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Stolta och glada, men inte klara!
Att Länsförsäkringar Skaraborg har ett brett utbud med
bank, försäkring och fastighetsförmedling vet säkert de flesta redan idag. I detta nummer av Hemmaplan kan du läsa mer
om vår fastighetsförmedling och din närmaste bobutik. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling finns idag på inte mindre
än 160 orter i hela Sverige och förstås på våra kontor i Skaraborg. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tre år i rad
har haft Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt kvalitetsindex. Kontakta gärna våra fastighetsmäklare om du har funderingar på att byta boende.

Stort tack för
förtroendet!
Nu jobbar vi på att våra kunder ska bli ännu nöjdare.
Delta i vår tävling och leta SKI-medaljer i tidningen
I detta nummer finns ett antal medaljer utplacerade i
tidningen. Hur många hittar du?
25 personer vinner 2 biobiljetter var.
Maila ditt svar till: marknad@LFskaraborg.se
(Medaljerna på denna sida samt sida 12 räknas inte.)

Agria är vårt bolag och varumärke som försäkrar ditt husdjur.
Där finns specialister som kan ge dig rätt försäkring för ditt
husdjur. Vi har tagit fram en unik försäkring för olika hundraser, som ger din bästa vän ett skräddarsytt skydd. Vilken
hundras passar dig? I tidningen delar vi med oss av tips för dig
som funderar på att skaffa hund.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg. Vi vill att du har
rätt försäkringar och rätt finansiering. Vi är också nära dig
och är tillgängliga via personliga möten, telefon eller digitala
kanaler. Tyvärr förekommer bedrägerier där bedragaren ringer upp och lurar till sig inloggning via bank-id. Hur det går till
och hur ni ska agera framgår i en artikel i denna tidning. Läs
och ta del av våra råd. Ni kan då känna er trygga i att ni inte
blir drabbade.
Under 2018 fick Länsförsäkringar utmärkelse för Sveriges
mest nöjda kunder i sex kategorier: Bolån, försäkring privat, försäkring företag, bank privat, privat pension och fastighetsförmedling. Vi jobbar fortsatt engagerat för att skapa
ännu mer kundvärde varje dag och i varje enskild kontakt. Vi
är stolta och glada, men inte klara!
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6-7 Tema: Barn & livräddning

8-9 Lyckliga särbor

11 Branden i Ryd

Stort tack för förtroendet!

Jonas Rosman
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Läs mer om UF-mässan på www.ungforetagsamhet.se/skaraborg
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Så väljer du
rätt hund
Att bestämma sig för att köpa hund är ett stort beslut som kräver noggrann planering.
Det svåraste och viktigaste är att bestämma sig för vilken ras eller blandning av ras som passar
dig och din familj allra bäst.
Att välja hund

Samla information

Det första du bör göra är att samla hela familjen för att diskutera valet
av hund. Det största felet du kan göra är att välja hund enbart efter utseende! Hunden ska förhoppningsvis leva med er i familjen i tio år eller
mer.

Det finns hundar för alla olika smakriktningar och behov, det gäller bara
att leta reda på den rätta! Oavsett om du vill köpa en renrasig- eller
blandrashund bör du samla på dig så mycket information som möjligt.
Det finns mycket litteratur om nästan varje hundras och de flesta rasklubbar har informativa hemsidor.

Den första frågan är; Vad vill du ha hunden till? Varje ras är från början
avlad för ett speciellt syfte. En del behöver jaga för att må bra, en del är
framavlade för att valla får och måste få arbeta för att hålla sig lugna i
hemmet. Andra mår alldeles utmärkt av en långpromenad och lite bus i
trädgården. Kom ihåg att vara realistisk och ärlig mot dig själv om hur
mycket tid och intresse du har för att träna din hund.

Besök hos uppfödare

Andra frågor som du ska ställa dig är:

När du bestämt dig är det bra att åka runt till flera uppfödare eller besöka evenemang, för att jämföra hundarna och träffa olika individer. Även
om varje ras har bestämda karaktärsdrag kan utseende och temperament variera. När du träffar hundägare ska du också passa på att ställa
alla frågor du har samlat på dig!

•

Har du lust att lägga ner mycket tid på pälsvård eller vill du ha
något lättskött?

Hane eller tik?

•

Vill ni ha en hund som är följsam och lätt att fostra eller en hund som är
mer av en utmaning att träna?

•

Ska den vara stor eller liten?

•

Energisk eller lugn?

•

Öppen eller reserverad mot främlingar?

När du tagit det stora beslutet om vad för hund du vill ha är nästa fråga
om du ska köpa en tik eller en hane.
Tikar blir oftast mindre än hanarna. En hanhund kan ibland ha svårt att
umgås med andra hanhundar medan tikar i regel fungerar tillsammans
med såväl tikar som hanar.
En fördel med hanarna är att de är lite jämnare i temperamentet eftersom de inte genomgår samma hormonsvängningar som tikarna.
Lycka till i ditt val av hund!
Källa: Agria.se

Vad kostar det att
försäkra min hund?

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.

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

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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De som ringer är väldigt skickliga och manipulativa

Varning för falska
telefonsamtal
Det är inte hackers som är det stora problemet för den vanliga
människan, utan att folk på olika sätt blir lurade att uppge sina
inloggningsuppgifter. Om bedragarna har fått tag på ett bank-id,
kan de orsaka stor skada och stora ekonomiska förluster.

Det vanligaste är att bedragaren ringer och utger sig att komma från en banks säkerhetsavdelning. De uppger sitt namn och anställningsnummer som de säger att du ska anteckna. De brukar
också uppge ditt personnummer. Vidare får du information om att en stor transaktion på ditt konto just nu håller på att genomföras i ett annat land, men du får lugnande besked om att det inte är
några problem. De kan stoppa transaktionen om du bara går in och bekräftar din identitet via ditt
mobila bank-id.
Öppnar din internetbank
Då har bedragaren redan skrivit in ditt personnummer på internetbanken och begärt att logga
in med bank-id. Så när du tror att du legitimerar dig mot bankens säkerhetsavdelning loggar du i
själva verket in bedragaren på din internetbank.
De brukar sedan be att du legitimerar dig igen, efter detta kan de börja tömma ditt bankkonto och
till och med ta krediter i ditt namn.
Anne-Christine Brandels
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Det är alltid en personlig tragedi för den som
drabbas av detta. De som ringer är väldigt
skickliga och manipulativa vilket gör det
svårt att förstå att man blir lurad medan det
pågår. Vi försöker arbeta proaktivt med att
informera våra kunder och arbetar ständigt
med förebyggande åtgärder. Om du som
kund har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss, det kan du
göra genom att skicka ett meddelande till
oss i appen, från internetbanken, genom att
ringa oss eller besöka ett av våra kontor.
Mirela Brzac
Marknadsområdeschef Östra Skaraborg

Tips för att undvika
att drabbas
• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som
kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det på telefon.
• Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till
någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be
att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det oavsett om
personen säger sig vara en nära släktning eller från banken, ett företag
eller en myndighet.
• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga
uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att
lura dig.
• Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din
bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor
i din närhet.
Källa: polisen.se
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Om det värsta händer

Vem tar hand om mina
barn om jag går bort?
Få vill tänka på att man en dag kommer att lämna sina barn och få saker är så tragiska som
dödsfall inom familjen. Men det här väcker även frågor om vad det är som egentligen gäller.
Vem skulle ta hand om mina barn om jag dör medan de fortfarande är små?
Om det absolut värsta skulle hända kan det
underlätta för alla i en mycket tung tid, att
man innan har pratat igenom och planerat
med närstående. Vem ska ta hand om barnen
om jag går bort? I första hand tillfaller vårdnaden den andra föräldern, men om en annan
förälder eller vårdnadshavare inte finns med i
bilden blir det mer komplicerat.
Om ett barns vårdnadshavare omkommer
kommer socialnämnden ta hand om fallet och
utreda var barnet ska placeras. Rent allmänt
kan man säga att barnets väl alltid kommer
att sättas i främsta rummet. Om föräldrarna
meddelat vem de vill ska ta över vårdnaden
så ska detta respekteras om inte personen av
något skäl är olämplig (Föräldrabalken 6 Kap
10 a §).
Du behöver inte göra något särskilt doku-
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ment för att utse vem du vill ska ta hand om
dina barn, men om du har ett testamente kan
du göra en notering om det där. En muntlig
överenskommelse gäller men, som vi tidigare
skrev, kan vårdnaden komma att gå till en annan person som anses mer lämpad.
Livförsäkring kan ge andrum
Ett sätt att underlätta i den svåra situationen
kan vara att se till att ni som föräldrar har var
sin livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp om någon av er skulle gå bort. Engångsbeloppet betalas ut till den som är förmånstagare.
Utbetalningen från livförsäkringen kan ge dina
anhöriga ett andrum och hjälper till att minska
den ekonomiska förlusten av att förlora familjeförsörjare. Det ekonomiska stödet från samhället vid dödsfall är inte särskilt stort, och

utbetalningen kan exempelvis säkerställa att
man inte behöver flytta ur bostaden direkt.
Länsförsäkringar har flera bra alternativ där
du enkelt betalar via autogiro varje månad. Hur
stort månadsbeloppet blir beror på din ålder,
din årsinkomst och hur stor du vill att utbetalningen ska bli. Länsförsäkringar erbjuder belopp från 200 000 kronor upp till 5 000 000
miljoner kronor per försäkrad.
Inget kan kompensera för dödsfallet av en förälder och de här frågorna kommer alltid vara
tunga att tänka på. Men det är ändå bra att tala
igenom det med din partner och med de som
du vill ska ta hand om det mest värdefulla du
har, dina barn. Om du går bort har du då kanske gjort det åtminstone lite lättare för de som
är kvar.
Läs mer på LFskaraborg.se/person

Det gäller livet!

Kurs i Första Hjälpen och HLR för barn
Kurserna vänder sig till föräldrar eller andra vuxna som träffar barn. Kursen är ett samarbete mellan
Länsförsäkringar Skaraborg, Brandskyddsföreningen Skaraborg, LIVTAG - Utbildningar för Livet.
Är du förberedd om ditt barn skulle sätta i halsen, är nära att drunkna, ramlar från hög höjd eller får en större
blödning? Vad gör du? Vi vill göra dig tryggare när och om olyckan skulle var framme. Men vi vill ännu hellre att olyckan
kanske inte ens behöver ske eller att utgången blir bättre med rätt skydd – att ni agerar innan ambulansen kommer.

Ordinarie pris per person är 250 kr och per par 500 kr.
Som kund i Länsförsäkringar betalar du 195 kr respektive 295 kr.
Samtliga kurser hålls i Länsförsäkringars lokaler kl. 17:30 – 20:30

FÖRSTA HJÄLPEN-KURS
Skövde

Måndag 11 mars

Rådhusgatan 8

Falköping

Onsdag 13 mars

Storgatan 1

Lidköping

Onsdag 20 mars

Lidbecksgatan 2

Mariestad

Torsdag 28 mars

Esplanaden 8

BARN - HLR-KURS. STEG TVÅ NÄR DU GÅTT FÖRSTA HJÄLPEN-KURS
Skövde

Onsdag 17 april

Rådhusgatan 8

Lidköping

Tisdag 23 april

Lidbecksgatan 2

Boka och läs mer på labc.nu

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Sambor blev
lyckliga särbor
Varför klämma in sig i en färdig norm när man kan skapa sina egna? Särboparet Anna-Lena Mann och Tomas
Ahlqvist har hittat sitt sätt att leva tillsammans på – till glädje för både dem och barnen.

Fönstren i Anna-Lena Manns ljusa lägenhet är många och stora. Här har
hon och hennes två tonåringar bott sedan hon och sambon Tomas Ahlqvist valde att sälja villan och flytta isär för två år sedan. Tomas
har också varit här ofta. De är nämligen ett par fortfarande.
- Vi var nyförälskade och såg inga hinder. Ambitionen var att skapa en ny, stor familj med alla våra
fyra barn. Men riktigt så enkelt var det inte,
sammanfattar Anna-Lena.

terligare. Dessutom, konstaterar de och ler mot varandra, har de börjat
”dejta” igen.
- Vi kan bjuda hem varandra på middag eller gå på bio. Och
att sova tillsammans känns som en mysig lyx – eftersom
vi båda vill bo och vara med våra barn är det inte så
ofta som vi sover över hos varandra, säger Tomas.
Snart radhusbo
Den enda nackdelen är möjligen ekonomin,
konstaterar de. Att ha dubbla boenden är
förstås mycket dyrare än att bo ihop. Men
det funkar och är värt det, tycker de. Dessutom hjälper banken dem att ha koll på siffrorna.

Barnen var fantastiska från dag ett, framhåller de, och alla försökte få det att funka.
Ändå visade det sig vara svårare än de trott
att tillgodose allas intressen och foga samman två familjekulturer till en.
- Den som tycker att det så kallade livspusslet
är svårt med en familj skulle testa att få ihop två,
säger Tomas och skrattar.
Blev särbor
Efter fyra år under samma tak föreslog Anna-Lena att de
skulle prova att flytta isär. Tomas var skeptisk till en början – tänkte att
det aldrig skulle funka – men gick med på förslaget.
Det visade sig vara ett riktigt lyckokast. Tillvaron har blivit lugnare för
alla, Anna-Lena och Tomas kan fokusera på sina respektive barn i vardagen och har dessutom förbättrat relationen till sina bonusbarn yt-

- Vi är Guldkunder hos Länsförsäkringar
och har alltid fått väldigt god hjälp. Det känns
tryggt att ha allt samlat hos dem. Oavsett vad
som händer är det aldrig några problem. De hjälper
oss med det vi behöver, snabbt och enkelt, säger Tomas och får medhåll av Anna-Lena.
Inom kort kommer hon och hennes barn att byta lägenheten mot ett
nybyggt radhus. Särboparet ler mot varandra igen när de får frågan om
Tomas ska flytta dit så småningom.
- Kanske, vi får se. Visst vore det roligt att bo tillsammans igen. Men just
nu känns det jättebra att fortsätta som vi har det, säger de.
Carin Söder

Anna Lena Mann

Tomas Ahlqvist

Familj: Särbon Tomas, barnen Noah (15 år) och Filippa (13),
hunden Doris samt bonusbarnen William och Teodor.

Familj: Särbon Anna-Lena, barnen William (19 år) och Teodor
(17), bonusbarnen Noah och Filippa samt bonushunden Doris.

Bor i: Lägenhet i centrala Falköping
Bor med: Noah, Filippa och Doris
Jobbar som: Kommunpolis i Falköping
Blir igenkänd som: Tidigare krönikör i GT/Expressen
Guldkund hos Länsförsäkringar för att: Det känns nära, enkelt och lokalt. Gillar den personliga servicen – det känns
tryggt. Upplever att Länsförsäkringar är framåt och intresserade.
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Bor i: Lägenhet i centrala Falköping
Bor med: William och Teodor
Jobbar som: Kundansvarig/Affärsansvarig storkund på
Skola24
Blir igenkänd som: Eventfixare och gammal krögare
Guldkund hos Länsförsäkringar för att: Det är en lokalförankrad bank och försäkringsbolag med allt under samma tak.
Dessutom har de härlig personal som känns som vänner och
alltid finns där för att hjälpa till.

Guldkundsfakta
•
•
•
•
•
•

20 % rabatt på hushållets privata försäkringar
Gratis kortavgift (värde 275 kr)
Självriskreducering. 1 250 kr/år och hushåll
Gratis uppläggningsavgift för bolån (värde 700 kr)
20 % rabatt på tjänster hos vår jurist
Samt en rad andra förmåner och överraskningar löpande under året!

Läs mer på LFskaraborg.se/guldkund

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Mycket snack och än
mer verkstad!
- De ser till att bilen blir rätt reparerad
En oväntad isfläck placerar en kombi i diket, ett rådjur hoppar upp från ingenstans och bilisten
får inte en chans att väja, plötsligt slutar en del i motorn att fungera tillsynes helt utan anledning.
Skadeanmälan lämnas in, men vad händer sen?
Snön vräker ner i Skövde när jag slår mig ner i en soffa hos teknikerna
på Länsförsäkringar Skaraborgs motorskadeavdelning. Emanuel Kjellberg är upptagen i ett telefonsamtal, vilket inte är ovanligt, han och hans
kollegor hanterar mellan 1000 och 1200 reparationsärenden per månad.
Emanuel blir klar med sitt samtal och slår sig ned i en fåtölj mitt emot
mig.
- Alla vi som jobbat här är verkstadsreparatörer från början. Vi hanterar alla typer av fordon, berättar Emanuel. Det
blir av naturliga skäl flest personbilar, men också mopeder,
lastbilar och så vidare.
- Vi har alla våra specialkompetenser, någon är mer specialiserad på plåtskador, en annan på motorer, någon på
lastbilar och så vidare.
Emanuel berättar vidare om hur en motorskada hanteras när
den kommer på hans eller hans kollegors bord.
- Det är vi som har kontakt med verkstäderna och ser
till att den som ska reparera skadan har rätt kompetens och att arbetet görs så miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt, utan att det
tummas på kvalitén. Vi får alltid ett underlag med bilder på skadan och

en offert på hur den ska repareras. Finns det något som vi tror kan göras
smartare, ringer vi upp verkstan eller besöker dem och ser över skadan
så att vi tillsammans kan besluta vilket som är det bästa sättet att reparera på.
Motorteknikerna har en komplex vardag. Man har dagligen
kontakt med både stora och små verkstäder i Skaraborg och
granskar alla reparationsofferter.
- I så stor utsträckning som möjligt låter vi kunden vara
med och bestämma vilken verkstad som ska genomföra
reparationen. Men ibland finns det garantikrav från biltillverkarna som gör att det krävs en verkstad med särskilda
förutsättningar, berättar Emanuel.
Han berättar också att verkstäderna i de fall det går ska använda sig av begagnade reservdelar.
- Det är ett hållbarare sätt att arbeta och det är viktigt att
reparationerna blir så miljövänliga som möjligt, dessutom
slipper vi långa transporter av reservdelar och kostnadseffektiviteten
gör att vi kan hålla nere priset på försäkringen. Det blir bättre för alla,
avslutar Emanuel.
Mattias Ljung
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Utan hemförsäkring
står du ganska ensam
Det var natten mellan den 16 och 17 januari som branden bröt ut i ett flerbostadshus på
Timmervägen i Södra Ryd. 150 personer fick evakueras och 45 hushåll blev utan bostad.
De flesta lägenheter förstördes inte men luktade rök.

Tidigt på morgonen torsdagen den 17 januari hade skadejouren på Länsförsäkringar Skaraborgs skadeavdelning fullt fokus på att skaffa sig ett
nuläge över situationen i Ryd. Snabbt togs beslut om att etablera sig på
plats i brandskadeområdet med skadepersonal för att kunna hjälpa de
drabbade med det mest akuta. Det gällde att få fram bostäder och betala ut ett förskott som skulle räcka till det mest primära såsom kläder,
hygienartiklar med mera.
-Vi såg också över vad som var skadat och vad som kunde räddas av det
som fanns i lägenheterna. Tyvärr visade det sig ganska snart att många
inte hade någon hemförsäkring, vilket är tråkigt då man i ett sänt här
läge står ganska ensam, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.
Många samverkade
- Fastighetsbolaget, kommunen, socialtjänsten, räddningstjänst och
polis samverkade kring information och för att lösa bostadssituationen
för de drabbade. Även civilsamhället syntes tydligt. Människor kom med
kläder, kyrkan var öppen där man kunde få värma sig en stund och få en
fika.
- I princip gick alla personliga tillhörigheter att sanera och alla kommer
att få tillbaka sina ägodelar - vilket är det bästa för den drabbade och för
miljön . Sanering är miljöneutralt jämfört med att allt ska nyproduceras
och det skadade kastas. Vid större skador löser vi in ägodelarna istället
och miljöaspekten är alltid med när vi beslutar om lämplig åtgärd, avslutar Ulf.

Vad kan jag som drabbad få hjälp med vid en
brand via min hemförsäkring?
I en sådan här situation får du ersättning för extrakostnader som uppstår för flytten.
• Kostnader för det mest akuta. Kläder, hygienartiklar med mera.
• Merkostnader för en lägenhet som är dyrare än den förra.
• Vi ersätter alternativt sanerar skadade saker som fanns i hemmet.

Anne-Christine Brandels

En hemförsäkring kostar
en pizza i månaden
Priset på en hemförsäkring är
950 kr för ett år och motsvarar
en kostnad på cirka en latte i
veckan eller en pizza i månaden.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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Ljusa tider för
Skövdemäklare
Under förra året sålde Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skövde mest av alla mäklare i
kommunen. Gänget som står bakom bedriften ser flera anledningar till framgången.

I år firar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Skövdekontor 15-årsjubileum. I samma
veva har de flyttat in i nya lokaler vid Hertig
Johans Torg och, inte minst, blivit marknadsledande på fastighetsförsäljningar i Skövdeområdet.
- Vi har stadigt knappat in på konkurrenterna
och har hela tiden haft som mål att bli marknadsledande. Vi är väldigt stolta och glada
över att ha lyckats, säger Roger Nero, fastighetsmäklare och franchisetagare.
Han ser flera anledningar till framgången. Rätt
prisnivå, goda rekommendationer och förmågan att få köpare och säljare att mötas är några av dem.
- Jämfört med konkurrenterna ser vi att en
stor andel av våra affärer går i lås. Jag tror det
beror på att vi inte trissar upp säljarnas förväntningar utan ger dem en ärlig bild av vad
som är rimligt, fortsätter han.

Totalt arbetar åtta personer på kontoret: Sex
mäklare, en mäklarassistent och en jurist.
Och det finns plats för fler – framgången gör
att de söker ytterligare en mäklare. De är ett
gott gäng som gärna hjälper varandra, betonar
fastighetsmäklarna Sara Ståhl, Jenny Blomberg och Jesper Ahllund:
- Som mäklare arbetar man provisionsbaserat.
På vissa håll kan det leda till konkurrens mellan arbetskamrater, att man håller på sitt. Här
är det tvärtom. Genom att samarbeta och ge
varandra råd blir vi hela tiden bättre och starkare, säger de.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är ett
franchiseföretag med bobutiker på över 160
orter i Sverige. Åtta av dem ligger i Skaraborg.
I hela landet arbetar mäklarna tätt tillsammans med sina bank- och försäkringskollegor
på Länsförsäkringar de sitter till och med under samma tak. Det ger stora fördelar för kunderna, säger Roger:

Fördelar med Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
- Trygga, stabila och seriösa affärer
- Nära samarbete med Länsförsäkringar Bank och Försäkring
- Starkt kundfokus

Fastighetsförmedlingens nya lokaler ligger på
andra sidan av bank- och försäkringskollegornas hemvist, och de två delarna sitter fortfarande ihop med varandra. Fastighetsmäklaren Jenny Blomberg beskriver flytten som en
riktig energikick för både kollegor och kunder.
Den öppna planlösningen, takhöjden och de
generösa fönstren ger en pigg och välkomnande känsla.
- Det är som att jobba och gå på ljusterapi
samtidigt. Jag tror det gör att vi orkar ännu
mer än tidigare, och det är förstås positivt för
kunderna, säger hon.
Carin Söder

Här jobbar: Fastighetsmäklarna Jesper Ahllund, Jenny Blomberg, Rikard Nero, Roger Nero, Mia Svensson och Sara Ståhl,
mäklarassistenten Ulrika Strandberg samt juristen Claes
Agduhr.
Franchisetagare: Rikard Nero och Roger Nero
Geografiskt område: Skövde, Hjo och Tibro kommuner

- Personlig kontakt

Specialistkunskaper: Mäklarna är specialiserade på allt från
kommersiella fastigheter till gårdar och nyproduktion. Har
också en egen jurist på kontoret.

- God lokalkännedom

Ledord på kontoret: Personligt, kunnigt och tryggt

- Tillgängliga mäklare

12

- Många uppskattar det enkla i att ha allt på
samma ställe. Vi har väldigt goda relationer
med våra bank- och försäkringskollegor. Vi vet
att de är kunniga och kan tryggt skicka över
kunderna till dem och veta att de får god hjälp.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR


Skicka in kupongen för en kostnadsfri
värdering av din bostad!

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Jag är intresserad av en kostnadsfri värdering. Jag förbinder mig inte till något
Namn

Gatuadress

Postnummer & Ort

Telefon

E-post:

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Svarspost
20226413
541 20 Skövde

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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ÄR KOSTNADSFRI
HOS LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING
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BOSTAD
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SES MED
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TILL
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FÅTT
VIRKE
DET ÄR
STOLFÖRSETT
PÅ HUS
BRUKAR ISVAKEN
BRÖLLOP ÄR FOLK
I
BADPLATS FARTEN

ÖPPNING
PUBLIKRESPONS

GÅR FORT
FRAM PÅ
RÄLS

FYLLER
STJÄRNOR

GE
ALIBI
ÄR
VALSEN
NÅGON
DROG

VILL
FRUSEN
SINGAPORE
UR FUNKTION

NÖDUTRYMME
RUBBET

VINTERÅK
ELEV GÖR
DET

SPORRAR
FÄKTARE
KAN TIODUBBLA
TAL
RAD

GER DIG
LÖPANDE
AKTUELLT
VÄRDE
AV DIN
BOSTAD
SÄLLAN
SEDDA

DE GICK
PÅ KOL PÅ
VATTEN

GORMA!

DEL AV
KRONA
HÄNDER
MED RUM

FÄSTES
TAMP VID

DEN LEDE
KAN
FLYGA I
LUFTEN

BOSTON

ÄR
ÖVERSTA
GUBBEN
KANSKE
I DRINK
GJORDE
LOSEC

VÄRLDSÅLDER
SKÄRET

STALLFLICKORNA
SMILA
ÄR FINT
VID FIN
FINT
FLICKAN
I CANNES

DET ÄR
AVLEDANDE

GÖRA HÅL
I BRÖD
© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM 2018

__________ ___ __________
Lös korsordet och vinn XX
Rätt svar-blå rutorna:

Här kommer ett julkryss från oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling XX! Skicka in den rätta lösningen till oss senast
Namn.................................................................................................................................................................................
den XX/XX 2019 och vinn XXX.

Adress...............................................................................................................................................................................
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling XX
Besöksadressen XX, XXX XX Orten, Tel 0000-000 00 00,
E-post: långaepostadressen@lansfast.se, lansfast.se/bobutik

E-post................................................................................................................................................................................
�a��........................................................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................................................................................
�e�e�o�.....................................................................................................................................................

Adress......................................................................................................................................................
E-postadress.........................................................................................................................................

Bli Guldkund!
Enkelt och lönsamt.

20% rabatt på dina försäkringar.
Plus bra förmåner.
LFskaraborg.se/guldkund
0500-777 000

1:a pris: RoupézCard gåvokort

där du själv väljer din gåva. Se roupezcard.se

2:a pris: Snyggt förkläde i canvas
Svara rätt och var med i vår utlottning.
Vi lottar ut fyra förstavinster och fyra
andravinster. Lämna ditt svar på vår webbsida:
LFskaraborg.se/hemmaplan senast den 12 april.
Du kan också lämna in ditt svar på något av
våra kontor eller posta till:
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Märk kuvertet med korsord.

Vinnare från förra korsordet
Marknadsområde Östra Skaraborg
1:a pris Annica Wiberg, Skövde
2:a pris Emil Olsson, Skövde

Marknadsområde Västra Skaraborg
1:a pris Lena Persson, Järpås
2:a pris Agneta Lärnefjord, Essunga
Marknadsområde Södra Skaraborg
1:a pris: Ewa Hvarfner, Tidaholm
2:a pris: Agneta Lilja, Slutarp
Marknadsområde Norra Skaraborg
1:a pris: Christina Widepalm, Sjötorp
2:a pris: Ann Wolffbrandt, Mariestad
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Ungas entreprenörskap ger
hopp för framtiden
Jag är på väg fram i gången på mässområdet och sveper med blicken framför mig. Montrarna är
omsorgsfullt dekorerade. Redan på håll ser jag att ungdomarna två montrar bort är på hugget och jag
ler. De är inställda på att sälja sin produkt till mig och jag går fram med förväntan.
Att få se unga människor växa är en fantastisk upplevelse och det är
vad Ung Företagsamhets (UF) uppdrag kokar ner till. I form av att utveckla ungas entreprenörskap. Sällan blir det tydligare än på UF-mässan. Det ger en sådan energi och glädje att möta gymnasieungdomarna
som driver ett UF-företag.
Ung Företagsamhet växer
Marcus Särkijärvi är regionchef för Ung
Företagsamhet Skaraborg.
Vad skulle du säga kännetecknar ett bra
UF-år?

Personlig utveckling är den stora vinsten
Årets UF-mässa närmar sig. I år samlas UF-företagen från hela Skaraborg på Arena Skövde med varsin monter och stor förhoppning om att
sälja sina produkter och tjänster. De har jobbat hela läsåret med siktet
inställt på mässan. Eleverna har satt ihop sitt team, bestämt affärsidé
och vad de ska sälja, de har gjort en marknadsplan och de har vågat
söka upp kunder. En livets skola på skoltid där de har fått träna många
olika förmågor och inte minst karaktären. På UF-mässan ska årets pristagare koras i olika kategorier, men den viktigaste vinsten har alla alltså
redan vunnit. För kunskap och mod har man med sig hela livet
David Seiving

- Ett bra UF-år kännetecknas av att
många elever gjort en stor utvecklingsresa, de har byggt självförtroende, ser
nya möjligheter och vill med nyfikenhet
ta sig an framtiden.
Hur mår Ung Företagsamhet Skaraborg
2019?
- UF Skaraborg mår bra. Antalet elever som får möjligheten att driva
UF-företag växer för varje år, vilket visar på att fler lärare och elever
förstår vikten av detta. Skaraborg har Sveriges nöjdaste UF-elever enligt senaste nationella mätningen, vilket jag tror hänger ihop med alla
engagerade UF-lärare och företagspartners. Jag hoppas att många fler
ungdomar får möjlighet att driva UF-företag de närmaste åren, oavsett
vilken skola eller gymnasieprogram de läser på, för att på bästa sätt
rustas för framtidens yrken.

UF-Mässa • Arena Skövde • 7-8 mars
Läs mer om UF-mässan på ungforetagsamhet.se/skaraborg
Länsförsäkringar Skaraborg är stolt mässpartner!
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Guldkundserbjudande
hos Vara Konserthus!

Tillsammans med Vara Konserthus erbjuder vi fyra föreställningar med 20 procent rabatt för dig som
är Guldkund hos Länsförsäkringar Skaraborg. Samtliga erbjudanden bokas via www.varakonserthus.se
uppge voucher-koden Guldkund. Du kan även ringa biljettkassan på 0512-315 00.
(Erbjudandet gäller i mån av plats.)
SOLALA 235 kr (ord.pris 295 kr)
1 MARS KL: 19:30 SAMT 11 APRIL KL: 19:30
Konserten innehåller en varierad repertoar av Solalas största och
populäraste covers och nytt material i en intim hemma hos-känsla
indränkt i underbar stämsång!
TITIYO 340 kr (ord. pris 425 kr)
28 MARS KL: 19:30
I vår ger Titiyo sig ut på turné med premiär på Vara Konserthus med den
nya singeln Som ingenting i bagaget. Hon har hunnit släppa hela sex
fullängdsalbum under eget namn.
BRÖDERNA NORBERG 180 kr (ord.pris 225 kr)
14 APRIL KL: 18:00
Det råder ingen tvekan om att Succéduon Emil och Daniel Norberg
har lyckats med att underhålla Sverige. Nu kommer de till Vara med
föreställningen Paniken bakom parodierna. Många goda skratt utlovas!

Ta pulsen på ditt digitala liv på skärmhjälpen.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

LFskaraborg.se
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