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Företagsutveckling
- inte bara städernas
privilegium
Som ett lokalt bolag är vi på Länsförsäkringar Skaraborg angelägna om ett välmående företagsklimat runt omkring oss.
I de fall vi får förmånen att vara med som partner för att leverera bank,- och försäkringsprodukter känns det extra bra.

VER

E

2019

BE

TO

US

L

RSÄKRIN
GA
SFÖ
R
ÄN

ALL FUND

HO

Bästa fondbolag
2019. Nu kavlar vi
upp ärmarna!
Vi är oerhört stolta över att ha blivit utsedda till
”Best Overall Fund House” vid Morningstar Fund Awards.
Men bra kan alltid bli bättre och vårt mål är att bli
Bästa fondbolag igen. Och igen.
Morningstar Awards 2019©.
Morningstar, Inc. All Rights
Reserved. Länsförsäkringar
Fondförvaltning nominated for
Best Overall Fund House, Sweden.

Skaraborg är en företagarbygd och entreprenörerna finns
såväl på landsbygden som i städerna. I detta nummer möter du två spännande verksamheter. Vem hade kunnat ana att
ett industrihotell skulle bli verklighet på landsbygden? I dag
råder det full aktivitet på industrihotellet Häljemo Fastigheter AB i Lundsbrunn, där ägarna Ola och Joakim ser ljust på
framtiden.
Ett annat ganska nytt och spännande företag som Hemmaplan besökt är Ljusgårda i Tibro. De har en vision att göra Norden självförsörjande på frukt och grönt. Missa inte att läsa om
den spännande affärsidén att odla grönsaker på höjden. Ljusgårdas rucola finns redan i många butikshyllor i Skaraborg
och tillväxten är stark. Nyligen tilldelades de ICAs entreprenörspris - Årets lokala hjälte 2019.

4-7 Ljusgårda

8-9 Byggboom i Skaraborg

10 Verktygsstölder

11 Försäkra ditt företag
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Många av oss går i tankar om vad vi själva kan göra för påverka
klimat och annat i positiv riktning. En sak du kan göra är att
fondspara hållbart. Du kan läsa mer om våra hållbara fonder
på nästa sida. I flera delar av Skaraborg är det full aktivitet på
byggandet - en riktig byggboom faktiskt. Och det byggs både
för verksamheter och bostäder. Läs mer om utvecklingen på
sidan 8-9.
Till sist vill jag önska dig en riktigt fin sommar!

Johan Kullander
Chef Företag- & Lantbruksmarknad
Länsförsäkringar Skaraborg

Här finns vi Skövde Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 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

Hemmaplan Ansvarig utgivare: Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg. Redaktion: Länsförsäkringar Skaraborg: David Seiving, Ann-Christine
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Så fondsparar
du hållbart
Idag är hållbarhet, miljö och etik en självklarhet och viktiga frågor för de allra flesta. Men hur gör du om du vill
fondspara hållbart? Här ger Ottilia Linden, Pensions- och Placeringsrådgivare tips på hur du kan gå till väga.

- Vill du spara hållbart ska du leta efter symbolen ”hållbarhetsprofilen”
som är en självdeklaration och fylls i av fondbolagen. På LFskaraborg.se
finns guiden Fondspara hållbart som hjälper dig vidare, förklarar
Ottillia Linden. Länsförsäkringar har flera fonder med miljö- eller
etiska förtecken att välja på.
- Hållbarhet är ett stort område och det är klokt att tänka efter vad
just du tycker är viktigt - vad innebär hållbarhet för dig? I guiden kan du
gå in och kolla upp respektive fond.
En annan viktig sak att tänka på är vilka risker du vill ta i ditt fondsparande, ska du spara till din pension och är under 45 år kan du kanske ta lite
högre risker än om du är äldre, menar Ottillia.
Morningstar hållbarhetsbetyg betygssätts först med ett hållbarhetsvärde och i nästa steg hållbarhetsbetyg. Under fliken hållbarhet på fondlistan hittar du dessa.
Svanenmärkta fonder är en annan symbol som kan dyka upp i hållbarhetssammanhang. Bland annat ska fonden göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
Anne-Christine Brandels

Länsförsäkringars fonder investerar INTE i:
Kärnvapen
Kemiska och biologiska vapen
Klusterbomber och landminor
Tobak
FossilSmart är ett bra exempel på en hållbar fond
som är en bra pusselbit i det totala sparandet
Väljer bort bolag som producerar fossila bränslen
Överviktar bolag med lägre utsläpp
På LFskaraborg.se kan du läsa mycket mer om
ansvarsfulla investeringar och hållbara fonder.

Vill du placera hållbart? Välkommen att kontakta oss!
LFskaraborg.se | 0500-777 000
Ottilia Linden
Pensions- & Placeringsrådgivare

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. Om bolaget inte ändrar beteende kan bolaget komma att uteslutas från Länsförsäkringars egna fonder.
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Ljusgårda ska göra Norden
självförsörjande på frukt och grönt
Jag tvättar händerna, tar på mig vita skyddskläder och ett huvudskydd som täcker håret
innan jag släpps innanför avspärrningarna. Men det är inte ett medicinskt laboratorium jag är
på väg in i. Utan till en grönsaksodling.

Lokalen jag kliver in i är starkt belyst, luften är fuktig och det odlas rucola från golv till tak. Det ligger en frisk doft av sallad i luften. Doften av
ett växande företag.
Från bastun till Ted Gärdestad
Idén om inomhusodling började i bastun när Tibrokillarna
Magnus Crommert, Christoffer Barath och Erik Lundgren satt och snackade. Ett YouTubeklipp hade väckt
inspirationen och de bestämde sig för att testa i ett
garage. Odlingen gav skörd.
2017 köpte Andreas Wilhelmsson in sig i företaget, blev vd och började planera. Man hittade investerare, tillträdde en träindustrilokal i Tibro
1 januari 2018 och började förvandla den till en
toppmodern inomhusodling.
- Jag brukar säga att vårt koncept är det som
Ted Gärdestad sjunger om – vi har tagit sol, vind
och vatten och placerat det i en inomhusmiljö. Vi har
bytt ut traktorn mot en padda och spaden mot lampor.
För den tekniskt intresserade kallas det vertikal hydroponisk odling. Det vill säga att man odlar på höjden, i vatten och med
elektronisk belysning. Det enda som tillsätts är näringen i vattnet. Det
är ett nästan helt slutet system där allt mäts i realtid och man kan styra
hela fotosyntesen.
Den första produkten i sortimentet är rucola och i maj skickade Ljusgårda ut ungefär 2000 påsar rucola i veckan till butiker på flertalet or-

ter i Skaraborg. Innan året är slut räknar man med att nå 20 000 påsar
i veckan.
Vem är då Andreas Wilhelmsson?
Andreas är serieentreprenören som redan vid 17 års ålder, 2008, startade sitt första företag. Nästa företag blev en webbyrå.
- Det var upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag
hade tre fantastiska år följt av två tuffa år som slutade med konkurs. Det var tufft men jag lärde mig
jättemycket. Framför allt att det är skillnad på att
bara vilja få ett ”ja” i försäljningen och att jobba
med rätt kunder. Jag fick också perspektiv på
riskanalys och vikten av att vara förberedd.
2014 kom Andreas tillbaka in i IT-branschen,
började konsulta och tog sig upp på banan igen.
2016 satte han en 5-årsplan.
-Jag påbörjade mitt livs äventyr och satte som mål
att under fem år bygga upp mig, starta nytt bolag och
skapa ett kapital. Runt 2021 skulle jag sedan hitta innovatörer med en idé som kan göra världen bättre, investera och
hjälpa dem att bygga bolag. När Ljusgårdakillarna och jag stötte ihop
sommaren 2017 var tajmingen därför egentligen helt fel för mig. Jag
hade bara hunnit få ihop lite kapital men idén var så bra att jag valde att
gå in. Snabbt tog jag hjälp av andra entreprenörer för att få in riskkapital
i bolaget.
Andreas satte redan från början upp ett team som skulle kunna bygga
ett 100-miljonersbolag.
Forts. på sid 7
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Korta fakta om Andreas Wilhelmsson
Född: 1990
Bor: Hjo
Familj: Fästmö och två barn
Gör: VD på Ljusgårda
Älskar: Dansa bugg, tävlingsdansade i tonåren
Oväntad fakta: Sjukt nördig. Programmerade mikroprocessorer och
kretskort i tonåren. Nörderiet finns kvar men tar sig andra uttryck.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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- Det första jag gjorde var att rekrytera styrelsen, ett produktionsråd
och ett marknadsråd. Vi behöver få in råd utifrån för att få det externa
perspektivet. Det här är vad som behövs både för bolaget och för mig
som person.
Att drömma stora drömmar
Ljusgårdas vision är att göra Norden självförsörjande på frukt och grönt.
- Sverige importerar nästan 80 % av all frukt och grönt. Att det är negativt för miljön förstår de flesta. Men att det är negativt för folkhälsan är det inte många som tänker på. När grönsaker odlas för att kunna transporteras långväga sker det på bekostnad av näringsvärden. Ju
färskare grönsak desto mer näringsrikt, vår rucola finns i butik dagen
efter skörd och vi trycker också skördedatum på våra påsar.
Påssallad är först ut men på sikt kommer man att gå vidare utifrån med
fler produkter, utifrån var man kan göra störst avtryck på marknaden.
Andreas beskriver bolagets mission som att få människor och mat att
växa. Att tillsammans med andra göra Norden självförsörjande på frukt
och grönt är ett delmål för att uppfylla det större syftet.
Externa investerare
Under 2018 investerade Ljusgårda 11 miljoner i renovering och maskiner
och 2019 räknar Andreas med att man kommer att investera ungefär
20 miljoner.

- Många investerare satte pengarna på teamet i början. Nu finns det en
hel produktionslinje som är igång och det gör det lättare att få in kapital
för att kunna växa. Redan första kvartalet 2020 räknar vi med att ha ett
positivt kassaflöde, vi behöver få ut ungefär 25 000 påsar i veckan för
att nå dit.
Dansband och personlig utveckling
Andreas Wilhelmsson är en riktig skaraborgsambassadör och är stolt
över att bygga bolag i Skaraborg. För att människor ska växa i Ljusgårda
jobbar man mycket aktivt med att sätta en kultur för tillväxt. Andreas
nämner tre viktiga pusselbitar:
- Vi har alltid 30-minuters extern inspiration på varje veckomöte. Det
kan vara att vi tittar på ett supermotiverande videoklipp till exempel. I
veckomötet har vi också alltid ”laget runt” där var och en berättar vad
man är mest stolt över som har hänt sista veckan. Det skapar en kultur
av att vi letar efter goda prestationer och också en tacksamhet över vad
som sker. Den tredje pusselbiten är att alla medarbetare har egna tillväxtplaner med 6-veckors-intervaller.
Både rucola och människa växer i den gamla industrilokalen i Tibro och
tidigare i vår tilldelades Ljusgårda ICAs entreprenörspris – Årets lokala
hjälte 2019. Många har ögonen på Tibroföretaget. Med doften av färsk
rucola kvar i mina lungor konstaterar jag att det blir spännande att följa
resan framåt.
David Seiving

Andreas tre tips till den som vill växa sitt företag
1. Modulera mästerskap
Hitta människor som har gjort saker du vill göra och gör som dem. Jag har alltid
sökt upp människor som gör något som jag blir inspirerad av.
2. Bygg superstarka team
Du måste omge dig med människor som både inspirerar dig och som kan hjälpa
dig. Det gäller både de anställda men också teamet utanför. I Ljusgårdas fall vår
styrelse, våra råd och våra investerare.
3. Dröm stort och börja smått
Det måste vara något som är inspirerande. Det gör att folk vill vara med på ett
helt annat sätt. Om man tänker för stort är risken att bli handlingsförlamad, men
du kan ändå göra något litet varje dag i rätt riktning.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Lidköping - projektet Selen, Stenportsgatan

Byggboom i Skaraborg
Lyftkranarna reser sig mot himlen nästan oavsett vilken Skaraborgskommun man kör in i och byggarbetsplatser pryder våra städer.
Det byggs både villor, flerbostadshus och fastigheter för verksamheter.
Vid årsskiftet var vi 267 172 invånare i gamla Skaraborg, en ökning på ungefär 3 000 personer de sista två åren. Men hur ser det ut framåt och
kommer det fortsätta byggas? Vi tog tempen på kommunerna i Skövde,
Lidköping, Mariestad och Falköping.
Samarbete är nyckeln i Skövde
Störst befolkningstillväxt har Skövde och de senaste åren har byggtakten varit hög. Under 2018 stod totalt hela 470 nya bostäder färdiga.
Caroline Hagström är samhällsbyggnadschef i Skövde kommun.

Skövde - Planerade
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- Jag är jätteglad över det samarbete som vi har mellan kommunen
och näringslivet. Vårt uppdrag är att möjliggöra byggnation, men det
måste också finnas företag som vill bygga och den kedjan fungerar väldigt bra i Skövde.
- Vi räknar med att fortsätta ligga på en nivå med drygt 400 färdigställda bostäder per år under flera år framöver. Både genom förtätning
i city och nya bostäder i ytterområden. I våra områdesplaner har vi en
10-årshorisont i planeringsarbetet för att Skövde ska fortsätta att utvecklas. På en samhällsbyggnadsenhet jobbar man ju med att möjliggöra framtiden.

Skövde - Pågående

Lidköping -Bostadsplanering och byggande

Lidköping bygger för att växa
Tora Gustafsson är Plan- och Trafikchef i Lidköpings kommun och berättar om hög byggtakt också i Lidköping. Det byggs flerbostadshus och
villor på flera håll i Lidköping, både av kommunala AB Bostäder och av
privata företag.
- Just nu har vi ett antal detaljplaner på gång för att möjliggöra att Lidköping ska växa till 45 000 invånare. För att nå målet räknar vi med att
det behöver byggas ungefär 200 bostäder per år. På kommunen är vår
del i kedjan att se till att det finns tillräckligt attraktiva planer för att företag ska vilja bygga.

Sjönära tomter i Mariestad (Foto: Tuana)

Sjönära lägen i Mariestad
Även i Mariestad snurrar kugghjulen på berättar Thomas Johansson
som är Samhällsbyggnadschef på Mariestads kommun.
- Det är full fart i byggnationerna här. Vi tog en ny översiktsplan i juni
2018 där målet är att bygga 2000 nya bostäder till år 2025, varav 300 på
landsbygden. För att nå dit planerar vi för 300 nya bostäder om året, berättar Thomas.
- Vi släpper nya tomter hela tiden och det är stor efterfrågan. Även
när det gäller att bygga flerbostadshus är intresset stort. Närheten till
Vänern är Mariestads stora potential och vi har många detaljplaner på
gång i sjönära lägen.
I Falköping byggs det både i stad och på landsbygden

Lidköping - Askeslätt

- Från att det bara byggdes villor i Falköping vände det för några år
sedan och de senaste 4-5 åren har det hänt jättemycket, berättar Erna
Pezic, Stadsbyggnadschef på Falköpings kommun. Det kommunala bostadsbolaget började bygga flerbostadshus och även privata aktörer är
nu med och bygger. Kommunen jobbar aktivt med att visa på fördelarna
med Falköping för att locka nya företag. Det byggs både bostäder, nya
skolor, äldreboende och verksamhetfastigheter. Såväl i staden som på
landsbygden. Behovet är ungefär 170 nya lägenheter per år för att vi ska
möta prognosen för befolkningsutvecklingen.
David Seiving

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Verktygsstölder stort problem
på byggarbetsplatser
Skiftet är slut på byggarbetsplatsen och personalen låser in sina
verktyg i containern som vanligt. De säger ”tack för idag” och ger
sig hemåt. Det de inte har räknat med att är någon annan och oönskad snart går på sitt pass. På morgonen möts de av att låset är
uppbrutet på containern och verktyg för många tusentals kronor
är försvunna.
- Sedan hösten 2018 har vi haft ett drygt 20-tal verktygsstölder från byggarbetsplatser i Skaraborg, säger Andreas Nord, som
jobbar som Riskingenjör på Länsförsäkringar Skaraborg. Tjuvarna är ute efter verktyg, berättar Andreas. Det kan dels vara verktyg som ligger kvar inne i byggobjektet och dels vara verktyg som
stjäls ur container.

Organiserad brottslighet
Verktygen är lätta att transportera och är värda mycket pengar.
Vi tror att det ofta är organiserad brottslighet som ligger bakom
stölderna och de agerar snabbt. Stöldgodset lämnar oftast landet inom någon eller några dagar. Den vanligaste metoden är att
tjuvarna tar sig in i containern genom att såga av låsbommen eller
gångjärnen. Ibland händer det också att man sågar upp sidan på
containern.
- Om verktygen inte är rätt zskyddade kan det vara risk att man
inte har rätt till hela ersättningen, säger Andreas Nord. Även om
försäkringen täcker stora delar av kostnaden är det också ett
stort problem för byggaren om personalen inte kan jobba.
David Seiving

ANDREAS BÄSTA TIPS
1. Rätt bom och lås
De vanligaste bristerna vi ser hos kunder är att låsbommen som sitter på utsidan av containern är för svag. Låsbommen bör sitta monterad på insidan av dörrarna och vara certifierad
enligt SSF1051, låset ska vara lägst klass 4.
2. Larm

Andreas Nord, Riskingenjör
Länsförsäkringar Skaraborg
0500-777 018

Området runt container och bodar bör ha larm med rörelsedetektorer kopplat till larmbolag. Även vid större leveranser av exempelvis vitvaror till ett bygge bör området ha larm
med rörelsedetektorer. Ett tips är att dela på larmkostnaderna mellan flera entreprenörer
som är verksamma på bygget.
3. Belyst område nattetid
Om bygget är belyst även nattetid känner sig eventuella tjuvar mer iakttagna vilket avskräcker.
4. Verktygsvagn
Verktyg som förvaras inne i den fastighet som byggs bör förvaras i en verktygsvagn som är
både fastlåst och låst utanför arbetstid.
5. DNA-märk verktygen
Märkta verktyg är lättare att spåra vilket gör dem mindre attraktiva för hälare.
6. Säkerhetscontainrar
Det finns även säkerhetcontainrar idag med ett betydligt bättre inbrottsskydd än de traditionella. De kan vara utrustade med dörrar med flera lås och väggar och tak i flera skikt.
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Startat eget? Glöm inte försäkringen
Det är mycket att ta ställning till när man startar företag. För att göra det
lättare för dig har vi satt ihop en försäkringslösning speciellt för nya företag.

Starta eget-försäkring
Med prova-på-upplägget i 6 månader får du en försäkringslösning med ett brett skydd. Du får ett
ekonomiskt skydd vid avbrott i verksamheten, om du krävs på skadestånd eller dina saker skadas.
Försäkringsskyddet är kanske inte det första man tänker på – men det är nog så viktigt. Du som kund
behöver inte ta ställning till olika val och tillägg då vår försäkringslösning redan är paketerad och klar.
Dessutom till ett fast pris oavsett storlek på företaget – upp till fem anställda. Tänk på att din hemförsäkring inte täcker ditt nystartade företag.

6 MÅNADERS PROVA PÅ-FÖRSÄKRING

TOTALPRIS 1000 KRONOR

BRETT FÖRSÄKRINGSSKYDD

FAKTA
Starta-eget-försäkring kan tecknas när som helst under det första verksamhetsåret av företag med
upp till fem anställda. Försäkringen kan endast tecknas digitalt på LFskaraborg.se/foretag
Det här innehåller försäkringen

Tillägg som ingår

Grundskydd

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Egendomsförsäkring inklusive allriskförsäkring
Avbrottsförsäkring
Ansvarsförsäkring inklusive skydd för
rådgivande verksamhet
Rättsskyddsförsäkring

Allriskförsäkring på arbetsområde
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Olycksfalls- samt kundolycksfallsförsäkring
Kyl- och frysförsäkring
Krisförsäkring

Tjänstepension för egenföretagare
Personförsäkring och pensionssparande i ett. En bra start för dig som driver eget företag
Vår tjänstepension för egenföretagare, Friplan Start, ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig
sjukdom eller olycksfall och innebär en enkel start på ditt pensionssparande. Du slipper göra
krångliga val, vi har gjort dem åt dig. Vår tjänstepension för egenföretagare kan tecknas online
av dig som äger aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma som saknar
kollektivavtal.

FÄRDIGPAKETERAT- INGA KRÅNGLIGA VAL

DET TAR BARA 5 MINUTER

FAKTA
Vad innebär personförsäkring?
Personförsäkringen innehåller de försäkringar som brukar ingå i kollektivavtalad
tjänstepension. I personförsäkringen ingår även en betalningsbefrielse, som gör
att du inte behöver betala för paketet om du blir sjukskriven mer än tre månader.

•
•
•
•

GÄLLER DYGNET RUNT

Sjukförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Livförsäkring
Pensionssparande

Vi kontaktar dig för en fortsättning och mer anpassad försäkring när perioden har löpt ut. Även Friplan start följs upp.
Läs mer och teckna din försäkring på: LFskaraborg.se/foretag

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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”

Visst har det varit tufft – men
vi är inte rädda för att ta i

Företagshotell med
goda utsikter
Många tror att industrihotell och företagsutveckling hör städerna till. Men det går att lyckas även på
landsbygden. Det är Häljemo Fastigheter i Lundsbrunn ett levande exempel på.

Innanför grindarna på Häljemovägen 1 är det full aktivitet på vardagarna. På helgerna också förresten – entreprenörer tar inte nödvändigtvis ledigt bara för att det blir lördag. På området huserar ett 20-tal
företag i vitt skilda branscher, och fler ska det bli. Snart flyttar nämligen
Götene Vatten & Värme in i nybyggda lokaler här. Samtidigt står ännu
större utbyggnationer runt hörnet.
- Framtiden ser mycket ljus ut, spår fastighetsägarna Ola Korsell och
Joakim Jallby.
Annat var det för sex år sedan när de båda bestämde sig för att köpa
fastigheten av Götenehus, bilda Häljemo Fastigheter AB och satsa på
företagshotell. Ola och Joakim drev redan då varsitt företag och behövde större ytor. När Värsåsvillans verksamhet lades ned såg kollegorna
ett bra läge. Men med 12 500 kvadratmeter yta och endast två mindre
hyresgäster i lokalerna var det inte många som trodde på affären.
- Det var bara vi och våra händer. Visst har det varit tufft – men vi är inte
rädda för att ta i, sammanfattar Joakim.

Nu har de tusentals timmar av oavlönat arbete och mängder av lärdomar bakom sig. Att ge upp var aldrig ett alternativ.
- Om jag känner för något, då genomför jag det, säger Ola och får medhåll av Joakim.
Och det gick alltså vägen. Idag sysselsätter företagen innanför grindarna totalt 140 personer. Det betyder förstås hyresintäkter för Häljemo
Fastigheter, men också ett uppsving för byn. Inte minst för Lundsbrunns
lokala butik.
- Det är positivt för byn att folk kommer hit för att jobba. Några av våra
hyresgäster är Lundsbrunnsbaserade företag men de flesta är inte det,
säger Ola och Joakim tillägger:
- Vissa företag behöver ligga i stan, men för väldigt många är det en fördel att vara på landet. Hyrorna är billigare, expansionsmöjligheterna
enorma ... och så är det ju en väldigt trevlig miljö att jobba i.
Carin Söder
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Fyra framgångstips:
1. Satsa på det du känner är rätt.
2. Sätt upp en struktur för vem som ska
göra vad.
3. Ge inte upp! Om du förlorar de första
matcherna, lägg i en ny växel och kör
igen.
4. Var inte rädd för att ta beslut.

Därför valde de Länsförsäkringar
- Vi bytte till Länsförsäkringar både på bank- och försäkringssidan för ett år sedan, och har äntligen hittat den
samarbetspartner vi har letat efter och behövt. Tidigare finansiärer fick vi inget stöd ifrån alls – tvärtom. Med
Länsförsäkringar i ryggen är vi rustade för framtiden. Det
gör att det kan hända stora grejer framöver.

Fotnot: Förutom fastighetsbolaget driver Ola och Joakim också totalt fyra
andra företag – antingen var för sig, på egen hand eller tillsammans med
andra.

Har du koll på
din skärmtid?
Skärmhjälpen är ett initiativ för att finna välbefinnande
i en allt mer digitaliserad vardag. Gör testet du med på
skärmhjälpen.se

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Psykisk ohälsa i arbetslivet,
hur står det till egentligen?
Sedan 2011 har sjukskrivningarna ökat kraftigt i Sverige, statistik visar
att nära 50 procent av sjukskrivningarna kommer av psykiatriska
diagnoser. För att få en klarare bild av förhållandena på arbetsmarknaden och de anställdas syn på problematiken har Länsförsäkringar
genomfört en undersökning som sammanställts till rapporten
”Attityder till psykisk och fysisk ohälsa i arbetslivet”.

En av tio i yrkesverksam ålder lider av psykisk
ohälsa, bland äldre är motsvarande siffra två
av tio och bland unga är tre av tio drabbade.
Undersökningen visar att psykisk ohälsa blivit
mer accepterat på arbetsplatserna under det
senaste decenniet. Trots det svarar majoriteten att det finns större förståelse för fysisk
ohälsa på arbetsplatsen än psykisk ohälsa.
Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringars
Hälsostrateg kommenterar resultatet i rapporten:
”Vill vi bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa måste vi också bli bättre på att våga prata
om psykisk ohälsa i vardagen”.
Sammanräknat uppgår direkta och indirekta
samhällskostnader för psykisk ohälsa varje
år till omkring 200 miljarder kronor. Majoriteten av pengarna går till reaktiva insatser,
något som Kristina Ström Olsson vill se en
ändring på, hon förespråkar en mer aktiv hållning för att förebygga psykisk ohälsa på ett
tidigare plan.

Kristina Ström Olsson,
Hälsostrateg

I undersökningen uppger nästan 50 procent
av de intervjuade i åldrarna 18-29 år att de
upplever att de inte kan prata med sin chef
om psykisk ohälsa. I samma grupp uppger 22
procent att de nog ibland är sjukskrivna även
om de egentligen skulle kunna arbeta. Kristina
Ström Olsson tolkar siffrorna som att det delvis kan vara på väg att ske en större attitydförändring på arbetsmarknaden som bidrar till
resultatet.
Fler än hälften av de intervjuade uppger att de
upplever att människor i deras omgivning ser
på psykisk ohälsa som något skamfyllt.
”Det är för att skapa förutsättningar för att
förebygga psykisk ohälsa som vi har genomfört den här undersökningen, för att få en uppfattning om hur vi ser på psykisk ohälsa jämfört med fysisk ohälsa i arbetslivet”.
Rapporten har genomförts med
representanter från samtliga 23
Länsförsäkringsbolag och totalt
har 7 074 svar lämnats av personer i åldrarna 18-79 år. Rapporten ”Attityder till psykisk och
fysisk ohälsa i arbetslivet” finns
att läsa i sin helhet här:

www.lansfosakringar.se/skaraborg/privat/om-oss/press-media
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Namn: Sören Gustavsson
Ålder: 61

Pension, överlämning
och nytillskott på
gång i Lidköping

Bor: I Källby
Jobb: Kundansvarig Företagsförsäkring
Familj: Gift med Maria. Barnen, Anne och
Sofia samt barnbarnen Norah och William
Hobby: Volvo, villan, vovven Nisse. Naturen
och matlagning.

Det är mycket kunskap och erfarenhet som
Sören Gustavsson samlat på sig under sina 18
år på Länsförsäkringar och han nu ska lämna
över för att gå i pension. För många företagare
i västra Skaraborg är Sören ett välkänt ansikte då hans företagsbesök har blivit många. För
det är just precis det som han tycker har varit
det bästa med jobbet – kontakten med alla de
positiva människor som brinner för sin verksamhet.

NY KUNDANSVARIG!
Namn: Marianne Eriksson

Namn: Henrik Jonsson

Ålder: 54

Ålder: 43 år

Jobbar med: Företagsförsäkring

Jobbar med: Kundansvarig Pension
& Placering Företag

Tillgänglighet – nummer ett

Bor: I Filsbäck, Lidköping

- För mig har arbetet inneburit att hjälpa företagare och fastighetsägare att få ett försäkringsskydd som de kan känna sig trygga med,
enkelt uttryckt - rätt försäkring till rätt pris,
menar Sören. Vi har idag en marknadsandel
på 48 % inom tillverkningsindustri och 33 %
av tjänsteföretagen, här har vårt starka varumärke slagit igenom. Vi jobbar också hårt för
en personlig service både på bank och försäkring. Att vara tillgänglig för kunderna är något
jag alltid satt högst upp på agendan.

Familj: Maken Sven och barnen John och
Mikaela

Ledighet i sikte
- Mina planer för den kommande ledigheten
är till att börja med att bara vara ledig. Sedan
finns det saker att ta tag i såsom villan och
trädgården. Boktraven ska jag också ta mig an.
Med glädje, avslutar han.
Marianne i nytt sammanhang
All den kunskap som Sören samlat på sig lämnas över till kollegan Marianne Eriksson, men
för henne är företagsmarknaden ingenting
nytt då hon redan idag har kontakt med många
av kunderna genom sitt arbete som kundansvarig pension & placera i västra Skaraborg.

Hobby: Har precis köpt MTB så nu är det
cykel som gäller

- Efter snart 20 år i yrket med pension,- och
personskadeskydd för företagare och anställda känner jag att det är dags för mig att lära
mig mer om företagens andra behov och alla
de möjligheter som finns för att hjälpa företagen till rätt försäkringslösning, förklarar Marianne.
- Inför övertagandet besöker Sören och jag
tillsammans de större företagen allt eftersom
ordinarie årsgenomgångar är inbokade. Sören har mycket bred kunskap inom området,
han började sin karriär på Skatteverket och
har arbetat med både liv,- sakförsäkring och
bank. Han kan verkligen allt. Dessutom är han
en duktig pedagog med mycket tålamod, säger
Marianne med glimten i ögat.

Bor: I Skövde
Familj: Gift med Camilla. Barnen Loke 11 år
och Eskil 10 år
Hobby: Ishockey, golf, matlagning,
umgås med vänner och familj

Henrik Jonsson började på Länsförsäkringar i
mars och kommer närmast från bankvärlden.
Han har tidigare varit officer i 14 år innan han
sadlade om till sektor bank och personförsäkring.
- Jag känner att jag levererar stor nytta till
kunderna, inom ett område som är ganska
komplext men väldigt viktigt, menar
Henrik.
- Det känns fantastiskt roligt att få jobba i ett
kundägt företag med trevliga kollegor. Under
mina kundbesök lyssnar jag in kunderna om
vilka behov som finns och informerar sedan
på ett begripligt sätt. Efter mötet vill jag att de
ska en bra känsla och förstå vad mötet handlade om och vilka beslut som fattats, avslutar
Henrik.
Anne-Christine Brandels

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Det är vi som hjälper ditt företag
Försäkring Företag - Det är oss du ska prata med

Lars Jildenäs

Martin Söderström

Jan Wennerdal

Sören Gustavsson

Trond Andersen

Kundansvarig
Företagsförsäkring

Kundansvarig
Företagsförsäkring/Yrkestrafik

Kundansvarig
Företagsförsäkring

0501-377 255, mso@lfr.se

0500-777 196, lji@lfr.se

0500-777 197, jwe@lfr.se

0510-777 226, sgu@lfr.se

0515-677 210, tad@lfr.se

Marianne Eriksson

Joakim Skogsberg

Kundansvarig
Företagsförsäkring

Kundansvarig
Företagsförsäkring

Sandra Johansson

0510-777 237, mei@lfr.se

0500-777 075, 4jv@lfr.se

Kundansvarig
Företagsförsäkring

Kundansvarig
Företagsförsäkring

Innesäljare
Företagsförsäkring

Louise Lindahl

Morgan Jalmelin

Innesäljare
Företagsförsäkring

Innesäljare
Företagsmotor

0500-777 081, 4sj@lfr.se

0500-777 043, lli@lfr.se

0500-777 151, mja@lfr.se

Företagsbank - Det är oss du ska prata med

Marcus Lindberg

Madeleine Larsson Freiholtz

Charlotte Lundin

Gunnar Andersson

Rådgivningschef Företagbank

Kundansvarig Bank Företag

Kundansvarig Bank Företag

Kundansvarig Bank Företag

0510-488030, mli@lfr.se

0510-48 80 29, mfr@lfr.se

0500-77 70 91, clu@lfr.se

0510-48 80 31, gad@lfr.se

Pension och Placering Företag - Det är oss du ska prata med

Peter Gren

Henrik Jonsson

Tobias Rydberg

Magnus Pettersson

Kundansvarig Pension & Placering

Kundansvarig Pension & Placering

Kundansvarig Pension & Placering

Kundansvarig Pension & Placering

0501-640 10, pgr@lfr.se

0515-488 010, hjo@lfr.se

0515-677215, tsv@lfr.se

0500-777 0561, mpt@lfr.se

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