är andelen
bilar 498 per 1 000 invånare (i Sverige 480).
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Prisa kundägda bolaget...
Under vecka 47 får många skaraborgare en tidig julklapp – av sig själva! Eftersom
vi ägs av våra kunder delar vi med oss av vår vinst till dig som är försäkringskund
och nu betalar vi ut totalt 40 miljoner kronor i återbäring.
2017 var ett bra år – vi gick
med vinst och hade färre
skador än beräknat. Väldigt
roligt, tycker vi.
– Att betala ut återbäring
är det tydligaste sättet att
visa att vi ägs av våra kunder,
säger Linda Kjellberg som
jobbar som Privatrådgivare
Försäkring på LänsförsäkLinda Kjellberg.
ringar Skaraborgs kontor i
Skövde.
2017 var inte bara ett ekonomiskt bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Det var också speciellt i och
med att bolaget firade 175-årsjubileum.
– Många kunder jag har pratat med tror först inte
att det är sant att de får pengar tillbaka på sina försäkringar, men blir desto gladare när de förstår att det
faktiskt stämmer, berättar Linda Kjellberg och ler.

Vecka 47 utbetalas 40 miljoner kronor

Under vecka 47 sätts pengarna in på konton hos
alla de skaraborgare som omfattas av återbäringen. Totalt 40 miljoner kronor som fördelas efter
varje kunds inbetalade försäkringspremier 2017. På

kontoutdraget kommer det att stå ”Återbäring LF
Skaraborg”.
Länsförsäkringar Skaraborg har 120 000 försäkringskunder, och alla utom de som skulle få så lite
i återbäring att kostnaderna för utdelning skulle
överskrida beloppet får pengar tillbaka.
Alla berörda fick tidigare i höstas brev med information om hur mycket pengar just de får tillbaka.

Glömde du att meddela ditt konto?

Skulle du ha fått brev om återbäring men har missat att meddela oss ditt kontonummer får du en ny
chans. Följ instruktionerna på LFskaraborg.se/återbäring för att logga in på LFskaraborg.se och lämna dina
uppgifter snarast. En extra utbetalning sker sedan i
vecka 4 i januari 2019.

Återbäring – så funkar det
Gå in på LFskaraborg.se/återbäring för att se ett
kort filmklipp som beskriver vad som händer med
pengarna du betalar för din försäkring och när
det kan bli aktuellt med återbäring.

Frågorna till våra kunder
Varför är du kund hos Länsförsäkringar Skaraborg?

Ann-Sofie och Björn Ferm,
Broddetorp
Det har alltid känts bra att
vara försäkringskund hos
Länsförsäkringar. Det är kanske
inte det billigaste bolaget, men
bäst service. Det är viktigt. Och
vi gillar den lokala förankringen.
Pengarna kommer vi spara
till något för familjens
bästa. Vi har investerat i hus och
sommarstuga och kanske behövs det göras något extra där.
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Linda och Peter Tenning, Skövde
Det är inte så många år sedan vi flyttade över våra bankärenden till Läns
es
känd
det
försäkringar. Vi gjorde det för att
vi
er
tyck
Vi
opersonligt med vår tidigare bank.
och
r,
nga
fick en bättre deal med Länsförsäkri
också.
sedan är det ett bra försäkringsbolag
le.
stäl
Vi gillar att ha alla saker på samma
Det låter fantastiskt med återbäring,
men nu har vi för lite kunskap det. Vet
garna.
inte vad vi kommer att göra med pen

Kommer du göra något särskilt för pengarna du får i återbäring?

Daniel Frisk, Lidköping

Marie Lif Vigartsson, Habo

Eleonor Lundberg, Mariestad

Det är ett bolag som
prioriterar kundnöjdhet
och service. Jag tycker att
återbäringen är alldeles utmärkt
och visar på ett tydligt sätt att
kunderna äger bolaget.

Vi har varit försäkringskunder länge, och
när vi flyttade från Stockholm
och byggde hus i Habo valde vi
att flytta bankärendena också.
Vi gillar närheten och den höga
servicenivån, och det är smidigt
att ha både försäkringar och
bank på samma plats.

Det kändes naturligt när
jag valde försäkringsbolag,
och nu känns det självklart att
vara kund – jag har alltid varit
Länsförsäkringar trogen. Vi
har alltid hela tiden haft en bra
dialog.

Både jag och min fru har
fått återbäring så vi tar
nog och går ut och äter på restaurang tillsammans med våra
barn.

Ja… vi kommer vi inte spara pengarna. Vi är en familj
på fyra personer och det blir till
att gå på familjens favoritrestaurang. Pinchos passar oss alla.

Nej… så långt har jag inte
tänkt, utan det får gå in i
den allmänna semesterkassan.
Det blir resa till Thailand innan
jul, så det är väl där återbäringen
får hamna.

nu kommer återbäringen

Snart får du som är
kund återbäring!
Niclas Fällström, Broddetorp
Det är enkelt att förklara, för jag har noggrant
jämfört med många andra bolag
och ”Länet” är de som begriper
sig på jordbruksföretag bäst.
Skulle kunna säga att ”Länet” är
outstanding.
Oj… jag vet inte ens vad vi
får, men vi ska se till att
använda återbäringen till något
trevligt. Kanske åka och titta på
ishockey i Leksand…

Kjell och Birgitta Larsson,
Tidaholm
Vi har varit försäkringskunder länge, men bytte
för bara några år sedan till banken också. Vi var missnöjda med
banken vi hade tidigare, och fick
rekommendationer om Länsförsäkringar. För oss kändes det
också bra att ha en bank på orten. Vi är nöjda med lösningen.

Patrik Ingsberg,

2017 var ett bra år för Länsförsäkringar Skaraborg. Vi är kundägda och när det går bra får
försäkringskunderna del av överskottet. Totalt lämnar vi 40 miljoner kronor i återbäring.
Dina inbetalade premier 2017 styr hur mycket du och ditt företag får. Pengarna delas ut i
Habo
Hubert Czaplicki, Mariestad
slutet av 2018.
På vilket konto ska vi sätta in återbäringen?

Jag är kundDet
förexakta
att beloppet
det ärdu får tillbaka får duJag
väljer
Länsförsäkringar
besked
om i höst.
Vi skickar då ett brev till varje kund.
Men se redan nu till att vi vet vilket bankkonto du vill att pengarna ska sättas in på.
smidigast att
ha allt samlat
för att de jobbar i vårt ompå ett ställe och tycker att jag
råde. Jag tycker i första hand att
Anmäl säkert via LFskaraborg.se (ej appen)
fått bäst service och hjälp från
vi måste ta tillvara på företagen
både bank och försäkringar.
i vår närmiljö istället för att allt
Logga in med ditt BankID eller med säkerhetsdosa från Länsförsäkringar (ej pinkod)
ska
i Stockholm
Klicka på ditt namn längst upp till
högerhamna
på sidan (eller
på
om du loggareller
in på en enhet med liten skärm)
välj inställningar i den personliga menyn.
Återbäringen och
investeras
Göteborg.
Jag
har
varit
kund
hos
Klicka på Ändra inställningar i menyn.
Länsförsäkringar
i
stort
sett
hela
i ISK-konto, och
får
växa
Välj Utbetalning. Följ instruktionerna för att fylla i det kontonummer eller bankgiro där du vill få pengarna
insatta. Klicka sedan på Spara ändringar.
tiden, och jag växer när de växer.
lite till.
l

l

l

l

l

Gå in på Kunduppgifter och kontrollera att vi har rätt e-postadress och mobilnummer till dig.

l

Klicka på Spara och signera eventuella ändringar.

Hade det varit 50 000 i
återbäring hade det kanske
gått att göra något speciellt, en
större investering, men nu planerar jag inte mer än sparande i
största allmänhet.

För dig med organisationsnummer går det också att skicka ditt bankgironummer till aterbaring@LFskaraborg.se

Det kan inte vara många
hundralappar vi får, men
vi har bestämt oss för att åka på
julmarknad i Lübeck, så pengarna kan vi använda då.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Dags att byta till vinterdäck
Fallande temperatur ökar risken för olyckor i trafiken
Har du inte redan bytt till vinterdäck på bilen, så är det
hög tid att göra det nu.
– Höstmörkret och fallande temperaturer bidrar till
högre risk för olyckor, säger Ulf Lindholm på Länsförsäkringar Skaraborg.
Det är samma visa varje höst – köerna till
däckverkstäderna blir långa samtidigt som den
första snön eller halkan kommer. Men det finns
skäl att inte invänta fallande temperaturer eller
nederbörd.
Statistik från Länsförsäkringar, baserad på
inrapporterade singelolyckor i Västra Götaland,
visar att olyckorna ökar kraftigt under hösten.
Därför uppmanas att byta till vinterdäck redan i
mitten av oktober.
– Underkylt regn är en stor riskfaktor. Det
som ser ut som vanligt blött regn kan i själva
verket vara en glashal väg. Och det är oftast då,

när det inte är uppenbart halt, som de farligaste
situationerna uppkommer, säger Ulf Lindholm,
skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.
Det är också på sin plats att kontrollera
däckets status innan du sätter på det inför vintersäsongen. Ett bildäck håller i omkring tio år,
fast dess livslängd är i själva verket väsentligt
kortare. Gummiblandningen blir hårdare för
varje år som går, och till slut försämras däckets
greppförmåga vilket speciellt på vintern är en
säkerhetsrisk.
Däcktillverkare rekommenderar därför att
däck bör användas i högst sex år.

Vinterdäckens ABC
Vinterdäck ska användas vid vinterväglag
under perioden 1 december-31 mars.
Dubbdäck får användas 1 oktober-15 april
eller vid annan tidpunkt på året då det är eller
förväntas bli vinterväglag.
Så hanterar du dina däck:
• Kontrollera däcktrycket med jämna mellanrum. Fel däcktryck kan både öka bränsleförbrukningen och däckslitaget.
• Förvara omonterade däck i svalt utrymme
skyddat från direkt solljus och inte nära
generator, transformator eller vätskor. Det är
okej att stapla däck.
• Gör rent däcken från smuts och småstenar
som fastnat i mönstret innan du lagrar dem
över vintern/sommaren.

Varningssignaler för halka:
• Blöta löv på vägbanan.
• Temperatur lägre än +4°C.
• Skuggiga delar av vägbanan som inte har
värmts upp av solen.
• Broar och viadukter har extra stor halkrisk.
• Ishalka uppstår ofta när regnväder har
passerat och det snabbt har klarnat, då kan
vattnet på vägen frysa trots plusgrader i
luften.
• I korsningar. Där packas ofta snön hårt av
slirande bilar, vilket gör att risken för halka
ökar.

Bild: NIKLAS MARTINSON/Däckbranschens Informationsråd

Viltolyckorna dubbelt så
många den här perioden
I genomsnitt sker en viltolycka var tionde minut någonstans i
Sverige. Så här års behöver du vara extra vaksam när djuren är
mer rörliga, för under denna period fördubblas viltolyckorna.
I gryningen och skymningen är vilda djur som mest
aktiva och risken för kollision som störst. Då är det
viktigt att anpassa farten efter väglag och sikt. Ett
djur kan korsa din färdväg när som helst och var som
helst – till och med i tätbebyggt område.
I Sverige är vanligaste viltolyckan en kollision med
rådjur följt av krock med vildsvin. Bägge olyckstyper10
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na har ökat senaste åren. Allvarligast är krock med
älg, där risken för personskador är som störst.
Enligt lag är du skyldig att göra en polisanmälan
även om djuret inte verkar skadat. Enligt jaktförordningen §40 är vilda djur: björn, varg, järv, lodjur, älg,
hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Tips om vilt
Så här undviker du att krocka med vilt:
• Anpassa farten och håll uppsikt på både vägen
och terrängen intill.
• Kör försiktigt där viltstängsel saknas.
• Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning.
• Många djur är flockdjur – fler än en kan dyka upp.
• Ta varningsskyltar på allvar.
Om olyckan är framme:
Om du råkar ut för viltolycka ska du i första hand
ta hand om skadade och varna andra trafikanter. Du ska även kontakta polisen (ring 112) om
du kolliderat med ett djur som till exempel älg,
rådjur, vildsvin och dovhjort.
Markera platsen där viltolyckan skett för att
underlätta spårning.

Det är vi som ringer dig
Har du fått ett samtal från
Länsförsäkringar Skaraborg
och funderat på hur personen i andra ändan av luren
ser ut?
Här har du ansikten på våra
telefonförsäljare.
Vi hörs!

Vilken är den vanligaste
frågan du får i jobbet?
Svar: Oftast vill kunden få
svar på vad försäkringen
täcker och inte täcker.
Jag brukar tipsa om att
läsa igenom försäkringsvillkoret, då blir det oftast
tydligare för kunden och
det blir enklare att förstå
hur försäkringen fungerar.

Emma Käll

Vilket är ditt bästa
försäkringstips?

Vad är det bästa
med ditt jobb?

Svar: Mitt bästa försäkringstips är att kolla upp
vilket skydd man har
som person. Oftast är
vi väldigt duktiga på att
försäkra våra hus och
fordon men glömmer
ibland bort oss själva.

Svar: Det bästa med
mitt jobb är att varje
dag prata med alla
trevliga kunder och
hjälpa dem till en bra
försäkringslösning. Det
viktigaste för mig är att
göra våra kunder nöjda.

Njomëza Domniku

Vad ser du mest fram
emot i jobbet?

Vad är det bästa
med ditt jobb?

Svar: Som ny på jobbet ser
jag fram emot att kunna
förenkla våra kunders/
ägares vardag, Att varje
kund/ägare ska få unik hjälp
att skaffa sig ett komplett
skydd för alla delar av
vardagen.

Svar: Det bästa med
mitt jobb är att få prata
med kunder och hjälpa
dem med att få ett
tryggt och bra försäkringsskydd.
Florid Krasniqi

Sebastian Chamoun

Annelie Bergheden

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Rikard, Jenny, Ulrika, Sara, Jesper, Mia, Roger och Claes på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde framför lokalerna på Rådhusgatan vid Hertig Johans torg.

Ett häftigt 2018 går mot sitt slut
• Vi har fortsatt växa! Nu är vi åtta medarbetar som är redo att hjälpa
till när det är dags att byta boende.
För dig som är mäklare eller blivande mäklare – du har väl inte missat
att vi söker ytterligare förstärkning till vårt team?
• Vi sitter i ett nytt fantastiskt kontor med fönster mot Hertig Johans
torg, En härlig miljö att arbeta i och vi hoppas våra kunder uppskattar
ett besök hos oss.
• Marknaden har varit fortsatt svårbedömd, men med rätt metoder
har vi lyckats förmedla fler bostäder än någonsin förr till nöjda köpare

JU
ST

NU

!

och säljare. Vårt framgångsrecept är lyhörda mäklare som är noggranna med att både köpare och säljare ska få den vägledning som
behövs. För kunderna har valet av mäklare aldrig varit viktigare. Att
jobba med rätt förväntningar redan innan försäljningen och förstå
vad köparna på marknaden efterfrågar, det är en stor del i en lyckad
försäljning!
• Vi är störst i Skövde! Tack vare våra nöjda kunder och vår förmåga
att förmedla bostäder på ett bra sätt så har vi växt såpass att vi nu är
den mäklare som förmedlar flest objekt (villor, fritidshus, bostadsrätter) i Skövde. Stort tack till alla kunder som valt oss under året!

Erbjudande till dig som bor i Skövde:

Kostnadsfri värdering av din bostad
Funderar du på ett framtida bostadsbyte – kontakta oss redan idag!
Vi kan ge tips om vilka åtgärder som är värda att satsa på innan försäljning och även skräddarsy ett
upplägg som ger en smidigare process och i slutändan en så behaglig resa som möjligt mot nytt boende.
Dessutom – just nu erbjuder vi dig kostnadsfri värdering av din bostad.

Skövde • Rådhusgatan 8 • 0500-77 40 80
www.lansfast.se/skovde • skovde@lansfast.se
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Upptäck sparmålsfonder
Målsparande som passar både stor och liten
För dig som pensionssparar i Länsförsäkringar är fonderna pension 2010-2060 säkert bekanta. Men visste du att vi också har sparmålsfonder för barnsparande? Nu
kan du ha ett målsparande där du sparar till barnets kontantinsats till en framtida
bostad och till din egen pension i samma typ av fond.
Sparar du varje månad till ditt
barn eller barnbarn så kan
det faktiskt räcka bra till kontantinsatsen till en etta var
som helst i Sverige. Speciellt
om du väljer att ta lite risk i
ett fondsparande, men även
ett vanligt banksparande kan
räcka bra.
– Vilken sparform du
Jessica Sirestam.
väljer har stor betydelse för
hur mycket du måste spara. Det behöver inte vara
fel att spara till barnen på bankkonto. Det viktiga är
att bestämma vilken del av sparandet som är tänkt
för utgifter i närtid och vilken del som är tänkt för
längre sikt, exempelvis bosparande. För den typen av
sparande är tidshorisonten ofta lång och då bör det

sparandet vara placerat på aktiemarknaden, säger
Jessica Sirestam på Länsförsäkringar Skaraborg.

Det snabba och enkla pensionsförslaget

– När du pensionssparar i sparmålsfonder väljer
du fond efter det år du är född. Du slipper själv vara
aktiv och byta fonder under spartiden och du kan
känna dig trygg med att risken i fonderna sänks
automatiskt när pensionsdagen närmar sig, förklarar
Jessica Sirestam.
Det gör att du äger mer aktier under en längre
period – när det lönar sig att ta lite extra risk och det
är långt till pensionen. Samtidigt kommer du att äga
mindre aktier när 65-årsdagen närmar sig, för att
minska risken. Du sprider riskerna och får dessutom
tillgång till en förvaltare som noggrant följer marknaden och förvaltar dina pengar.

När du månadssparar regelbundet behöver du inte
fundera så mycket över att tajma marknaden rätt
eftersom du sprider risken över tid.
– Genom att ha en automatisk dragning från ditt
lönekonto till ditt sparande varje månad minimerar
du dessutom din egen arbetsinsats, avslutar Jessica
Sirestam.

Sparmålsfonder
Du sparar i ett Investeringssparkonto, ISK som är
en samlingsplats för olika sparande.
Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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MOLOKEN

FÖRST
ÖVER
LINJEN

Har du sommarens
bästa badplats?
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SMILAR
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DIREKT
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GAMMALT
SPRÅK
STÄLLA
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RÄTTA
SÄKER

TOG EN
TUGGA

KÄRROR
UTSIKT
LÄGGA
IN EN
PRILLA

FÄRDAS
YTMÅTT
TILL
SJÖSS

EDAMER
VILL
HUND
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TECKEN

ÄR
LÅNGE
JAN

15

GER
JÄRNET
ORÄTT
VAR
HÄLSAD

VAR
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SKALAN
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PACINO
TRÄDSAFT

DÅLIGT

SA
INTE
ETT
KNYST
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Viönskar
önskardig
digen
en riktigt
riktigt mysig
härlig sommar!
Vi
höst!
Namn: ................................................................................................................................................................................................... Adress: .............................................................................................................................................................................................................................

1

2

3

4

5

.................................................................................................................................................

Fyll i de numrerade bokstäverna
i ordning och lös meningen.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fyll i de numrerade bokstäverna
i ordning och lös meningen.

Fortsätt drömma, börja spara.
Drömmar kan se olika ut. Och oavsett vad
du drömmer om kan du ha nytta av vår nya
tjänst Sparnavigatorn. Den vägleder dig till ett
effektivare sparande genom att guida dig mellan
olika sparformer så att ditt sparande hela tiden
har så bra förutsättningar som möjligt att växa.
Du hittar tjänsten i Länsförsäkringars app.
Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn,
så har du tagit första steget mot att nå din dröm.

Drömmar kan se olika ut. Och oavsett vad du drömmer om kan du ha nytta av vår
nya tjänst Sparnavigatorn. Den vägleder dig till ett effektivare sparande genom
att guida dig mellan olika sparformer så att ditt sparande hela tiden har så bra
förutsättningar som möjligt att växa. Du hittar tjänsten i Länsförsäkringars app.
Läs mer på lansforsakringar.se/sparnavigatorn, så har du tagit första steget
mot att nå din dröm
Sparande i fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska
i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Ytterligare information finns i fondernas faktablad och informations
broschyrer på vår webbplats.

Sparande i fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Ytterligare information finns i faktablad och informationsbroschyrer på vår webbplats.
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Svara rätt och var med i vår utlottning. Vi lottar
ut fyra förstavinster och fyra andravinster.
Lämna ditt svar på vår hemsida:
LFskaraborg.se/hemmaplan
senast den 3 december.
Du kan också lämna in ditt svar på något av våra
kontor eller posta till:
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.

Vinnare från förra korsordet
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Allan Fält, Skövde
2:a pris: Siv Brånfelt, Skövde

Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Stig Kjellström, Götene
2:a pris: Jenny Warfvinge, Nossbero

Fortsätt drömma,
börja spara.

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

.................................................................................................................................................

där du själv väljer din gåva. Se roupezcard.se
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1:a pris: RoupézCard gåvokort
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Senhöst – och brittsommar. Bröderna Frans, Måns och Lionel passade på att leka med höstlöven i 21-gradig värme långt in i oktober månad.

Detta är bara början
Pär Holmgrens prognos talar för fortsatt extremväder
Det har varit en exceptionell sommar – det är vi överens om. Och värmen gjorde
sig påmind så långt som in i mitten av oktober, då vi på flera håll i Skaraborg hade
temperaturer över 20 grader. Är det klimatförändringar som gjort sig påminda?
Betyder det i så fall att vi kan räkna med liknande väder i framtiden?
Hemmaplan har vänt sig till
Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Han tror att vi ska
förbereda oss på fortsatt
extremväder.
– Vi kommer att få en
förändring av klimatet i form
av större variationer, torra
år blir ännu torrare och blöta
Pär Holmgren.
år blir ännu blötare. Därför
gäller det att vara beredd på
en ökad sannolikhet för extremår och ha en beredskap för såväl vattenförsörjning som problem med
översvämningar, säger han.

Mariestad varmast i Sverige

Sommaren 2018 är det knappas någon soldyrkare
som klagar på i alla fall. Känslan är att den slog alla

möjliga rekord och en del noteringar sköt verkligen i
höjden, fast någon rekordvärme var det faktiskt inte.
Enligt SMHI uppmättes sommarens högsta temperatur i Mariestad. Där pekade termometern på 34,7
grader den 8 augusti.
Men för att lyfta det till rekordvärme hade det behövts 3,3 grader till. 38,0 grader uppmättes i Ulltuna
1933 och Målilla 1947.
De flesta är nog ense om att årets sommarvärme
ändå var tillräcklig. Skara Sommarland slog faktiskt
besöksrekord med 345 300 gäster, det rådde grillförbud och brist på djurfoder, bland annat.

Bara en mindre skogsbrand

Ett bestående minne från sommaren 2018
är alla skogsbränder. Skog till ett värde av mer än
900 miljoner kronor gick upp i rök i somras, enligt en
beräkning från Skogsstyrelsen. Gävleborg, Dalarna
och Jämtland drabbades värst.

Länsförsäkringar Skaraborgs kunder klarade sig
lyckligtvis bra. Endast en mindre skogsbrand rapporterades under hela torkperioden.
– Däremot har vi fått in en hel del skador på
skogsplanteringar. Det vanligaste är att kunden har
planterat skog under det senaste året och att plantorna inte klarar av det torra vädret, de dör av torka
helt enkelt, säger Fredrik Lövgren som är chef för
egendomsskador hos Länsförsäkringar Skaraborg.

Nytänkande om fossil energi

Pär Holmgren tror att det finns en väg mot ett
hållbart samhälle där människan åter kan få grepp
om klimatet:
– För att lyckas med klimatomställningen behöver
vi ta oss bort från beroendet av den fossila energin. Vi
närmar oss en punkt där så gott som all återstående
fossil energi behöver stanna kvar i marken och inte
släppas ut i atmosfären i form av koldioxid, säger han.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Har du och din familj koll på
er skärmtid?
Skärmhjälpen.se är ett initiativ
för att hjälpa vuxna och barn till
mer välbefinnande i en allt mer
digitaliserad vardag.
Skärmhjälpen.se kan ge familjer förslag på nya
förhållningssätt till tekniken och varandra och
praktiska tips att testa i sin vardag utan pekpinnar.
Länsförsäkringar är ett kundägt företag med en
lång tradition av att arbeta förebyggande inom
mängder av områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen
är ett initiativ i linje med denna filosofi, och genom
att göra den kostnadsfri och öppen för alla hoppas
vi kunna bidra till både våra kunders och den breda
allmänhetens hälsa.
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