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Andreas från Uti Bôgda
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Korta snabba ben

I detta nummer av Hemmaplan Landsbygd

– En ta(x)cksam fördel i skogen
4-5 Hemma hos Uti Bôgda

Martin Johansson i Skövde var säker på att det var en strävhårig tax han skulle skaffa redan i förskolan.
Innan jag hinner slå mig ner i köket hoppar en glad liten kille som heter Loke mot mitt ben och förväntar
sig att bli både kliad och klappad.

Vi satsar på Skaraborg!
Välkommen till Hemmaplan Landsbygds höstnummer. Häng
med oss Uti Bôgda när vi besöker Andreas Magnusson och
hans familj i Häggum. Andreas är en av skaparna till den
populära TV-serien Uti Bôgda och gillar verkligen Skaraborg
och landsbygden.
Att vara i skogen är för många härlig rekreation och något
som hör hösten till. Är du en av dem som trivs bäst i skogen med svampplock eller jakt? I tidningen kan du läsa om
Martin Johansson och taxen Loke. Kanske är du en av dem som
jobbar i skogen ibland. Då är artikeln med Bengt Skagerstam
ett bra tips att läsa. Han ger kurser i hur man jobbar säkert
i skogen. Det kan faktiskt vara så att du enligt lag ska ha ett
motorsågskörkort – värt att kolla upp. Gör i så fall som många
andra – ta ett motorsågskörkort i höst om inte annat så för
din egen säkerhet.

7 Såga säkert med rätt körkort

Djur och särskilt hundar har länge varit en central del i Martins liv, just
taxar träffade han genom sin farfar och redan som sexåring visste Martin att han också ville ha en tax, men det blev verklighet först 2006.
Fyraårige Loke är drevhund och Martin försöker få till så mycket tid i
skog och mark som möjligt.

8-9 Vi satsar på Lidköping

10-11 Okända risker hos dig

Jag vill också slå ett slag för Guldkund, vårt lojalitetskoncept
för dig som samlar både bank och försäkring hos oss med fina
rabatter. Titta in på LFskaraborg.se/guldkund och se vad du
kan spara.

- Tax är en väldigt bra drevhund, den kan flytta vilt framför sig på ett bra
sätt. De korta benen och det ihärdiga skallet gör att taxen framstår som
en liten och jobbig jäkel i skogen som vilda djur enkelt kan gå ifrån men
som är ihärdig och inte ger sig. På så sätt flyttar sig viltet i terrängen på
ett naturligt sätt och i ett lugnt tempo. Dessutom ger de ifrån sig skall
väldigt ofta vilket gör att viltet vet var hunden befinner sig hela tiden. En
av mina tidigare hundar kunde skälla upp till 100-120 gånger per minut,
han skällde på både ut- och inandning, skrattar Martin.

Ha en riktigt härlig höst!

Chef, Företag- & Lantbruksmarknad

Upplev känslan
— bli Guldkund
20% på dina försäkringar
plus andra förmåner.
Läs mer på: LFskaraborg.se/guldkund

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
Brandels, Malene Falk, Mattias Ljung. Layout: Maria Landström Omslagsbild: Andreas Magnusson, Ronja Bood och dottern Lova (Bild: Malene Falk).
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Taxen är en utmärkt drevhund
Taxar är i grunden framavlade för att kunna ta sig ned i gryt och gångar
och används ofta till jakt. De taxar Martin har haft är också grythundar i
grunden men används mest för drev, förklarar han.

Till sist. Vi är glada över att kunna berätta om vår satsning i
västra Skaraborg med nytt kontor på Torggatan i Lidköping
och utökning av service till lantbruksföretag. Välkommen till
oss!

Johan Kullander

- Det är det roligaste Loke vet att söka vilt i skogen. Tar jag på mig ett
par gymnastikskor så blir han allmänt uppspelt och springer runt, tar jag
däremot fram stövlarna då vet han var som är på gång och går direkt till
bilen. Det är kul att låta honom få röra sig i skogen, det gör att han mår
bra och utvecklas till en bättre drevhund.

		

Jakt bedrivs till störst del mellan
1/10 och 31/1. Martin som rör
sig mycket i skogen förklarar för mig hur jag bör
tänka när jag rör mig
i skog och mark under jaktsäsongen.
- Först och främst
ska du vara medveten om att det
är jägarna som bär
huvudansvaret vid
jakt, men det finns
saker att göra för att
öka sin säkerhet i skogen. Ta gärna på dig något orangefärgat, det syns
bra i skogen och är inte en färg
som finns där naturligt.

Martin Johansson tillsammans med sin hund Loke.

Hör du hundar som skäller eller av någon annan anledning misstänker
att det är pågående jakt i ett område, försök att ta en annan väg. Att
använda sunt förnuft och vara lite smart gör stor skillnad. Sen finns det
många omtänksamma personer där ute som gärna vill hjälpa till, det har
hänt att vänner fått drevhundar kopplade av privatpersoner som misstagit sig och trott att hunden sprungit vilse. Kommer en lös hund springande i skogen eller skogsbrynet är det klokt att kontrollera om den har
halsband och/eller spårsändare.
En annan viktig sak att tänka på som hundägare är att alltid ha koll på
sin hund, som ägare är du alltid ansvarig oavsett om du har en jakthund
eller inte.
Text och foto: Mattias Ljung

Vad kostar det att
försäkra min hund?

Olika men lika trygga! För att du ska veta precis
vilken försäkring du ska välja, har vi nu släppt
423 specialanpassade försäkringar för vanliga
och ovanliga hundraser.
Vår skadestatistik sträcker sig långt tillbaka.
Därför vet vi att behov,risker och besvär varierar
kraftigt hundraser emellan. Om du försäkrar din
valp innan den blir fyra månader får du dessutom
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt
första året.
Vi gör det enkelt att vara trygg.

Våra lokala specialister i Skaraborg hjälper dig.
Ring på: 0500–777 300
Agria.se

Teckna din
försäkring
idag!

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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Andreas från Uti Bôgda
trivs bäst på landet
Andreas Magnusson är en av skaparna bakom den populära serien Uti Bôgda, som utspelar sig i Skaraborg.
Han trivs bäst på landet då det enligt honom är alldeles för högt tempo och för mycket intryck i staden.
Att få ha en egen liten oas ger en möjlighet till återhämtning och ett sätt att kliva ur ”ekorrhjulet”.
Hemma på landet kan de kreativa tankarna flöda fritt.

Det är absolut inte ensamt att bo på landet, om någon trodde det. När
vi kör fram på uppfarten är det fullt av bilar utanför den gula charmiga
villan, som har samma härliga färg som man förknippar med Pippi Långstrumps Villa villerkulla. Men det är också den enda likheten mellan de
två husen.
Andreas och sambon Ronjas hus har en fin ombonad trädgård med massa härliga röda rosor som klättrar upp för ena husväggen. Man känner
ett direkt lugn infinna sig i kroppen när man blickar ut över den gröna
naturen som omger huset som är precis sådär mysigt och hemtrevligt
även på insidan. Här möts en modern inredningsstil i perfekt harmoni
med det äldre husets karaktär.

Vi kommer samtidigt som Andreas kollega och vän från Uti bôgda, Bill
Granath och hans familj. När vi hälsat klart på det härliga gänget, och
samlats i köket så glider samtalet nästan direkt in på vad som är bäst
med att bo på landet.

”

Jag kan tänka mig
att bo här hela livet

Fördelarna med att bo på landet
– Tillgången till naturen, säger Ronja och alla runt köksbordet håller
med. Att man kan få göra lite som man själv vill, fyller Bill i, som även han
bor på landet ute på Kållandsö. Andreas tillägger att den största fördelen är lugnet. När man är en kreativ person där tankarna snurrar för fullt
i huvudet hela tiden så krävs en tyst och lugn miljö för att kunna koncentrera sig. Huset på landet är hans egna lilla oas.

Utsikt från köksfönstret

Ett boende på landet har alltid lockat

Kärleken till Skaraborg

Att Andreas skulle bosätta sig på landet har nog alltid funnits där och
när han och Ronja började leta efter ett gemensamt hem var det ett boende utanför staden som lockade för båda två. Så när Ronjas farmor
och farfar kände att gården de bott i sedan en lång tid tillbaka började bli
för stor för dem två, stod Ronja och Andreas redo att ta över. Det blev
en perfekt lösning för alla, då farföräldrarna kan komma och hälsa på.

Att kärleken till Skaraborg är stor är inte svårt att förstå. Förutom att
Andreas både är uppvuxen och bor kvar här, har han och hans kollegor
på Pilsnerfilm AB skapat serien Uti Bôgda som utspelar sig just i Skaraborg.

– Det är kul att den möjligheten finns, de brukar komma förbi och är inte
sena att påpeka när vi lyckats ta död på någon utav deras buskar eller
blommor, säger Andreas. Just det här med att ha en trädgård är en av
		
alla saker som är roligt med landet.
Visst jag är nybörjare och håller
fortfarande på att lära mig
allt, men tilltalas av alla
möjligheter som finns i
ens direkta närhet, säger Andreas.

- Det är underbart här, dialekten, folket, skaraborgare är roliga utan att
de vet om det.
På frågan om hur han kommer på alla idéer till manus, svarar Andreas
att gänget skojar mycket tillsammans och att de hittar inspiration från
olika håll. Många av karaktärerna i serien är kopior av människor som
finns på riktigt.
Att Andreas har hittat hem på gården i Häggum råder det inga tvivel om.
- Jag är väldigt hemmakär, gillar inte att resa utan trivs som allra bäst
här hemma, säger Andreas och avslutar meningen, här kan jag tänka mig
att bo hela livet.
Text och foto: Malene Falk

Korta fakta om Andreas Magnusson

Ronja, Lova och Andreas
framför sitt drömboende.
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Familj: Sambon Ronja och dottern Lova
Bor: På en gård i Häggum
Gör: Jobbar på Cementa och Pilsnerfilm AB
Gör på fritiden: Skriver musik, manus, fotar och filmar
”Får jag för lite av det kreativa mår jag inte bra”

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Såga säkert med ”rätt” körkort

Familjen sparar*

- eller lär dig hur du inte fäller träd
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Hela sitt yrkesliv har Bengt jobbat inom skogsbruket. Det bästa tycker han är friheten och att få
vara utomhus, ensamheten har aldrig har varit något problem då det har varit full fart
hemma med många barn. Bengt tycker sig ha fått det bästa av två världar.

- När lagen om utbildningskrav kom för oss som använder motorsåg inom yrket var vi några som slog oss ihop hemomkring
och genomförde studiecirkeln ”motorsågskörkort” via
vuxenskolan. Sedan dess har jag fortsatt som kursledare, berättar Bengt.
Säkerhetsutrustning
Kursdeltagarna har ofta själv skog och känner
att de vill lära sig mer, de kanske har föräldrar som börjar bli äldre och behöver
hjälp.

Bilför
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Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen som omfattar åtta kurstillfällen á tre
timmar och avslutas med prov i både teori
och praktik. Det handlar mycket om säkerhet.
Kravet är skyddsbyxa och stövlar, jacka med
reflexväst, hjälm med hörselskydd och visir samt
första förbandsväska. Bengt rekommenderar också
att ha med sig mobiltelefon när man är själv ute i skogen
och jobbar.

-600k
r
g

Olycksdrabbad bransch
- Skogsbranschen tillhör en av de branscher som drabbas av flest olyckor och dödsfall, det minskar visserligen beroende på mekaniseringen, men manuella
motorsågar har fortsatt stor betydelse exempelvis nu när problemen med granbarkborren
finns och skogsägaren själv behöver ta bort
angripna träd, menar Bengt.
Flera utbildningsnivåer
De första kurserna A och B är avsedda för
vanlig skogsavverkning, vid mer avancerade
jobb på besvärligare träd och tomter med
mera krävs C. Ska man jobba med fällning på
ledningsgator och järnvägar krävs D, sedan
finns det ytterligare nivåer utöver detta. Förutom att ta motorsågskörkort uppmanar Bengt till
att alltid vara förutseende och inte stressa när man
ska jobba med trädfällning.
Text och foto: Anne-Christine Brandels

Barnförsäkring

-650kr

VIKTIGT!
Vem behöver ett körkort?
Det är fler än yrkesverksamma som behöver körkort.
Gå in på sakerskog.se och se rekommendationer

Upplev känslan
— bli Guldkund
20% på dina försäkringar plus andra förmåner.
Om du är lantbruksföretagare läs mer på: LFskaraborg.se/guldkund

Har du rätt olycksfallsförsäkring?
Ring oss på 0500-777 100

Så här blir du Guldkund
Du har boendeförsäkring
och Bekväma vardagen hos
Länsförsäkringar Skaraborg, vilket
betyder att du byter bank och
flyttar din ekonomi till oss. Du har
dessutom ett eget sparande i fond
eller ISK på minst 500 kr i månaden
eller minst 200 000 kronor i sparat
kapital hos oss.

Namn: Bengt Skagerstam
Bor: Halna, Töreboda
Ålder: 65 år
Jobbar som: Egen företagare inom skog- och lantbruk
Familj: Fru Yvonne, fem barn och sju barnbarn
Bengt Skagerstam, utbildare i Vuxenskolans kurs motorsågskörkort A+B, C.

*Räkneexempel på vad en familj kan spara som Guldkund. Gå in på LFskaraborg.se/guldkund och räkna ut hur mycket just du sparar.
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Vi satsar på Lidköping
och tror på en livskraftig landsbygd
Nu hoppas vi att ännu fler Lidköpingsbor kommer att upptäcka oss då vi under nästa år kommer
att flytta in i nya lokaler. Här kommer Bank & Försäkring samt Fastighetsförmedling att rymmas under ett tak.
De nya lokalerna ligger vid hörnet av torget på Torggatan. Med detta får
vi fantastiska möjligheter att komma närmare våra kunder. Vi tror på en
fortsatt framgång och utveckling i västra Skaraborg och tycker det är
viktigt med en levande landsbygd så nu satsar vi ytterligare genom att

utöka vårt lantbruksteam i västra Skaraborg. Våra nya kundansvariga
för lantbruksförsäkring har arbetat ett tag så du kan redan nu träffa
Anders Mogren och Fredrik Ottersten.

Ring eller
maila oss!

NY KUNDANSVARIG!
Namn: Niclas Andersson

Namn: Anders Mogren

Jobbar med: Kundansvarig Bank Lantbruk

Jobbar med: Kundansvarig Försäkring Lantbruk

Ålder: 53 år

Ålder: 43 år

Familj: Två vuxna söner

Familj: Frun Anna och två barn Emil 9 år och Klara 11 år

Bor: På en gård utanför Grästorp

Bor: Månstorps Gård, Götene, där Anders är sjätte generationen

Roligast med jobbet: Det är alla kundrelationer.

Roligast med jobbet: Kundkontakten och mötet med människor.
Att få träffa alla duktiga företagare, kunna hjälpa till och själv få
lära sig nya saker.

Fritid: Friluftsliv och skidåkning. Och så lantbruket förstås, är ju
månskensbonde.

Fritid: Familjen och lantbruket där vi har växt -och skogsbruk samt
driver en aktivt hästverksamhet
och gårdscafé.
Thomas Henrysson
och Bo Staaf
framför den nya byggnaden.

Vi satsar i Lid
köping - infly
t

t i vinter

NY KUNDANSVARIG!

Det nya kontoret kommer att slå upp portarna under 2020.

Varmt välkommen att kontakta oss.
Vi vill finnas nära ditt lantbruksföretag i dess utveckling.
Ring gärna både om stort och smått.
Anders Mogren, 0510-488 035, Niclas Andersson, 0510-777 233,
Fredrik Ottersten, 0510-488 036, Gunnar Andersson, 0510-488 031.
Du kan även komma i kontakt med oss gällande försäkringsfrågor som vanligt på

Fredrik

Gunnar

0500-777 450 eller lantbruksavdelningen@LFskaraborg.se
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Namn: Fredrik Ottersten

Jobbar med: Kundansvarig Bank Lantbruk

Jobbar med: Kundansvarig Försäkring Lantbruk

Ålder: 60 år

Ålder: 40 år

Familj: Gift och har 2 utflugna barn

Familj: Sambo med Lisa. Tre barn, Max 12 år, Vera 11 år, Iris 5 år

Bor: På en gård i Hasslösa

Bor: Villa i Vinninga

Roligast med jobbet: Hjälpa igång yngre lantbrukare med uppstart av lantbruksföretag. Göra bra upplägg och ge bra förslag på
finansieringslösningar för lantbrukskunder.

Roligast med jobbet: Det roligaste med jobbet är att jag får träffa många spännande personer och att jag får besöka allt från små
gårdar till riktigt stora produktionslantbruk. Det händer mycket
inom lantbruket så det gäller att vara på tårna.

Fritid: Jobb på gården hemma, promenad med hunden, fiska,
greja med bilen, resor.

Anders
Niclas

Namn: Gunnar Andersson

Lantbrukar
e?
Kom till oss
så

hjälper vi d
ig.

Fritid: Förutom mina barns
så är
Thomasidrottande
Henrysson och
Bo jakt
Staafmitt stora
intresse. Golf har också blivit
ett
stort
intresse
efter flera års
framför den nya byggnaden.
uppehåll.
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Okända risker hos dig

TIPS!

en servicegenomgång som hjälper dig att få kontroll

Det viktigaste underhållet att
fokusera på är att yttertaket är helt.
Då den vanligaste risken vi upptäcker
är just trasiga tegelpannor eller att
de saknas helt på vissa ställen.
Hemma hos Stellan var dock detta
inga problem då han hade plåttak
på alla sina byggnader.

En grå och regnig eftermiddag i juli och dags för gårdsbesök. Hemmaplan besöker tillsammans med Simon
Landström, skadeförebyggare, på Länsförsäkringar Skaraborg en gård strax utanför Skövde. Gården består
av åtta olika byggnader i varierande storlekar. Syftet med besöket är att dokumentera gården så att
kollegerna på kontoret kan se till att gården är rätt försäkrad.
Simon Landström kliver ur bilen och hälsar på gårdens ägare Stellan.
Efter en kort presentation börjar rundturen bland husen. Simon mäter
upp storleken på byggnaderna och fotar husen för att kunna rapportera in till kollegerna.
Verksamheten ändras med tiden
Stellan som bor här sysslar numera mest med skog
och jakt, då gården blivit för liten för lantbruk. Annat
var det under 70-talet då bedrevs det mjölkproduktion
i en av byggnaderna, detta är ett typiskt exempel på vad
som skett med många av gårdarna runtom i Skaraborg.
Verksamheten ändras med åren och så gör även byggnaderna. Det byggs till eller rivs hus utan att man tänker på att
anmäla detta till sitt försäkringsbolag, vilket är viktigt att komma
ihåg att göra.
Detta är en av orsakerna till varför vi gör dessa besök. Med hjälp av
Simons bilder kan kollegerna på kontoret se till att gårdarna är rätt försäkrade.

Tittar på byggnaderna exteriört
Ove Johansson är innesäljare för företag- och lantbruksförsäkring
och är en av dem som tittar igenom bilderna. När han får fotona ser han hur byggnaderna ser ut. Ove ringer sedan upp ägaren till gården och går med hjälp av bilderna igenom försäkringen. I många av dessa samtal kommer Ove gemensamt
med kunden fram till att göra ändringar i försäkringen.
- På ett ställe hittade vi faktiskt ett nytt bostadshus som
kunden glömt att försäkra, säger Ove.
Stellan som vi besökt tycker att denna tjänst är väldigt bra.
-Det känns bra att det blir uppdaterat både för er och för mig
ifall något skulle hända, säger han innan vi tackar för besöket.
Text och foto: Malene Falk

”

Det känns bra att det
finns dokumenterat
både för er och för
mig ifall något
skulle hända.
Simon Landström och Stellan gårdsägare.

10

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

11

Nära dig och ditt lantbruksföretag
– både i stort och smått
Vi är kundägda och närheten till våra kunder kommer alltid att vara viktig.
Vår lokala förankring förenklar för dig.

Du är alltid välkommen att hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ring eller
maila oss!

Bank

0500-777 000
info@LFskaraborg.se

Lantbruksförsäkring

0500-777 450

lantbruksavdelningen@LFskaraborg.se

Vad kostar det att
försäkra min katt?
Våra lokala specialister i Skaraborg hjälper dig.
Ring på: 0500-777 300

Teckna din
försäkring
idag!

Agria.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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