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Varning för svaga isar
Så här på vårkanten lockas många att ge sig ut på både havsis och sjöis. Med rätt utrustning och god 
iskunskap är det en skön utflykt. Men is är ett levande och föränderligt material och isens tjocklek ändras 
snabbt beroende på väderlek och vattenströmningar. Var särskilt uppmärksam på områden runt vass, 
brygga och bro där isen oftast är lite svagare. När vårsolen värmer tunnas isen ut snabbt och rörelser i 
vattnet är en vanlig orsak till svag is. På SMHI:s webbplats finns dagsaktuell information om isläget.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Vid årsskiftet bytte Länshem 
namn till Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling. Nu är 
kopplingen mellan oss ännu 
tydligare: Genom fastighets-
förmedlingen får du som säljer 
eller köper din bostad, förutom 
kunskapen hos erfarna och 
kunniga mäklare, också tillgång 
till Länsförsäkringar Västerbot-

tens breda utbud inom bank 
och försäkring. Tillsammans 
kan vi erbjuda dig kloka lån, 
vettiga försäkringar och en mer 
personlig bankrelation. För dig 
som kund innebär det en extra 
trygghet.
 Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling har snart mer 
än 100 lokala Bobutiker runt 

om i landet. Här i länet finns Bo-
butiker i Umeå och Skellefteå.
 Samtidigt med namnbytet 
passade Bobutiken i Umeå på 
att flytta till nya, fina lokaler 
på Rådhusesplanaden 13 (fd 
Leana). Bobutiken i Skellefteå 
hittar du i våra lokaler på Ny-
gatan 46.
 Välkommen in!

drygt ett år sedan tog steget 
över till vår bank och blev Plus-
kund.

Erik Thoms
Marknadschef

Snön har orsakat många knäck-
ta tak och den ihållande kylan 
har sprängt sönder vattenled-
ningar för villa- och fritidshu-
sägare. I detta nummer kan du 
läsa om hur du enkelt undviker 
vattenskador genom att instal-
lera en vattenavstängare. Läs 
också om hur du öppnar upp 

fritidshuset inför sommaren    
– extra viktigt efter denna kalla 
vinter!
 Nu har vi också introdu-
cerat Pluskund, där du som 
bank- och försäkringskund kan 
få upp till 25 % rabatt på dina 
försäkringar. På mittuppslaget 
kan du läsa om Kjell som för 

Ledare
Nu står våren äntligen för dörren och vi kan lämna en ovanligt 
lång, kall och snörik vinter bakom oss. 

Under första veckan i december 
delade vi ut sandsäckar till 
boende på Rödäng i Umeå, 
som ett led i vårt skadeföre-
byggande arbete. Initiativet 
var mycket uppskattat och vi 
delade ut drygt 300 sandsäckar 
och broddar på en kväll. 
 På Gammlias julmarknad 
delade vi ut 650 sandsäckar 

Länsförsäkringar delade ut sandsäckar
till tacksamma besökare. Ar-
rangemanget var mycket upp-
skattat, både av besökare och 
av museets ansvarige, Esa 
Norajärvi. 
 Både vi på Länsförsäkringar 
Västerbotten och Västerbottens 
museum hoppas givetvis att 
succén kan upprepas vid nästa 
julmarknad.



Vill du också bli Pluskund?
Grunden är att du har ditt boende försäkrat hos oss. Om du dessutom har 
ett lönekonto i vår bank blir du Pluskund, vilket ger dig ytterligare rabatt 
på alla dina försäkringar. För dig som redan har ditt boende försäkrat hos 
oss kan det alltså löna sig att byta bank! Vill du veta hur stor din rabatt 
kan bli? Kontakta oss så räknar vi ut hur mycket du kan spara.

Det enkla
blev genialt
för Kjell

Att Kjell och Vanja tog det 
här steget berodde inte på ett 
direkt missnöje med deras 
förra bank.
   – Vi tänkte att det skulle 
vara bra att samla allt på ett 
ställe, säger Kjell.
   Paret kan med råge kalla 
sig Pluskunder. Förutom att 
vara bankkunder har Kjell och 
Vanja båten, bilen, hemmet och 
stugan försäkrade hos Länsför-
säkringar.
   – Ja, vad jag förstår har vi 
full länsbonus, alltså 25 pro-
cents rabatt på alla försäkringar. 
Men om jag ska vara ärlig har 
jag inte räknat ut exakt vad det 
betyder i pengar, säger Kjell.
   Något som han uppskat-
tar stort är, att han inte alltid 
måste boka en tid för att få ett 
bankärende uträttat.
   – På Länsförsäkringar kan 
jag ”tvärslinka” in, för oftast 
är det någon som är ledig. Nu 
börjar jag också känna dem 
som sitter där och de är väldigt 
lätta att ha att göra med. Det är 
trevligt att gå in och prata och 
ta en kopp kaffe.

  Med tiden har Kjell Åberg 
upptäckt att han kanske skulle 
ha gjort en jämförelse med sin 
förra bank långt tidigare.
   – Till exempel slipper jag nu 
vissa avgifter som jag förr beta-
lade av slentrian. Och en annan 
sak: min förra bank hade en 
väldigt bra internetbank, men 

Så mycket plus kan du gå
Har du din boendeförsäkring hos oss, och ett lönekonto i vår bank är 
du Pluskund. Det ger tillgång till vår Länsbonus, som ger minst 15 % 
rabatt på försäkringspremierna. Här intill ser du ett exempel på hur 
mycket du kan spara om du når maximala 25 % rabatt.

Angivna premier är våra genomsnittspremier

Premie, villahem:  2 729 kr
Premie, personbil:  2 393 kr
Premie, fritidshus:  1 319 kr
Premie, olycksfall vuxen:    996 kr
Totalt:  7 437 kr

Du sparar:            1 859 kr
Du betalar:                5 578 kr

Alla försäkringar hade Kjell
och Vanja Åberg i Umeå redan 
samlat hos Länsförsäkringar
Västerbotten. I februari 2009 
lämnade de den bank som de 
anlitat ”hela sitt liv” för att bli 
Pluskunder hos Länsförsäkringar.
 – Jag måste säga att det har 
blivit jättebra, säger Kjell om
året som gått.

”Min förra bank 
hade en väldigt bra 
internetbank, men 
Länsförsäkringars 
är ännu enklare.”

Länsförsäkringars är ännu enk-
lare. Man slipper hålla på med 
att logga in sig flera gånger.
  Med en enkel lösning för 
privatekonomin kan nyligen 
pensionerade Kjell Åberg ägna 
mer tid åt andra saker. Som 
att varje vardagsmorgon träffa 
kompisgänget för gemensam 
träning. Efter passet har det 
hänt att Kjell berättat om hur 
nöjd han är med en totallösning 
för bank och försäkringar.
   – Flera av mina kompisar 
funderar nu också på att byta 
bank, säger Kjell Åberg.

Flera av Kjell Åbergs bekanta funderar på att byta bank till Länsförsäkringar. 
Här är Kjell och hans träningskompisar på ett av veckans pass.
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Leffe säger:
De flesta vattenskadorna upptäcks på våren        
när man startar upp stugan.

KORSORDETS NYCKELORD  

NAMN                                      GATUADRESS

POSTNUMMER                          ORT                                      TELEFON  

Klipp loss och skicka in kupongen senast den 11 juni 2010

Kryssa och vinn 2 000 kr på ett fondkonto!
1:a pris: 2 000 kr på ett fondkonto hos Länsförsäkringar Bank. 2–9:e pris: Grillvante i silikon. Svarskupongen ska ha inkommit 
till oss senast 11 juni 2010. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna meddelas personligen.

Larm för vattenskada
Ledningsläckage är den allra vanligaste orsaken till vattenskada i hemmet. Hela 58 % av det totala antalet 
vattenskador hos Länsförsäkringar Västerbotten beror på läckande ledningar. Ett enkelt sätt att begränsa 
risken är att installera en elektronisk vattenavstängare. Vattenavstängarens droppdetektor känner av mycket 
små flöden och larmar eller stänger vattnet automatiskt. Som kund hos oss får du ett förmånligt pris på 
vattenavstängare om du handlar i vår webbshop. Läs mer på lansforsakringar.se/undvikskada.

Grattis alla vinnare av förra korsordstävlingen!
2 000 kronor på ett fondkonto: Eva-Britt Söderlund, Skellefteå Reflexvästar: Johannes Hansson, Umeå, Valter Arvidsson, 
Lycksele, Edit Bäckström, Umeå, Åsa Dahlkvist, Skelelfteå, Britt-Mari Häggström, Umeå, Eva Berglund, Ursviken, Peter 
Törnkvist, Umeå, Björn Steinvall, Skellefteå

Rätt nyckelord i förra korsordet: Lussekatt

Checklista för säkrare sommar
Första hjälpen
Varje hem – även sommarstugan – behöver en 
Första Hjälpen-utrustning. Håll den välfylld och 
byt materiel som är äldre än fem år. En Första 
Hjälpen-kudde till bilen är också bra att ha.

Sårskador Sår som blöder mycket, t.ex. hugg- 
eller skärsår, placeras så att det skadade stället 
kommer högre än hjärtat. Tryck ihop såret och 
lägg tryckförband.

Förebygg chock Kontrollera medvetande, and-
ning och puls. Lägg den skadade i framstupa 
sidoläge med benen högre än huvudet. Förhindra 
avkylning. Lugna genom att lyssna och finnas 
till hands. 

Förgiftning Alla förgiftningar kräver läkarvård. Vid 
misstanke om förgiftning, ge vätsketillskott - helst 
flera glas. Ring Giftinformationscentralen, telefon 
dagtid 08-33 12 31. Övrig tid telefon 112.

Sommartrafiken
Du som är ute och kör bil i sommar – tänk på att 
hålla avståndet och kör utvilad! Stanna och ta 
raster om du ska köra långt. Har du djur med i 
bilen ska du tänka på att parkera i skuggan och 
veva ned fönstret så att djuret får frisk luft. 

Vattenvett
Ska du ut på sjön eller havet – använd alltid flyt-
väst! Lyssna till sjörapporten och sätt dig inte i en 
båt med alkohol i kroppen.

Grilla smart
Sommartider är grilltider. Tänk på att inte grilla 
nära något brännbart och använd rätt sorts tänd-
vätska. Häll aldrig tändvätska på glödande grillkol. 
Var försiktig med engångsgrillar! 

Sola försiktigt
Använd solskyddsfaktor och skydda barnen mot 
stark sol.

Semestertider är 
ficktjuvarnas högsäsong
• Ha inte för mycket kontanter på dig 
   – använd bankkort!
• Förvara plånboken säkert 
• Bär handväskan framtill 
• Var extra vaksam under trängsel 



Umeå Nygatan 19, Box 153, 901 04 Umeå, tel 090-10 90 00
Skellefteå Nygatan 46, Box 34, 931 21 Skellefteå, tel 0910-73 40 00
Lycksele Torget 3, Box 15, 921 21 Lycksele, tel 0950-347 50

LFvasterbotten.se

Frankeras ej

Länsförsäkringar

bjuder 

på portot
Länsförsäkringar Västerbotten

Svarspost
Kundnummer 900000600
908 50 Umeå

Öppna stugan inför sommaren

Mikael Isaksson, chef skadeförebygg, svarar på 
frågor om de vanligaste skadeorsakerna i ett fritidshus.

Vilken är den vanligaste skadan i ett fritidshus?
Den vanligaste skadan är frusna vattenledningar. Tyvärr upptäcks skadan först när man öppnar 
upp stugan inför sommaren och sätter på vattnet. Därför är det viktigt att kontrollera att det inte 
finns några synliga skador på ledningar och att alla kranar är stängda när man sätter på vattnet. 
Titta på vattenmätaren – rör den på sig har du en läcka.

Varför fryser vattenledningar?
Det vanligaste felet är att man drar ned för mycket på värmen. Inget utrymme i huset ska vara 
kallare än +5 grader. Det innebär att rummen bör hålla ca +15 grader. Det blir alltid kallare i skåp, 
förrådsutrymmen och väggar.

Hur undviker man vattenskador?
Egentligen handlar det om att vintra stugan ordentligt på höstkanten. Stäng av vattnet vid 
tomtgränsen, töm ledningarna och kontrollera att alla kopplingar är åtdragna.

Något mer tips?
Det är viktigt att kontrollera elledningarna i hus som står tomma under längre perioder. Det är inte ovanligt 
att gnagare och andra smådjur tar sig in i huset och ger sig på ledningarna. Kolla efter spillningar och 
dofter – hittar du spår efter smådjur bör du vara extra varsam. Vi rekommenderar att man installerar 
en jordfelsbrytare som bryter strömmen om något inte står rätt till i din elanläggning.


