hemmaplan
FEBRUARI 2018 EN TIDNING OM DIG, OSS OCH VÅRT SKARABORG

Icona Pop
tar ställning för
#MissLyckad
SIDORNA 4-7

SKÖVDE

TIBRO • HJO

48 tips till
utflykt för
Sportlovet
SIDORNA 10-11

Appen som
förenklar
din vardag
SIDAN 9

Trygghet i vardagen
Tack alla ni som deltog i Sveriges största brandövning före jul. Att vara förberedd gör stor
skillnad om det skulle bli skarpt läge. Du som missade möjligheten kan fortfarande genomföra övninhgen på sverigesstorstabrandovning.se.
Det handlar om trygghet i vardagen, och det är precis
vad Länsförsäkringar jobbar för.
Därför har vi under en längre tid också haft fokus
på till exempel problemet med rattsurfning, och har
sedan en tid tillbaka ett projekt vi kallar ridesafe. Du
kan läsa mer om det på sidan 15. Sedan den 1 februari
är det inte längre tillåtet för förare att använda mobilen i handen under färd, vilket vi välkomnar.
Tänk på att det inte bara är din egen säkerhet som
du riskerar när du frestas att rattsurfa.

Tid för reflektion om sociala medier

Alla mår vi bra av att få uppskattning och beröm i vardagen. Tidigare krävdes ett möte mellan människor,
ett telefonsamtal eller ett brev för att kunna ge uppskattning, men i den digitala världen öppnas många
nya möjligheter. Nu finns allt i telefonen. Där ramlar

in likes och kommentarer om både det du berättat
om dig själv men även det andra delat.
För många ungdomar upplevs det pressande att
ständigt bli kommenterad i sociala medier, så pressande att det till och med kan landa i psykisk ohälsa.
Vi vill därför starta en debatt kring ungdomars syn
på sig själva – kampanjen kallar vi #MissLyckad. Vi gör
det tillsammans med några andra Länsförsäkringsbolag och med popduon Icona Pop samt designern Ida
Klamborn.
Jag hoppas det kan ge stöd att reflektera över hur
vi ser på oss själva och skapa en tryggare vardag för
många.

Ett mål känns redan säkrat

För mig känns det tryggt att veta att våra olympier
blivit lovade att få mat lagad och serverad av ett gäng

Skaraborgare om de tittar in i Svenska Olympiska Kommitténs VIP-paviljong när de tävlat klart i
vinterspelen.
Det är Rosers som dukar upp borden med svensk
husmanskost under OS, och som regelbunden gäst
på restaurangen i Skara under ett antal år så vet jag
att mat från Hemmaplan ger extrastyrka i jakten på
medaljerna.

Jonas Rosman,
vd, Länsförsäkringar
Skaraborg

Sveriges mest nöjda kunder 2017

Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI).
Vi toppar nu kundundersökningen i sex kategorier: Bolån, Fastighetslån företag,
Försäkring privat, Bank privat, Bank Företag och Fastighetsförmedling.
Men bra kan alltid bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare kunder nästa år.
Fram till dess – stort tack för förtroendet!
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
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Van vid

OS
…fast den här gången
blir det i Sydkorea

I skidspåret har vi Marcus Hellner och
på hockeyplanen Rasmus Dahlin – men
det är andra från Skaraborg som har
de största målen under vinter-OS som
startar i Sydkorea den 9 februari. Rosers i Skara ska servera mat till Svenska Olympiska Kommitténs gäster.
- Vi räknar med 6 000 portioner mat,
säger kökschefen Benny Adler.
Kniv i bagaget – köksmästaren Benny Adler får en viktig roll under OS i Sydkorea.
Rosers Caterings OS-trupp är åtta personer stor,
eller faktiskt något större än så eftersom det också
är inhemsk personal inhyrd för att sköta en del av
uppgifterna.
Dessutom finns två kockar på stand-by för att
flygas in om behovet skulle uppstå.
– Vi har inte gjort något liknande och inte SOK heller, så det finns en del osäkerhet i omfånget, förklarar
Benny Adler.
SOK:s officiella gäster är samarbetspartners som
ska serveras svensk husmanskost på vita dukar, i
mysig miljö med ljusstakar, riktiga servetter och på
riktigt porslin.
– Vi har en buffé varje dag men kan lösa både treoch femrätters menyer om gästerna önskar, säger
Benny Adler.

Åker iväg utan råvaror

Omkring 1 000 portioner förväntas serveras den
vägen. Övriga 5 000 måltider är den beräknade
åtgången till OS-publik. Så den som önskar kan äta
svenska köttbullar och potatismos med gräddsås
varenda dag under OS.
– Vi får inte ta med oss några råvaror utan måste
köpa allt på plats i Sydkorea. Det kändes ett tag som
ett problem, men nu är allting löst. Det blir ändå
svenska köttbullar, för de köper vi av Ikea i Sydkorea,
berättar Benny.
Det är också från Ikea som den sydkoreanska

personalen kommer som ska hjälpa till under OS-dagarna.
Rosers Catering har stor vana av speciella event.
Bland annat som leverantör till kungens 70-årskalas,
där för övrigt Benny Adler själv var med, och Americas Cup-seglingar. Att hitta personal till satsningar
som denna är inget problem. Rosers bemannade
teamet i Sydkorea innan man ens gick ut officiellt och
berättade om uppdraget.
– Telefonen skulle gå varm om vi gick ut och sökte
personal. Vi har till och med hundra diskare i kö för att
få följa med, och det har vi inte annars, säger Benny.

Planerar för möte med Foppa

SOK:s paviljong i PyeongChang ligger i skidområdet,
alldeles nedanför storslalombacken och i närheten av
spåren för längdskidor.
– Vi ska hålla i de svenska medaljceremonierna om
det blir medaljer. Och man hoppas ju att det kommer
en del tävlande förbi när de är klara med sina grenar,
säger Benny.
Han berättar att drömmen vore att se en hockeymatch, men kanske får nöja sig med att träffa en
hockeylegend i SOK-paviljongen.
– Jag har hört att Foppa (Peter Forsberg) ska jobba
i paviljongen, säger han.
Rosers gäng kom till Sydkorea med en vecka kvar
till första tävlingsdag. Den tiden behövs till förberedelser.

– Vi kommer till en tom paviljong. Det enda som
finns är vatten och avlopp, resten har vi med oss. Ett
helt kök med utrustning och allt porslin skeppades
iväg med container i november. Vi får bygga upp det
på plats, och sedan måste vi provlaga maten. Det vi
inte kan köpa från Ikea kommer från lokala grossister, och ska vi få svensk touch på husmanskosten
måste vi ha koll på hur råvarorna är, säger Benny.

180 platser och beredskap för semlor

Logistiken är omfattande. Köket är 40 kvadratmeter
och innehåller ugnar, diskmaskin, bänkar, diskho,
fläkt, stekbord… ja, all utrustning som behövs i ett
restaurangkök. Allting skickades i en kylcontainer
som kommer användas som kylrum när den är tömd.
Paviljongen innehåller plats för 180 sittande gäster.
Benny Adler och Bengt Roser arbetsleder teamet
på plats. De har beredskap för att hålla en hög
servicenivå.
– Det är viktiga gäster. Vi kommer inte lämna något
åt slumpen. Kommer det önskemål om att fixa semlor
till gäster ska vi kunna göra det också, säger Benny.
Bland gästerna finns företag som Scania, Discovery och EF Travel. Discovery kommer för övrigt att
sända ett program från paviljongen varje kväll.
Paviljongen kommer vara öppen klockan 8 till 23
varje dag under perioden 9-25 februari.
Heja Skaraborg!
MIKAEL HJERPE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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I dessa tider är engagemang viktigare än någonsin. Vi bryr oss mycket om djur, klimatfrågor och
kvinnors rättigheter. Vi kommer göra flera olika projekt där vi
hjälper och engagerar oss. Vi vill sprida svenska värderingar.
Det som våra mammor lärt oss, liksom. Det är egentligen
självklarheter för oss, men det är det inte för alla.

Från en intervju med Icona Pop
i februarinumret av magasinet ELLE 2017.

MissLyckad
En välklädd protest som visar
att du duger precis som du är
Putsade fasader, skeva ideal och lyckliga, obekymrade sociala
medie-liv är en stor anledning till att unga mår dåligt. Därför har
den hyllade designern Ida Klamborn tillsammans med popduon
Icona Pop tagit fram en MissLyckad T-shirt för att ifrågasätta samhällets perfektionshets. Med unik design vill de uppmana alla att
våga ”Alter the norm.”
Miss Sweden, Miss Universum, Miss Teen World,
Miss Tourism World… ja, det finns praktiskt taget
hur många Miss-tävlingar som helst. Nu finns också
MissLyckad – en trots mot perfektionisthetsen och
raka motsatsen till skönhetsidealen.
Den bygger på att du är perfekt som du är.
Det är du som är MissLyckad!
MissLyckad är en satsning initierad av Länsförsäkringar efter en undersökning bland svenska tonåringar. Den visar att dagens unga känner en press att
leva upp till något som är långt ifrån den vardag som
är verklighet.

perfekt. Med ett tydligt budskap som bara kan läsas i
en spegel eller om du tar en selfie – Never alter your
authenticity for approval. Alter the norm.
Tanken är att T-shirten ska spegla verkligheten, att
användaren själv ska hitta sitt sätt att bära den på.
Därför delar kreatörerna med sig av tio stylingtips.
– Alla ser olika ut och det är något jag älskar så
mycket. Istället för att personen som bär plagget ska
anpassa sig efter plagget, så ska plagget anpassa sig
efter bäraren, förklarar Ida.

Naturligt att stå bakom projektet

Överskottet från försäljningen skänks till Friends
- för att fler unga ska få möjlighet att växa upp och
Ida Klamborn och Icona Pop-tjejerna Aino Jawo och
tro på sig själva, i ett samhälle där alla är lika mycket
Caroline Hjelt har själva upplevt de ensidiga idealen
värda.
som sprids okontrollerat.
Att Länsförsäkringar står bakom kampanjen är inte
– I sociala medier är det för
en tillfällighet:
mycket människor med perfek– Vi driver och är engagerade
ta leenden på perfekta platser.
i en rad olika, samhällsprojekt
SE FILMKLIPP på
Det sätter en otrolig press,
för unga. Vi vill hjälpa barn och
datorn eller i
säger Caroline i Icona Pop.
ungdomar växa upp som trygga,
starka och ansvarstagande indi– Man känner att man liksom
mobilen från
inte räcker till som en vanlig
vider som tror på sig själva och
designandet av
framtiden. Detta minskar risken
människa, fyller Aino i.
T-shirten på
Deras T-shirt är för alla som
för att unga hamnar i utanförmisslyckad.se
vill vara med och räta ut den
skap, säger Jonas Rosman, vd,
skeva bilden av vad som är
Länsförsäkringar Skaraborg.

Perfekt – när du klär dig på ditt sätt
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Se sån stil hon har – Caroline Hjelt och Ida
Klamborn hjälper Aino Jawo att sätta personlig prägel på T-shirten.

Icona Pop
Aino Jawo, 31 år, och Caroline Hjelt, 30, är
duon som utgör Icona Pop. De har jobbat
tillsammans sedan 2009 och släppte debutalbumet ”Icona Pop” 2012.
Deras största hit är ”I Love It” som sålde
platina (500 000 exemplar) i USA på bara ett
halvår, och Icona Pop har mer än en kvarts
miljard spelningar på Spotify.
Icona Pop deltog under hösten 2017 i TV4:s Så
mycket bättre.
Aino och Caroline är uppvuxna i Stockholm
men har sedan 2012 sin bas i USA.

En spegelbild – av verkligheten. Budskapet på T-shirten som uppmanar till förändring läses bäst genom en spegel eller när du tar en selfie.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Kampen

Våga gå mot
strömmen

mot dålig självkänsla
Praktiskt taget hälften av alla tjejer, 49,5 procent för att
vara exakt, säger att sociala medier gör att de inte känner
sig nöjda med sina kroppar. Detta trots att de vet att många
bilder är retuscherade.
Sociala medier ger unga sämre självkänsla. En
bidragande orsak till att ungas självbild får sig en
rejäl törn är alla ”perfekta kroppar” som ständigt
exponeras i alla flöden.
Det framgår av en enkät, där närmare 4 000
killar och tjejer i åldrarna 12-17 år har deltagit.
Framförallt är det tjejer som känner sig misslyckade. De upplever att alla andra tar bättre
selfies, är snyggare, lever
roligare liv och så vidare.
LÄS MER om
En av fem unga i
studien uppger att de får
undersökningen
sämre självförtroende
på misslyckad.se
av sociala medier, och en

tredjedel av tjejerna beskriver att de känner sig
misslyckade när de jämför sina sociala medieflöden med andras.
Mycket av det som visas upp i sociala medier är
långt ifrån bilder från en vanlig, grå vardag. Många
tycker detta är stressande.
Hälften av killarna och tjejerna säger att de får
intrycket av att andra lever mer spännande och
roliga liv. En fjärdedel säger också att de upplever en press att själva posta sådana inlägg.
Det är precis mot detta, perfektionisthetsen, som kampanjen MissLyckad vänder sig.
På den här sidan ser du några exempel på
hur unga tjejer resonerar kring sin vardag.

”

När andra ”populära” personer
lägger ut bilder och får många
likes, känns det som att jag inte är tillräckligt
vacker för samhället.

15-årig tjej,
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Allt började med att jag såg
en film av en kvinna, en tidigare bodybuilder som trots detta aldrig
varit nöjd med sin kropp.
Då hon fått sin dotter bestämde hon
sig för att göra något åt saken. Tvärtemot
många andra skulle gjort gick hon upp i vikt
och blev nöjdare än någonsin med sin kropp.
Det var då jag började förstå.
Hur kroppen ser ut har verkligen inte
någon betydelse för hur vi känner för den.
Om jag har fem kilo kvar att gå ner, kommer
jag då att vara lycklig när jag gjort det?
När ska jag egentligen bli nöjd? Insikten
kom, svaret är nu.
Det börjar hos mig själv i möjligheten att
se det som jag värderat som fult kan omvärderas till vackert.
Hos väldigt många lever föreställningen
kvar om att kroppen behöver ändras. Om
vi förändrar vårt sätt att se oss själva är jag
övertygad om att psykisk ohälsa kan minska,
vi kan bli förebilder för barn och vuxna som
står starka och stolta i sig själva precis som
de ser ut.
För mångfald, är ju precis som #MissLyckad säger – något vackert. Det blir också
mer intressant att möta andra som de unika
människor de är.
Siri

”

Instagram och Snapchat gör mig ledsen
och deprimerad. Det sänker mitt
självförtroende.
14-årig tjej.

En ljusare tillvaro – webbserien MissLyckad berör känslor och frågeställningar, som kan hjälpa oss till att utveckla beteendet i sociala medier.

MissLyckad webbserie
sätter sociala medier och självkänsla på skolschemat

En viktig del av MissLyckad är en webbserie som ska
utbilda unga i sociala medier och stärkt självkänsla.
Isa Galvan och Linnea Holst - kända från nominering i Svenska Hjältar – träffar i webbserien elever
på en högstadieskola som ärligt berättar om hur de
påverkas av alla ”perfekta liv” de matas med i sina
sociala flöden.
Det är modiga berättelser om erfarenheter och
känslor som lyfts fram i webbserien.
I var och ett av de fem avsnitten reflekterar barnoch ungdomspsykologen Jenny Klefbom över vad
ungdomarna har sagt, och kommer med råd om hur
vi ska förhålla oss till sociala medier.

Till respektive avsnitt finns tillhörande material och
frågeställningar som underlättar vid gruppdiskussioner. Underlag som är rekommenderat för skolor
att ta del av, vilket också är målet med initiativet,
men det passar också bra vid en diskussion runt
köksbordet.
På Länsförsäkringar Skaraborg är vår förhoppning
att det ger upphov till idéer om hur vi kan tänka och
göra för att inte må dåligt och känna oss misslyckade.
Att lokalisera problemet är en sak men det viktiga
är insatsen att göra något åt det.

Du som jobbar i skolan eller är aktiv i en förening med unga…

SÅ KAN DU STÖTTA INITIATIVET
• Hör av dig till:
elin.nilsson@LFskaraborg.se
för att ta del av samtalsmaterialet

• Sprid budskapet och visa
på vilket sätt du är unik med
#MissLyckad i dina sociala
kanaler

Se webbserien på misslyckad.se
Avsnitt 1 – Jag är MissLyckad
Om hur vi påverkas av sociala medier och hur
vår självkänsla sätts i gungning.
Avsnitt 2 – Hur gillad är jag?
Har likes blivit viktigare än att leva i nuet och
njuta av stunden?
Avsnitt 3 – Duger inte min kropp?
Det här avsnittet handlar om kroppsideal och
retuscherade kroppar. Hur ska vi fajtas mot
dessa onaturliga bilder av hur vi ska se ut?
Avsnitt 4 – Är jag en stalker?
I det här avsnittet tar vi upp vår fixering vid
andras liv i sociala medier. Hur påverkar detta
oss?
Avsnitt 5 – Är jag inte snygg?
Rädslan att inte få tillräckligt med likes –
beredd att i värsta fall ta bort inlägget i panik.
Bakom den perfekta selfien finns en hel del
jobb och lika mycket ångest.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Anmäl din skada – när och var du vill
Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla en skada är att göra anmälan direkt i vår app.
Logga in och gå in under Försäkring. Här guidas du sedan vidare.
Du kan också göra skadeanmälan på LFSkaraborg.se/skador.
Vill du hellre skicka in din anmälan via e-post, ringa in eller skicka den via traditionell
postgång går det också bra. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Vad händer med din anmälan?

När du gjort en skadeanmälan gör vi allt vi kan för att hjälpa dig så snabbt som möjligt. Ofta gör vi det direkt med vändande
e-post eller telefonsamtal, men om du råkat ut för något mer omfattande kan det ta lite längre tid innan du får besked.
Generellt arbetar vi med din anmälan i tre steg:

Vi ser om vi fått informationen som
behövs. Olika uppgifter kan behövas
beroende på vad som hänt, så om
någon information saknas blir du ombedd att komplettera dina uppgifter.

Vi kontrollerar försäkringen att du
har en giltig försäkring och att du har
rätt till ersättning enligt villkoren.
Om det till exempel gäller ett förlorat
föremål bedömer vi föremålets värde,
ålder och vilken självrisk du har för
att se till att du får rätt ersättning.

Vi ger besked. När skaderegleringen
är klar meddelar vi dig om vilken
eventuell ersättning du har rätt till.

Är det något du undrar över?

Har du några frågor under tiden vi tar hand om din anmälan eller efter du fått besked av oss
är det bara att höra av sig. Du hittar kontaktuppgifterna i bekräftelsen av skadeanmälan.
Länsförsäkringar Skaraborg • Skadeavdelningen • Box 600 • 541 29 Skövde • 0500-777 000.
e-post info@lfskaraborg.se • Skadejour – vid akuta skador utanför kontorstid 020-59 00 00.
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Lokal kontakt

”

Linda Kjellberg, Skövde
Privatrådgivare Försäkring

Om du har otur och
drabbas av en skada
är det första du ska göra en
skadeanmälan, så att vi får veta
vad som hänt. Det gör du enklast
via internet eller genom att ringa
oss. I just detta fall är detta bättre än att besöka ett kontor för
att få hjälp, då alla våra kollegor
som jobbar med skador är på en
gemensam avdelning.

Appen förenklar vardagen
Utvecklingen av appar till din smartphone eller padda går allt snabbare, och i dag kan du
göra många ärenden på egen hand som tidigare krävde hjälp från försäkringsbolaget.
– Appen ska vara smidig med enkel navigering. Då uppskattas den av kunderna, säger
Dag Wennlund som är privatmarknadschef på Länsförsäkringar Skaraborg.
Länsförsäkringar har fått både utmärkelser från
branschen och feedback från kunder just med hänvisning till appens förträfflighet.
– Det började med en app som bankkunderna haft
nytta av men har utvecklats för kunder med andra
ärenden. En nyhet är till exempel att du kan skicka in
din skadeanmälan direkt om du skulle råka ut för en
bilolycka, säger Dag Wennlund.
Han pekar på nyttan att kunna positionsbestämma

var olyckan inträffat, möjligheten att ta bilder och
skicka direkt till skaderegleraren från olycksplatsen.
– Telefonen bär vi alltid med oss och appen är ett
bra hjälpmedel. Den spar tid för kunden och den spar
tid för oss. Det betyder också att vi får möjlighet att
engagera oss ännu bättre i kunden när den har ett
ärende in till en rådgivare på sitt kontor, fortsätter
Dag Wennlund.
Länsförsäkringar satsar hårt på utveckling av tek-

Hantera ditt kort

Är du orolig för att du tappat bort ditt kort?
Spärra det tillfälligt i appen och lås upp det om
du hittar det senare. Kommer kortet inte till
rätta beställer du enkelt ett ersättningskort i
appen.
Du vet väl att du
också kan regionspärra ditt kort så
att det bara kan
användas i de länder
du själv väljer.
Har du inte testat appen? Ladda ner den direkt
från App Store, Google Play eller Windows Store.

niken, och för att göra vardagen enklare för kunden.
– Sparnavigatorn kom redan förra året men
lanseras hårdare nu. Den hjälper dig som kund att nå
målet med ditt sparande. Du kan få besked om och
när du når målet, och om du behöver justera det. Det
är enkelt att komma igång och du får snygga grafer
som gör sparandet överskådligt. Med sparnavigatorn
blir helt enkelt sparandet lite enklare och roligare för
kunden, säger Dag Wennlund.

Sparnavigatorn

Anmäl skada direkt i appen

Har du råkat ut för en olycka med ditt
fordon? Anmäl det direkt i appen.
I appen anmäler du enkelt vad som
hände. Du kan exempelvis markera var
olyckan skedde, beskriva händelsen, göra
en skiss över förloppet och skicka med
bilder.

Sparar du till en cykel, semesterresan, en båt eller ett nytt
boende? Oftast är det lättare och roligare att spara till ett
konkret mål. Sparnavigatorn vägleder dig till ett effektivare,
lättare och roligare sparande och
hjälper dig att nå din dröm.
Att skapa ett sparmål i appen
är enkelt. Justera bara målsumman och spartiden efter din
dröm, så får du ett fondförslag
som kan passa ditt sparande. Gillar du inte förslagen kan du själv
välja vilka fonder du vill spara i.
Sedan följer du utvecklingen för
ditt sparande direkt i appen.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Försäkra dig om ett
Vad ska du göra på sportlovet? Närmare 30 000 grundskoleelever i området har lov under
vecka 7, och då brukar det vara fullt av aktiviteter på schemat.
Men om du inte har fyllt din aktivitetskalender kan vi hjälpa till med förslag på sysselsättning.
Vi tog hjälp av turistbyråer och privatpersoner och har fått ihop en rad med tips som passar
för lediga men aktiva dagar. Så… varför inte en utflykt till grannkommunen? Håll tillgodo!

LIDKÖPING

1) Hindens rev
En udde, 25-100 meter bred, som
sträcker sig 5 km ut i Vänern på Kållandsö. Ett häftigt promenadstråk.
2) Vänermuséet
Bra utställningar för alla åldrar.
3) Kroppslabbet
Ninjahinderbanor för barn och vuxna
4) Campa Active
Aktivitetscentrum i Lovene, strax utanför Lidköping.
Extraöppet under sportlovet,
tisdag-söndag kl. 11-18.

GRÄSTORP

MARIESTAD

1) Vadsbo museum
Är inrymt i det gamla residensets flygelbyggnader. Öppet
måndagar och tisdagar.
2) Nöjeslokalen
Olika aktiviteter för grupper, både vuxna och barn. Till
exempel femkamp och Room escape.

1) Flyhov, i Husaby på Kinnekulle
Ett av Västsveriges största hällristningsområden.
2) Stora Stenbrottet på Kinnekulle
Häftigt även vintertid.
3) Ponnyridning på Kinnekulle
Boka en mysig ponnyridning för hela
familjen i fin natur på kullen.

1) Mössebergsbacken
Falköping Alpin. Anläggning med skidbackar för hela
familjen. Extraöppet under sportlovet.
2) Dalénium Science Center, Stenstorp
Extraöppet under sportlovet. Har vanligtvis olika
program och experimentvisningar på loven.
3) Naturum Hornborgasjön
Lunch med fåglarna! (Tor 15-fre 16 feb kl. 11)
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LIDKÖPING

SKARA
GRÄSTORP

1) Retrolägenheten Andra våningen
På Storgatan i Nossebro finns en trerumslägenhet som
är inredd i 1960-talsanda. En nostalgitripp för äldre
och historieberättelse för yngre. Öppet lördagar kl 11-13.
2) Biograf Stjärnan
I historiska lokaler i Nossebro – biografen återinvigdes 2006.

Se upp i
backen!
Under sportlovet blir
det trångt i
Mössebergsbacken,

GÖTENE

SKÖVDE

ESSUNGA
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MARIESTAD

GÖTENE

1) Spökhuset
Grästorps läskigaste hus. Porten har en guldkläpp, och i huset är det trappor och trånga
passager. Här trivs spökena. Gör du?
2) Grästorps museum
Här finns ett skolmuseum för den som längtar
tillbaka till lektionerna under sportlovet.
3) Vattenfallet vid Forshall
Ett naturskönt rekreationsområde med promenadstigar längs Nossan.

FALKÖPING

3) Vid snö: Åk skidor eller pulka i backen i Lyrestad.
Kombinera med korvgrillning utomhus.
Ej snö: Vandring i Surö bokskog (ca 1,5 km) vid Vänern.
Rolig och lite utmanande led.
4) Promenera längs Göta kanal
Fika på Daisy´s Place i Lyrestad.

VARA

VARA
ESSUNGA

1) Vara Badhus
Lek- och upplevelsebad med bland
annat 80 meter lång rutschkana.
Klättervägg och motionsbassäng.
2) Bowling
På Lumber & Karle i Kvänum kan du
spela bowling.
3) Upplev Vara
Stationshuset är ett enda stort
konstverk, The Blue Orange lyser blått lång väg.
Fikapausen tar man på Conditori
Nordpolen ett alternativ. Namnet
kommer från Andrées expedition.

FALKÖPING

HJO

1) Stadsvandring för små
Utrustad med ryggsäck
innehållande måttband,
penna och tipskupong finns
en interaktiv vandring där du får
kunskap om Hjo. Ryggsäcken
hämtas vid Hjo Turistinformation.
2) Vedeldad flytbastu
På första parkett i hamnen kan du basta – en lisa
för själen.
3) Skapande verkstad
Här, i Kulturkvarteret, kan unga skapa, pyssla och experimentera
tillsammans med en kulturpedagog.
I Kulturkvarteret har man under sportlovet massor med aktiviteter,
bland annat spionskola och legobyggartävling.

händelserikt sportlov
GULLSPÅNG

KARLSBORG

GULLSPÅNG

1) Promenad i Högsåsen-Tivedens vandringscentrum nordost om Hova
Här hittar du tiotalet leder, allt från 1 till 2,5 mil i spännande Tivedsnatur.
Alla leder börjar och slutar vid reservatet. Kvarnfallet i närheten är en
mysig picknickplats.
2) Fest i Otterbäcken vid Vänern 17 februari
Publikt evenemang är ”körpbandy”. Åker spelarna bättre skridskor
än dig?

TÖREBODA

TÖREBODA

KARLSBORG

1) Röda Kvarn
Efter att ha varit stängd ett tag var det nyöppning av biografen i Töreboda vid nyår.
En filmupplevelse i anrik miljö.
2) Vid snö: Moskogen
Fina skidspår och pulkaåkning vid Mostugan,
packa med fikakorgen och möjligheter för
korvgrillning finns.

1) Appen Karlsborgs fästning
Appen som är ditt sällskap vid en rundtur inne på Karlsborgs fästning. Hjälper
dig att inte missa något. Appen kan du
ladda ner vid Karlsborgs konferenscenter strax innan Göthska valvet, där det
finns gratis wifi. Sedan behöver du inte
vara uppkopplad mot internet under
rundturen.
2) Den flytande bastun
I anslutning till vandrarhemmet finns
den flytande och vedeldade bastun.
Från en lucka i bastun kan man svalka
sig direkt i Vättern. Bokas genom Karlsborgs Turism AB.
3) Karlsborgs fästningsmuseum
Utställning från historia till modern tid.

TIBRO
TIBRO

1) Mini-Zoo
En djurpark vid
Tibroparken. Här
finns får, getter,
kaniner, hönor och
andra fåglar.
Öppen året runt.
2) Glasverkstaden
I den gamla stationsbyggnaden i stadskärnan
finns Tibro Glasverkstad. Här
erbjuder man drop-in-glasblåsning för mindre grupper.
I anslutning till hyttan finns
butik med försäljning av glas,
hantverk och smycken.
3) Å-leden
Vandringsled utmed ån Tidan i.
Leden är 3,7 km lång med fem
rastplatser och fem fiskebryggor
(fritt fiske året runt). Knappt halva
leden, från Inredia till järnvägen, är
anpassad för att enkelt kunna ta sig
fram med rullstol eller barnvagn.

HJO

TIDAHOLM

HABO

HABO/MULLSJÖ

1) Mullsjö Alpina
Skidanläggning med sju nedfarter. Vid god
snötillgång finns även spår för turåkning.
2) Korsordstävling
För barn upp till 12 år i Mullsjö kommunbibliotek under sportlovsveckan.
3) Sportlovsskoj i Habo sporthall
Eftermiddag med lek och sport. Öppet
för barn 7-12 år.

Badväder? Eller i alla fall läge för en varm bastu – den flytande bastun i Karlsborg.

TIDAHOLM

1) Barnens hus
I gamla samrealskolan finns Barnens hus, där
tre våningar med skolsalar, aula och korridorer
byggts om till lekrum. Här finns också sömnadsateljé och målarverkstad.Besök ska förbokas.
2) Tidaholms museum
Pågående utställningar är The Doors och Järn,
men sportlovsaktivitet utöver ordinarie utbud
kommer också att finnas.
3) Vandring på Hökensås
4) Tidaholmsbygdens Hästklubb
Prova på-ridning.

SKÖVDE

1) Arena Skövde
Äventyrsbad som sex år i följd utnämnts till
Sveriges bästa äventyrsbad.
2) Balthazar Science Center
Experimentverkstad med inriktning på naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer
och aktuella samhällsfrågor. Extraöppet under
sportlovet, alla dagar 10-16.
3) Stellas Lekland
Lekupplevelse inomhus med bland annat
studsmattor, rutschkanor, hängmattor, bollhav,
sportplan, softbollskanoner och cykelbana.

SKARA
Fritt fram
för barnen
– utom på
taket i
Barnens hus.

1) Vilanbadet
Vattenleksak i stora bassängen vardag kl. 10-18
och helg kl 10-16 under sportlovet.
2) Veterinärmuséet
Med spännande djur, redskap och djurmediciner.
3) Västergötlands museum – med Fornbyn
Här finns mycket att lära om vår historia.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Marknadsläget
Vi vill tacka våra kunder för ett strålande 2017!
Under 2017 har det hänt mycket här på kontoret, vi har blivit en medarbetare till (välkommen
Sara!) och vi har fortsatt växa på våran hemmamarknad. Dessutom kan vi slå oss för bröstet,
då Länsförsäkringar fastighetsförmedling – för andra gången i rad – fått utmärkelsen
”nöjdast kunder” enligt Svenskt kvalitetsindex.
Vi lever på våra rekommendationer och nöjda kunder, så för oss är detta pris
oerhört viktigt!

Marknadsläget

Bostadsmarknaden i stort har verkligen varit samtalsämnet på många
middagar under hela 2017. Från att ha varit säljarens marknad senaste tio
åren så vände vinden något under kvartal 4 2017. Bostadsrättsmarknaden
har påverkats i form av större utbud, ca 5-10% justering på prisnivån och
längre försäljningstider. Villamarknaden har däremot stått sig stark, då det
fortsatt är ett lågt utbud av villor.

Tips till köpare

Vad ska man tänka på som köpare i en marknad där medierna ständigt skriver om räntor, amortering, prisnedgång, prisuppgång, utbud, efterfrågan m.m? Det viktigaste som vi ser det är att se
köpet som ditt blivande hem och inte som en investering.
Köp ett boende som passar din livssituation, som du kommer trivas i och där boendekostnaden
inte blir ett orosmoment för din privatekonomi.
Marknadens svängningar finns det ingen som kan förutse, och även fast kollegan på kafferasten
är helt säker på att prisnedgången kommer fortsätta, så kan det lika snabbt vända åt motsatt håll.

Tips till säljare

Ta kontakt med oss i god tid för att planera din försäljning och sätta dig själv i en så lugn och
bekväm sits som möjligt. Det finns ingen anledning att skapa onödig stress genom att vara ute i
sista sekund, processen att byta boende är stressig nog som den är.
Vi hjälper dig att ha en rimlig målbild och rätt förväntningar vid försäljning, grannens försäljning
för ett halvår sedan kanske inte är rätt jämförelseobjekt.
Samma tips som till köparen vad gäller marknadssituationen, det kan gå upp framöver – det kan
gå ner, utgå från hur marknaden ser ut i dag och tillsammans gör vi det bästa för att ni ska komma
vidare till nästa boende och slippa oron som det innebär ”att befinna sig på marknaden”.

Vi finns alltid tillgängliga för er som har frågor och funderingar
angående att köpa och sälja bostad. Välkommen att kontakta oss
på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde!
Skövde • Rådhusgatan 8 • 0500-77 40 80
www.lansfast.se/skovde • skovde@lansfast.se
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Låt
pengarna
växa

Länsförsäkringars fondarbete hållbart i längden

”

Länsförsäkringar är ett av fem fondförsäkringsbolag av
13 granskade som får grönt ljus för hållbarhetsarbete.
Det betyder att du som kund kan lita på Länsförsäkringar när du vill spara i hållbara fonder.
Söderberg och Partners har utvärderat Länsförsäkringar och tolv andra svenska fondförsäkringsbolags
hållbarhetsarbete. Länsförsäkringar är ett av fem
bolag där hållbarhetsarbetet får grönt ljus. Granskningen lyfter särskilt fram
arbetet med fondutbudet
och påverkansarbetet mot
förvaltare och bolag.
Länsförsäkringar
strävar hela tiden efter att
utveckla sin verksamhet.
Nu är det till exempel ännu
enklare för dig som kund
att investera hållbart, genom att ha med Morningstars nya hållbarhetsbetyg
på vår fondplattform.

Betyg i hållbarhet

Betyget visar hur hållbart en fond investerar utifrån
hur de bolag som fonden investerar i, hur de arbetar
med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.
Den hållbarhetsprofil som vi har sedan tidigare
förklarar hur fonderna själva jobbar med att välja in,
välja bort och påverka bolag.

– Många av våra kunder efterfrågar ökad information kring de hållbara fonderna och denna märkning
är ett viktigt steg för att tillmötesgå efterfrågan,
säger Ottillia Stormvinter, Privatrådgivare Bank i
Skövde.

Underlättar jämförelse

Hållbarhetsprofilen är en branschgemensam standard för att beskriva för kunderna hur fonderna arbetar med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprofilen är
framtagen av Swesif, ett branschforum för hållbara
investeringar där Länsförsäkringar och ett 40-tal
andra medlemmar ingår.
– Fördelen med att använda Swesifs hållbarhetsprofil är att finansbranschen tagit fram och enats
om den och därmed gjort den till en branschstandard. Att använda en och samma mall underlättar för
kunder som vill jämföra olika fonder, säger Christina
Hillesöy, ansvarig för Ansvarsfulla investeringar på
Länsförsäkringar.
Under fliken Hållbarhet på vår fondplattform kan
du se både hållbarhetsvärdet (1-100) och hållbarhetsbetyget (1-5 jordglober). Vill du spara hållbart är
det bra att hålla koll på båda siffrorna.

Ottillia Stormvinter, Privatrådgivare Bank, Skövde.

Många av våra
kunder efterfrågar ökad
information
kring de hållbara fonderna.

Ottillia Stormvinter

Så agerar Länsförsäkringar
Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars
fonder eller de rekommenderade externa
fonderna har investerat i ett bolag som bryter
mot internationella konventioner inleder vi en
dialog med det bolaget för att få till stånd en
förändring av deras agerande.
Skulle bolaget ändå inte ändra beteende kan
bolaget komma att uteslutas från Länsförsäkringars egna fonder.
Gå in på LFskaraborg.se och se mer under
spara och placera.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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SKYNDA

Familjesemester
på Maldiverna

ARBETADE
HÅRT

ÖRT

SAMLADES
SYFTE

PACINO
4

ÄR
TIGERN

EFTERVÄRLDEN

GÖR MAN
TRAVARE
ÖKA

FALKMAN

Nu

KATTDJUR

199:ller til

9

SOLGUD

TRALLORD

RUBBET

det gä

11 SKEDE
OM EN
STUND

LAND
ARISTOKRAT

HUS

8 sommarveckor i en egen Bungalow

an
Erbjud

HUND

FÖRMÅR

ARG
KAN
SPOTTA
VÄRLDSDEL

l igår.

KAN
VARG
DELAV
TIMMEN

DANS

STRÖM

EMOT

RÄCKA

VAN
HALVGRÄS
BÖRJAN
AV LÅT

BJUDS
GÄST

STOLLAR
LEDER
UPP
EDAMER

VILL
VOVVE
OFTA

REJÄL

HAL
FISK
BÅGE

GLOB

FIXA

SPELAS
HOCKEY
PÅ
GAMMAT

FATTAR
BESLUT
OM ÅTAL
SLUTAT

DRAG
BIBELDEL

GNAGARNÄSTE
KAN MAN
I EKA

12

BRUKAR
GRAN
FLYTA

6

PÅ
KATTTASS

AGADE

VÅLLAR

SES
OFTA
MED SÅ
TÖRNROSA

HUR SA?

15 LEDNING FÄRGADE

ÄRLIG

INTE

DRA EN
FÅRVALS
KLÄDER
KÖ

GESSLE

ÖPPEN
MUN

SÖNDER

LUNDELL

SMILA
LIVSLÄNGD

ENSLING

FORM
AV
VARA

13

2

FRAMÅTANDA

HAR
SKÖRT
SKAL

7

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

E-post: .....................................................................................................................................................................................................................
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris: Lars-Göran Johansson, Lidköping
2:a pris: Britt-Marie Eriksson, Lidköping
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Göran Hellman, Falköping
2:a pris: Arne Andersson, Tidaholm

Fortsätt drömma,
börja spara.

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

Fyll i de
numrerade
____ ____ ____ ____ ____ ____
bokstäverna
1
2
3
4
5
6
i ordning och
lös meningen:

STJÄLA

FÖRDE
VÄSEN
AVSTÅ
FRÅN

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

Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris: Per-Olof Jacobsson, Skövde
2:a pris: Inger Magnusson, Skövde

ÄLVA

SAL

2:a pris: Snyggt förkläde i canvas

Vinnare från förra korsordet
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1:a pris: RoupézCard gåvokort
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Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Gullevi Eriksson, Gullspång
2:a pris: Sten Olsson, Mariestad

Smart teknik
gör förarmiljön
till surffri zon
Den nya lagen som förbjuder
bilförare att använda telefon är
ett sätt att göra trafiken säkrare, men det finns fler. Länsförsäkringar har bestämt sig för att
paketera försäkring med smart
teknik för att komma till bukt
med rattsurfning.

Händerna på ratten – eller i alla fall inte på mobilen. Sedan den 1 februari är det förbjudet
att hålla i mobiltelefonen samtidigt som du kör bil.

Ny lag förbjuder
mobilen bakom ratten
Sedan den 1 februari är det inte längre tillåtet för föraren att
använda mobiler i handen under färd. Det är ett beslut som
vi på Länsförsäkringar är positiva till.
– Det här har ett mycket bra signalvärde – när vi kör
så fokuserar vi på trafiken. Vi ställde oss positiva till
regeringens remiss i höstas och välkomnar beskedet,
säger Pontus Blom, chef skadeförebyggande verksamhet på Länsförsäkringar Skaraborg.
Bakgrunden till den nya lagen är att den bestämmelse som infördes i december 2013, om att det
var okej att använda mobilen om det inte medförde
någon trafikfara, upplevdes otydlig och det var svårt
för förarna att bedöma när det var okej och inte.
– Enligt de nya reglerna
får föraren inte hålla mobilen i handen – punkt slut.
Nu slipper vi prövningen om
det varit någon trafikfara
inblandat. Det blir tydligare
för bilförarna med den nya
regeln och därmed lättare
att följa den, säger Pontus.
Pontus Blom.
Detta är ytterligare en
åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med
nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska
vägar.
– Länsförsäkringar är en del av nollvisionen och
arbetar efter de prioriterade insatsområdena för att
minska antal dödade och skadade i trafiken. Det gör

vi bland annat genom att ingå aktivt i arbetsgrupper
där strategier tas fram för att öka säkerheten, avslutar Pontus Blom.

Den nya lagen
Regeringen har beslutat om en ändring i
trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning
får användas av förare under färd på väg med
motordrivet fordon.
Ändringen i Trafikförordningen gäller från
den 1 februari 2018 och innebär att en förare
inte får använda mobiltelefon eller annan
kommunikationsutrustning på ett sådant sätt
att hen håller den i handen.
Förbudet mot att hålla utrustningen i handen
gäller utan att det behöver göras en prövning
av om användningen påverkat framförandet av
fordonet negativt.

Statistik visar att 86
procent är medvetna om
att detta är ett problem,
men ändå är det närmare
40 procent som medger
att de rattsurfar.
Nu har Länsförsäkringar initierat ett pilotprogram där de utvärderar olika lösningar som de vill
paketera med sitt försäkringserbjudande.
– Ride Safe är en smart tjänst som hjälper till att
skapa en störningsfri zon för bilföraren, berättar
Justus Alholt, affärsutvecklare på Länsförsäkringar.
– När bilen rör sig skapas ett skydd mot inkommande meddelande, mejl och notifikationer från
sociala medier.

Enkel installation

Ride Safe består av smart teknik i form av en enhet
som enkelt fästs i bilen, samt mobilappen ”Länsförsäkringar Ride Safe”. Tjänsten aktiveras automatiskt
när bilen körs genom att dosan och mobilappen
kommunicerar med varandra. På så sätt skapas ett
skydd för föraren mot inkommande datatrafik, såsom
notiser och meddelanden från Snapchat, Instagram,
Facebook och sms.
På samma sätt förhindrar skyddet även föraren
att själv surfa och skicka meddelanden under färd.
Skyddet slås automatiskt av när föraren kört färdigt.

Kan bli del av premieberäkning

Förarens surfbeteende under varje körning ger
poäng, en så kallad Ride Score.
– Färre olyckor kommer gynna alla Länsförsäkringars kunder då vi är ett kundägt företag. Med Ride
Score ser vi möjligheter att coacha förare till bättre
beteenden, fortsätter Justus Alholt.
På samma sätt kan Ride Score i framtiden vara
underlag för premieberäkning för försäkringstagaren.
Länsförsäkringar ser att tjänsten är av intresse för
både privatpersoner och företag med fordonsflottor,
såsom taxi och buss.

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av att testa Ride Safe eller på
annat sätt samarbeta i projektet? Välkommen att
ta kontakt med oss.
pontus.blom@LFskaraborg.se
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Innan ambulansen kommer
Genom att vara väl förberedd och veta vad som går att göra innan ambulansen kommer kan många
olycksfall lindras, och genom förebyggande åtgärder behöver olyckan inte ske överhuvudtaget.
Välkommen till en Första Hjälpen-kurs med inriktning mot barn i åldern 0-14 år.
Kursen vänder sig till föräldrar eller andra vuxna som träffar barn.
Närmast ordnar vi följande kurser:
Skövde 12 mars, Lidköping 14 mars, Falköping 20 mars och Mariestad 22 mars.
Läs mer på www.LABC.nu där du även bokar plats.
Måndag 12 mars 2018
SKÖVDE • Första Hjälpen-kurs

Onsdag 14 mars 2018
LIDKÖPING • Första Hjälpen-kurs

Kl 17.30 • Pris, kund: 195 kr. Ej kund 295 kr.

Kl 17.30 • Pris, kund: 195 kr. Ej kund 295 kr.

Tisdag 20 mars 2018
FALKÖPING • Första Hjälpen-kurs

Torsdag 22 mars 2018
MARIESTAD • Första Hjälpen-kurs

Kl 17.30 • Pris, kund: 195 kr. Ej kund 295 kr.

Kl 17.30 • Pris, kund: 195 kr. Ej kund 295 kr.

Arrangör: LIVTAG
Plats:
Länsförsäkringar Skaraborg i Skövde

Arrangör: LIVTAG
Plats:
Länsförsäkringar Skaraborg i Falköping

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 13A • 036-172 400
VARA Stora Torget 4 • 0512-797 270

Arrangör: LIVTAG
Plats:
Länsförsäkringar Skaraborg i Lidköping

Arrangör: LIVTAG
Plats:
Länsförsäkringar Skaraborg i Mariestad

