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ÅRETS VINNARE
AV UNG VÄXTKRAFT!
LIVET EFTER BRANDEN

SÅ SKYDDAR DU DITT
HUS MOT HUSSVAMP

LEVANDE LANDSBYGD

- Bo Staafs mjölk- och
spannmålsgård brann ner

Salmonellaskydd i din
grödaförsäkring

Tips för en trevligare vår och
sommar i din trädgård

SID 6

SID 10-11

Delta i vår tävling – vinn biobiljetter!
25 personer vinner två biobiljetter var.
Mejla ditt svar på frågan senast 24 maj till:
marknad@LFskaraborg.se
Fråga: I detta nummer av Hemmaplan finns en artikel om
hussvamp. Nämn en åtgärd man kan göra för att minska
risken för att drabbas av hussvamp.

I detta nummer av Hemmaplan Landsbygd

Även i de vackraste husen
kan problem börja gro
Du har fått Hemmaplan Landsbygd i din brevlåda för att du är
en av många som valt att bo utanför 50-skyltarna. För oss på
Länsförsäkringar Skaraborg är det av största vikt med en levande landsbygd, därför har vi en tidning med sådant som vi
tror kan intressera dig.

4-5 Vrickade Teatern

7 Undvik hussvamp

8-9 Livet efter branden

10-11 Trädgård- & insektstips

Några som valt att ha delar av sin verksamhet på landet är
Joakim Assarsson och Karin Odermatt, kända som scenkonstnärerna Jecko & Jessie. De har valt att bygga ”Vrickade
Teatern” på landet, närmare bestämt i Härjevad, utanför Lidköping - just för att de älskar landet och då specifikt Skaraborg. Just nu håller de på för fullt med repetitionerna inför
föreställningen ”Ett skratt för livet” som trots namnet även
har en hel del allvarliga budskap.
Landsbygden är också fylld av många vackra trähus som har
fått stå pall för mycket genom åren. Många av dem byggdes
med torpargrund och på en hög fin plats. Sedan dess har
många bytt uppvärmning och isolerar husen mer. Om det vill
sig illa skapas en miljö där rötsvampar trivs. Men det finns
många enkla åtgärder för att minska risken, läs mer på sida
6-7 om hur du förebygger problem.
Att bli drabbad av en brand är något av det värsta många kan
tänka sig. Påverkar det dessutom en verksamhet kan situationen bli besvärlig. Vi har besökt en av våra kunder som i Hemmaplan delar med sig av sin erfarenhet och hur allt blev till en
fungerande vardag igen.

Johan Kullander
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, Elin Nilsson, Mattias Ljung. Frilans: Carin Söder. Layout: Elin Nilsson Omslagsbild: Anna-Lena Mann och Tomas Ahlqvist (Bild: Carin Söder).
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Ung Växtkrafts pristagare i
Västra Götaland
- Blåbärsodlaren som säljer en positiv upplevelse
Vinnaren Alexander Tärvasmäki driver Blåbärsgården på Kaggestorp Gård. Han har förutom att ha satt
företaget på kartan också hittat en modern lösning på hur man kan starta en odling utan att äga. För det
har han tilldelats årets Ung Växtkraft-pris i Västra Götaland av Länsförsäkringar.

Hur kändes det att få priset?
- Jag blev oerhört glad. För min del är det inte prispengarna som är det viktigaste utan att jag utmärksammas för det jag håller på med. Som egen företagare har jag ingen som klappar mig på axeln i
vardagen, därför känns priset som en bekräftelse för mig, menar Alexander.

affärsnormer med ett speciellt arrendeavtal där vi har två delar en del som är fast och en som är rörlig. Går det dåligt har jag
fortfarande en möjlighet att betala och går det bra för
mig går det bra för dem, förklarar Alexander.
Vilka är utmaningarna att driva företag på landet?
- Jag ser det inte som någon stor utmaning, men helt klart gäller det att få hit folk,
så vi satsar mycket på att plockandet ska
vara roligt och trevligt. Vi brukar säga att vi
inte säljer bär- det vi säljer är en upplevelse,
men vi tar betalt för bären. Det är viktigt att
det blir en positiv känsla för plockarna – en
bra helhet helt enkelt.

Hur började ditt intresse för odling?
- Jag sommarjobbade hos de dåvarande
odlarna Björn och Inger Lunnemo och var
fast bestämd att bli brandman, men det blev
helt andra planer. Jag började studera på
Alnarp till trädgårdsingenjör och tog en kandidatexamen i biologi.

Bruka jorden – inte förbruka

Unik lösning på arrendeavtal
- Björn och Inger gav mig 52 spelkort och frågade om jag ville spela med dem? Jag tog alla spelkorten,
minns Alexander. Våra dåvarande 5 000 blåbärsplantor utökades dubbelt upp och motsvarar idag en mil med blåbärsplantor.
Vi har ett mycket bra samarbete, både rent personligt men också enligt

- Vi odlar logiskt, så kallad ”smart farming”. Istället
för bekämpningsmedel använder vi mjölksyrebakterier
och ogräset rensar vi maskinellt. Vi ska inte förbruka jorden, utan bruka den, avslutar vinnaren Alexander.
Anne-Christine Brandels

Ung Växtkraft
Med priset Ung Växtkraft vill Länsförsäkringar stödja och uppmuntra unga
entreprenörer. Det finns ett pris på riksnivå och ett för Västra Götaland.
Ung Växtkrafts pristagare i Sverige

Namn: Alexander Tärvasmäki
Ålder: 28 år
Familj: Sambo med blivande frun Mikaela.
Barnen Isabell 3 år och Wilhelm 1,5 år
Bor: Västorp Stenbacken, Hjo

Årets pristagare blev Magnus Jakobsson och
Amanda Alskog som driver ett andelsjordbruk
med grönsaksodling utanför Sundsvall. Genom
sitt andelsjordbruk når deras ekologiska grönsaker direkt till konsumenterna utan mellanled
och de erbjuder även lokala skolor sina grönsaker. Deras nytänkande engagemang sprider
framtidstro i bygden och gör dem till värdiga
vinnare av Ung Växtkraft 2019.
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Jecko & Jessie byggde den
”Vrickade Teatern på Landet”
De är både scenkonstnärer och akrobater, jobbar med både teater, revy och TV. I sommar får vi också se
dem på Skara Sommarland. De framträder både för små människor och för stora människor, det blir upp
till 100 föreställningar om året. Hemmaplan träffar Joachim Assarsson och Karin Odermatt på ett café i
Lidköping där de ena sekunden lockar till skratt och i nästa pratar om det allvarliga i sina framträdanden.

Just nu håller de på att repetera inför den nya showen ”Ett skratt för
livet” som är ett samarbete med Vara Konserthus. Karin hade otur och
skadade sig under en av repetitionerna och då var det bara att tänka om
- att ställa in var inget alternativ.
- Föreställningen handlar om att alla människor har problem, men istället för att göra problemen till problem
gör vi livet till en fest, säger Joakim. Vi vill förmedla möjligheten att välja hur man hanterar motgångar, precis som med Karins arm med mitella
– allt behöver inte vara perfekt. Båda är överens om att med denna bakgrund känns föreställningen både starkare och mer äkta.
Deras framträdanden grundar sig i underhållningsformen ”varieté”. En modern cirkus
för vuxna med fullt av överraskningar innehållande cirkus, akrobatik och trolleri.
Vrickade Teatern
- Det är inte svårt att ha en vision, säger Joachim
när han minns tillbaka till 2004 när bygget tog sin början. Det visade sig att hela processen skulle ta tolv år tills
Vrickade Teatern stod färdig. Då pendlade vi också från Köpenhamn i nio år. Alla pengar vi tjänade gick in i projektet, minns Karin, vi
brukar säga att vi grävde ner våra pengar på en åker.
-Vi valde att bygga teatern här i Härjevad för vi älskar Skaraborg, säger
Joachim. Det var då vi lärde känna Donata som hjälpte oss med bygget. Han är nu vår allt i allo och jobbar med rekvisita, scenteknik, logistik
och som chaufför. Utan honom skulle det inte gå, det är de båda rörande
överens om.

Skrattade och ramlade ur soffan
Efter att Joakim hade varit med i talang 2011 kom ett erbjudande från
SVT och Barnkanalen. Succén lät inte vänta på sig med ”Så gör man inte”
och Drömcampingen. Jecko & Jessies föreställningar riktade
till barn har alltid ett pedagogiskt syfte, allt ska ha en
baktanke.
-De är alltid snälla, de bråkar ibland men är oftast glada, det surar ibland fast aldrig länge.
Budskapet är att det är viktigt att vara snäll
och respektfull, menar Karin.
Deras framträdanden är mest fysiska och de
framträder många gånger för barn med särskilda behov. Ett fysiskt framträdande är det
enda som döva barn kan titta på och förstå.
Vi får många återkopplingar från barnen och
deras föräldrar. De minns särskilt ett brev från
en mamma vars son, 10 år, skrattade för första
gången i sitt liv när han såg oss framträda.
- Det är det som är så fantastiskt, att få tillföra något
till någon. Jag blev så lycklig när jag fick höra om ett barn
som skrattade så mycket så det ramlade ur soffan när han såg
oss på tv, berättar Karin.
Jecko & Jessies Lekland
-Det är viktigt med lek, barn behöver röra på sig och när barn leker så
bygger de tillit och respekt. När det fanns planer för ett Lekland på Rörstrandsområdet i Lidköping hakade vi helt enkelt på. I mitten av april ska
det stå klart. Vi ser verkligen fram emot öppningen, det ska bli riktigt
spännande, menar de båda innan det är dags för Hemmaplan att tacka
för sig och Jecko & Jessie att återgå för att repetera sin kommande föreställning.
Anne-Christine Brandels
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”

Kultur är en spegel av
samhället och skratt
behöver bli en del av
kulturen

Scenkonstnärerna Karin Odermatt och Joachim Assarsson
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Bästa fondbolag
2019. Nu kavlar vi
upp ärmarna!
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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.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De
pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Salmonellaskydd i grödaförsäkringen
ger en bra känsla i magen
Att salmonellasmittat foder kan var en potentiell katastrof i jordbruksverksamheten
kände du säkert till och att skydd för djur och människor finns inbyggt i din försäkring.
Agrias grödaförsäkring tar skyddet ett steg längre.

Det hela började med två bekräftade fall av
salmonella i korn som levererats till en svensk
foderfabrik. Statens veterinärmedicinska anstalt genomförde en screening av 80 växtodlingsgårdar för att kartlägga smittförekomsten. Tre av gårdarna visade sig ha spår av
smittan. Smittan hade hittats på flera ställen i
gårdarnas produktionsflöden; i torken, i slutna
förvaringsfickor samt i utlastningsfickan.
Sedan tidigare finns regelverk för djurgårdar
som drabbas av salmonellautbrott. Vid ett salmonellautbrott på djurgårdar spärras gården
av och saneras. Något sådant regelverk finns
inte för växtodlingsgårdar, den ansvarige kan
däremot hållas ansvarig vid ett eventuellt vidareförande av smittan. Salmonellasmittad
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spannmål är i stort sett omöjligt att sälja som
foder eller livsmedel på grund av uppenbar
smittorisk men kan möjligen säljas som förbränningsbränsle, om än till reducerat pris.
För att skydda växtodlaren och säkerställa ett
så hållbart och effektivt jordbruk som möjligt
finns därför ett utökat skydd för salmonellasmittad spannmål för de kunder som tecknar
Agrias grödaförsäkring. Smittad spannmål
som finns kvar på gården ersätts enligt ett
schablonvärde, saneringskostnader på gården
ersätts upp till 500 000 kr.
Källa: Fredrik Wester, Försäljningschef
Djur, Gröda och Häst, Agria
Text: Mattias Ljung

Ett allt vanligare problem

Så minskar du
risken för hussvamp
Många äldre trähus på landsbygden har vad
vi i folkmun kallar ”torpargrund”, syftet är att
lyfta själva huset från marken för att undvika
fuktskador. Dessa fina hus har funnits länge
och är vanliga på landsbygden. Husen byggdes
på en hög plats och värmdes upp med panna/
kamin med murstock centralt i huset. De var
dåligt isolerade men värmen från murstocken
höll utrymmet mellan mark och golvbjälklag
torrt.
Senare har vårt sätt att bo och leva i husen
förändrats. Vi byter uppvärmning, tilläggsisolerar eller byter golv. Under decennierna har
marken runt huset höjts, växtlighet har fro-

dats och torpargrunden ligger därför lägre än
marken utanför. Detta leder till problem. Den
tidigare torra husgrunden utsätts för fukt och
skapar en miljö där rötsvamparna trivs. Det
ger risk för omfattande skador på huset och vi
på Länsförsäkringar ser att dessa skador blir
allt vanligare. En av rötsvamparna kallas hussvamp och den omfattas av villaförsäkringen,
men många andra rötskador omfattas inte.
Det finns några enkla åtgärder du själv kan
göra för att minska risken, se faktaruta.
Om du redan har problem är det viktigt att uppmärksamma dessa tidigt för att minimera kostnader för reparation.

Gör så här för att minska risken för
hussvamp och rötskador:
1. Se till att stuprännor leder bort
vatten från husgrunden.
2. Ta bort växtlighet, jord och finkorniga
material nära huset.
3. Se till att kondensvatten från luftvärmepump rinner bort från huset.

4. Inga höga träd nära huset, rotsystemen
kan tränga in i dränage och in under grunden.
5. Marken ska luta bort från husen.
6. Håll husets fasad tät, se särskilt över

fönsterbleck och fönster-/dörrfoder.

7. Rensa ventilationsöppningar i grunden.
8. Ta bort organiska material i grunden.
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Livet efter
storbranden
För drygt tre år sedan förlorade Bo Staaf nästan hela sin mjölk- och spannmålsgård i en häftig brand. Sedan
dess har han kämpat för att resa sig igen. Det är inte lätt, konstaterar han. Men med rätt hjälp går det.
Det är natt den 2 november 2015. Klockan i Bo och Siv Staafs sovrum visar 03.50. Ute blåser det kraftigt, men det är inte vinden som väcker Bo.
Det är det sprakande ljudet från ladugårdshållet.
- Jag minns att det röda skenet från lågorna fladdrade mot sovrumstapeten när jag vaknade. Sen sprang jag ut i bara pyjamasen, berättar han.
Medan Siv larmade räddningstjänsten kämpade Bo för att rädda det
som gick. Så här i efterhand kan han se att han agerade extremt strategiskt, nästan radarstyrt. Istället för att ta fram brandsläckaren, exempelvis, fokuserade han direkt på att få ut så många djur som möjligt.
Totalt rymde gården 140 djur, varav 60 mjölkkor. Med takstolarna brinnande ovanför huvudet hann han rädda ungefär hälften innan han blev
tvungen att fly ut.
- Elden spred sig så otroligt snabbt. Inte ens om brandkåren hade stått
utanför när det startade hade de hunnit släcka, resonerar Bo.

2 600 kvadratmeter ladugårdsyta, inklusive höskullen och halmlagret,
brann ned till grunden den natten. Ett 70-tal djur brann inne och mjölkroboten och andra investeringar gick upp i rök. Vad som startade eldsvådan får Bo aldrig veta – allt blev så förstört att den tekniska undersökningen inte gav många ledtrådar.
Minnesbilderna från mardrömsnatten blir han aldrig av med. Men till viss
del stämmer det nog att tiden läker. Nu, drygt tre år efter händelsen,
kan han se att han och Siv hade tur i den extrema olyckan. Boningshuset
klarade sig, trots allt, och det var bättre att katastrofen skedde nu än för
15 år sedan.
Dessutom har de fått ovärderlig hjälp av omgivningen – släkt, vänner
och bekanta. Bos ögon tåras när han berättar om hur nära och långväga
grannar slöt upp med djurtransporter på morgonen efter branden, för
att hämta hem och mjölka de djur som Bo hade lyckats rädda.
- Utan dem vet jag inte hur det hade blivit, säger han.

”De har lyssnat
på mig”
Tio månader efter branden stod Bo Staafs nya
spannmålstork återuppbyggd och klar. Bygget var
resultatet av tät kontakt med Länsförsäkringar
Skaraborg, där Bo varit kund i många år.

Bo Staaf behövde aldrig ringa sitt försäkringsbolag. Länsförsäkringar
kom till honom medan elden fortfarande härjade. De hade fått larm om
händelsen via sin jour och åkte ut akut.
Därefter följde många turer och mycket arbete. På kort tid sanerades
det eldhärjade området och planer för uppbyggnaden drogs upp. Som
sig bör hade Bo och hans försäkringsrådgivare Thomas Henrysson något år tidigare gått igenom gårdens försäkringsskydd och uppdaterat.
Bo skrev en 13 A4-sidor lång förteckning över alla inventarier och värdeföremål som hade gått till spillo i branden. Eftersom inget fanns kvar
fick han använda minnet.
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Gården före branden

- Länsförsäkringar har lyssnat på mig och jag har blivit trodd. Det är värt
mycket för mig, säger Bo.
Och det arbete som han och hans lokala försäkringskontakt lade ned
gav resultat. Försäkringen täckte uppbyggnaden av en toppmodern
spannmålsanläggning och en höanläggning. Tio månader efter branden
stod den förstnämnda klar lagom tills skörden skulle in.
- Planen var att ha den klar till 25 augusti 2016 och det lyckades. Det är
ett fint minne, säger Bo.
Carin Söder

Tips från din försäkringsrådgivare
- Dokumentera det du äger innan skadan
uppstår! Bilder med mobilkameran duger gott.
- Se till att ditt försäkringsbrev bygger på rätt
uppgifter. Kontakta Länsförsäkringar om du är
osäker.
- Använd det skadeförebyggande program och
de tips som Länsförsäkringar erbjuder. På vår
hemsida finns mycket information.
Läs mer: LFskaraborg.se/skadeförebygg
Thomas Henrysson och Bo Staaf
framför den nya byggnaden.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Några enkla tips för en
trevligare vår och sommar
Vårvintern är här och nu har du möjligheten att skapa förutsättningar i trädgården för en riktigt härlig
vår och sommar. Träd ska klippas, buskar gallras och
med lite planering hinner du allt i tid. Med rätt metoder kan du motverka att getingar och flugor förstör
sommarens härliga utekvällar.

Klippa träd och buskar
Du som vill klippa träd och buskar ska inte vänta allt för länge, generellt går det bra att klippa av grenar så länge temperaturen håller sig stadigt över -10°C. Det är viktigt att genomföra klippningen
innan saven stiger, vilket innebär några veckor innan det att bladen
slår ut. Var noga med att använda vassa verktyg som ger rena snitt
när du klipper dina växter, för att undvika att klippytorna angrips av
svampar och skadedjur.
Text: Mattias Ljung
Foto: Elin Nilsson
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Exempel på växter som med fördel beskärs under vårvintern är:
Äppel- päron och andra kärnfruktsträd, prydnadsbuskar som
blommar under sommar eller höst och de flesta barrväxter.

Stoppa getingsommaren
i förtid
I april/maj vaknar getingdrottningen upp ur sin dvala och ger sig ut för
att bygga bo. Under vintern och i början av våren innan drottningarna
vaknar är det läge att plocka ned bon och täta håligheter på huset där
getingarna kan krypa in. Andra lämpliga åtgärder är att täcka ventilationer med insektsnät. Ska du plocka ned ett bo där du vet att det finns
getingar, passa på att göra det en kylslagen dag/kväll, då är getingarna i boet. Klä dig i tjocka handskar, kläder som täcker hela kroppen
samt en mygghuva för att undvika att bli stucken.

Förhindra flugor och stå
emot myggen
Både flugor och mygg behöver fuktigt organiskt material för att kunna
föröka sig i snabb takt. Se till att trädgården är röjd på fuktigt kompostavfall, husdjursspillning och vatten så som regntunnor, se också
till att tömma hinkar, vattenkannor och liknande redskap på vatten efter användning. Sopkärl bör ha tätsittande lock. Montera insektsnät
på ventiler, vid takfot, täta i fönster samt vid rör/kabelgenomföringar
och håll fönster och dörrar stängda när det är mörkt och blir kallt ute,
flugorna söker sig till ljus och värme. För att undvika flugor inne, se till
att slänga fruktavfall i tätslutande påsar och att rensa ur fruktfatet på
övermogen frukt. Låt inte mat stå framme utan skydd.

Töm regntunnor på gammalt vatten för att undvika mygg.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Vi välkomnar tre
nya kollegor till
lantbruksgruppen!
Fredrik Ottersten
Kundansvarig Lantbruksförsäkring
0725-17 57 36
Fredrik.Ottersten@LFskaraborg.se
Annelie Bergheden
Innesäljare
Företags- & Lantbruksförsäkring
0500-777 157
Annelie.Bergheden@LFskaraborg.se
Anders Mogren
Kundansvarig Lantbruksförsäkring
0725-17 57 35
Anders.Mogren@LFskaraborg.se

Marcus Lindberg
Försäljningschef
Bank
0510-48 80 30

Gunnar Andersson
Kundansvarig
Bank
Börjar 1 april

Sandra Posse
Kundansvarig
Bank
0500-77 70 65

Kajsa Sivers
Kundservice
Bank
0515-72 33 09

Anna Nilsson
Kundansvarig
Bank
0500-77 71 04

Rikard Bogren

Försäljningschef
Försäkring
0500-77 70 05

Niclas Andersson Madeleine Larsson Freiholtz
Kundansvarig
Bank
0510-77 72 33

Kundansvarig
Bank
0510-48 80 29

Ove Johansson

Thomas Henrysson

Innesäljare
Försäkring
0501-37 72 52

Kundansvarig
Försäkring
0500-77 73 66

Vad kostar det att
försäkra min hund?

Våra lokala specialister i Skaraborg hjälper dig.
Ring på: 0500–777 300
Gunilla Andersson
Kundansvarig
Försäkring
0515-72 33 23

Marie Samuelsson-Kalin
Kundansvarig
Agria
0500-77 70 17

Agria.se

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.

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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LÄNSFÖRSÄKRINGAR

in
Tecka d
ing
försäkr
idag!

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.

Ulf Kvarnström
Kundansvarig
Bank
0515-67 72 11

Albin Johansson
Kundansvarig
Försäkring
0500-77 70 54

