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Nära, engagerade och okrångliga – det är Länsförsäkringar Västerbottens 
ledord. Hos oss ska det vara enkelt att vara kund. Västerbotten är vår 
enda marknad och vår filosofi är att beslut som rör västerbottningar ska 
fattas i Västerbotten.

En enklare vardag 
och en tryggare framtid

Vårt uppdrag är att förvalta det förtroende ni 
kunder visar genom att lägga era försäkrings-
premier hos oss, och vi ska fördela dessa 
premier till skadedrabbade i enlighet med de 
försäkringsvillkor som vi kommit överens om. 
Så har vi arbetat i 162 år, och så tänker vi fort-
sätta. För pengarna som vi förvaltar är faktiskt 
era, det är ni kunder som äger Länsförsäkringar 
Västerbotten.
 För mig som vd är det viktigt att du vet hur 
det faktiskt ligger till med ägandet och det 
lokala perspektivet – vi har inga aktieägare 
med krav på avkastning och vinster. Vårt mål 
är att erbjuda prisvärda produkter och hög 
servicegrad, inte att tjäna så mycket pengar 
som möjligt. Blir det pengar över går de tillbaka 
till dig antingen som återbäring eller sänkta 
premier. 

GÖRAN SPETZ
Vd

Försäkra det viktigaste du har 
– dig själv!

Komplettera ditt bolån med Bo kvar-försäkring
Vår Bo kvar-försäkring ger dig med bolån i Länsförsäkringar Bank eller dig som har bolån i annan 
bank och har försäkrat bostaden i Länsförsäkringar möjlighet att försäkra dig om ekonomisk 
trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Bo kvar-försäkringen ger 
ersättning till din familj vid dödsfall och täcker upp en del av inkomstbortfallet 
om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös en längre tid. Du kan kombinera 
Bo kvar-försäkringen efter dina behov och du väljer själv om du vill teckna 
enbart livförsäkringen, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, eller hela paketet.

Många försäkrar sina hus och ägodelar men 
tänker inte alltid på personskyddet, alltså försäk-
ringar som hjälper till om du eller någon i famil-
jen skulle drabbas av en olycka eller en sjukdom. 
Den olycksfallsförsäkring de flesta av oss har via 
arbetsgivaren eller facket gäller oftast bara under 
arbetstid och på väg till och från jobbet. Därför 
kan du behöva komplettera det skyddet. 
 Vår kombinerade sjuk- och olycksfallsför-
säkring för vuxna gäller dygnet runt. Du kan 
få ersättning för ett antal sjukdomar som leder 
till medicinsk invaliditet, eller om du drabbas 
av sjukdom/olycksfall som innebär att du inte 

kan arbeta fullt ut (förvärvsmässig invaliditet). 
Försäkringen kan också ge ersättning för 
sveda och värk. 
 Den individuella olycksfallsförsäkringen 
ger dig ett skydd om du drabbas av olycksfall 
och gäller även den dygnet runt. För dig som 
passerat 60 år har vi en särskilt anpassad 
olycksfallsförsäkring, 60 Plus. 
 Du kan läsa mer om våra sjuk- och olycks-
fallsförsäkringar på vår hemsida. Sök på 
”personförsäkring”. Eller så kontaktar du 
någon av våra duktiga försäkringsrådgivare 
på 090-10 90 00.

Se om dig själv 
– inte bara ditt hus



Säker med släp
Ska du transportera skotern till fjället? 
Kom ihåg att kolla totalvikten för skotersläpet 
och din bil – för vanligt B-körskort får total-
vikten vara högst 3 500 kg. Överstiger din 
bil + släpvagnen denna gräns krävs utökad 
B-behörighet. Skulle olyckan vara framme, 
och totalvikten visar sig vara högre, så gäller 
inte dina vanliga försäkringar. Är du osäker på 
totalvikten? Ta hjälp av släpvagnskalkylatorn 
som du hittar på transportstyrelsen.se.

Förrädiska vägar
Vinterväglaget kan vara lurigt. Det känner 
förstås de flesta av oss västerbottningar till, 
men det kan vara värt att påminna sig om 
ändå. Det kanske allra mest förrädiska vinter-
väglaget är den så kallade svarta halkan. Den 
uppstår oftast när det klarnar upp efter regn 
och dimma, på broar och skuggiga platser.  

Trygg på tur
I mars och april går fjällsäsongen in i högtryck, och många länsbor 
ger sig av för att njuta av stug- och friluftsliv. Här är några saker som 
kan vara bra att tänka på när du drar till fjälls.

På vägen

• Anpassa hastigheten och håll avståndet.
• Se alltid till att vara utvilad innan du sätter dig bakom ratten – en lång dag                       

i backen tröttar ut.
• Att titta i mobilen samtidigt som man kör orsakar många svåra olyckor                              

– rattsurfa inte!

TÄNK ÄVEN PÅ ATT:

På fjället

Det finns inget dåligt väder…
… bara dåliga kläder. Nja, det stämmer kanske 
inte riktigt i fjällen. Men med rätt kläder blir 
turen alltid trevligare. 

Några tumregler är:
Under: Bomull är inte ett särskilt bra frilufts-
material. Det drar till sig fukt och kyler när det 
torkar. Satsa på ull- eller syntetunderställ.
Mellanlager: Flera tunnare lager är bättre än 
ett tjockt. Ull och fleece värmer bra.
Ytterlager: Här är det viktigt att det skyddar 
mot vind och fukt. Satsa på ett funktionsmate-
rial som Goretex eller MPV.  

När vädret vänder
Fjällvädret kan snabbt slå om. Ska ni ge er ut 
på en fjälltur på skidor eller med skoter finns 
flera saker att tänka på:

1  Välj rätt utrustning – kläder och skor ska 
tåla väta. Klä dig i lager för att kunna anpassa 
efter väder och vind.

2  Meddela färdväg och beräknad ankomst 
– då kan någon slå larm om ni inte anlänt som 
planerat.

3  Anpassa turen efter vädret – kolla aktuella 
prognoser och respektera alltid utfärdade 
vädervarningar.

4  Följ markerade leder – då undviker du 
lavinfarliga områden och kan lättare få hjälp 
om det behövs.

5  Ta med karta och kompass. 

6  Rådfråga erfarna människor. 

Fler tips hittar du på friluftsframjandet.se, fjallsakerhetsradet.se och via deras nya app 
som du kan ladda ner på www.fjallsakerhetsappen.se



verkstaden. Stenskottsplåster kan du beställa 
hos de flesta glasreparatörer. Eller titta förbi 
hos oss och hämta ett.
 Rent generellt kan man säga att om skadan 
är mindre än en femkrona går stenskottet 
oftast att laga och du slipper lägga pengar på 
att byta hela vindrutan. Om vindrutan däremot 
är sprucken eller om du har drabbats av flera 
stenskott – framförallt om de sitter i synfältet – 
så behöver hela rutan bytas. Vänder du dig till 
någon av våra avtalade glasreparatörer behöver 
du inte betala någon självrisk om stenskottet 
går att laga. För att hitta närmsta glasreparatör 
med avtal hos oss, gå in på LFvasterbotten.se 
och sök på samarbetspartners.

Laga stenskottet i tid

Wrapp – få erbjudanden när du handlar
Wrapp är en kostnadsfri app som du kopplar ihop med ditt bankkort hos 
oss. Appen hämtar du hos App Store eller Google Play. När du sett ett 
erbjudande i appen aktiveras det till ditt bankkort och finns där automatiskt 
när du betalar ett köp med kortet. Efter köpet får du ett kvitto i appen där 
du ser hur mycket du kommer att få tillbaka. Pengarna sätts in direkt på 
kontot inom tre till fem bankdagar. Smart och enkelt!

Stenskottsplåster skyddar rutan tills skadan är lagad!

Så här års är risken att drabbas 
av stenskott stor. Om du får ett 
stenskott på vindrutan ska du inte 
vänta med att laga det. 

Får du till exempel vatten i stenskottet som 
sedan fryser till is är risken stor att stenskottet 
krackelerar och hela rutan spricker upp. Och 
en spräckt vindruta innebär en försvagning ef-
tersom vindrutan är en bärande konstruktion.
 För att skydda stenskottet mot smuts och 
fukt kan du tejpa eller använda dig av ett 
speciellt stenskottsplåster. Stenskottsplåstret 
placerar du på skadan så snart som möjligt. 
Det skyddar rutan tills skadan är reparerad hos 

Vinner du brandpaketet?
Klura ut vårt korsord och tävla om fina priser. 1:a pris: Stora brandpaketet.
2:a–3:e pris: Sportbag. 4:e–9:e pris: Tygkasse.

Eller skriv det markerade nyckelordet på ett vykort till 
Länsförsäkringar Västerbotten, Korsordet, Box 153, 
901 04 Umeå. Kom ihåg att skriva ditt namn, postadress 
och telefonnummer i mejlet eller på vykortet.

Senast 7 maj 2017 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Stora brandpaketet: Gunilla Lindberg, Nordmaling. 
Ryggsäck: Inga-Lill Blomberg, Lycksele, Inga-Greta 
Lindgren, Lycksele. Reflexväst: Stefan Andersson, 
Bureå, Rolf Brännström, Skellefteå, Anders Fryklund, 
Umeå, Ulla Höglund, Norsjö, Gunda Häggqvist, Umeå, 
Inga-Britt Rådström, Umeå.

Rätt nyckelord i förra korsordet: HJULTOMTE.

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Håll koll på prisutvecklingen i ditt eget bostadsområde
 – eller i de områden du gärna skulle vilja bo. Med tjänsten 
Områdeskollen skapar du bevakning på upp till fem 
adresser, och får regelbundet detaljerad information om 
prisutveckling och slutpriser i dina bevakningsområden. 
Tjänsten är självklart kostnadsfri. Kontakta Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling  i Umeå (090- 470 00) eller 
Skellefteå (0910-77 90 00) för mer information.

Områdeskollen – ny tjänst från 
vår fastighetsförmedling
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Sätt inte livet på spel 
– ta hand om dig i trafiken
Att vara uppmärksam och kunna använda hörseln kan vara livsviktigt för en 
oskyddad trafikant. Kanske är det läge att skippa lurarna i trafiken? 

Allt fler cyklister skadas i trafiken. Vanligaste 
dödsolyckan är kollision mellan cyklist och bil. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på vad 
som händer omkring sig oavsett om du cyklar 
eller går, och medtrafikanter beter sig inte 
alltid förutsägbart. 
 Lurar och öronsnäckor gör det svårare 
att bedöma trafiksituationen omkring dig. 
Du kan till exempel missa bilar som tutar eller 
andra faror. 

Bättra på dina odds
Bara i Västerbotten skadades förra året 
1 500 gående och cyklister i trafiken. Många 

gånger i olyckor som enkelt hade kunnat 
undvikas. Förutom bristande uppmärksamhet 
är dålig synbarhet och alkoholpåverkan några 
av de riskmoment som spelar in. Allt detta 
har en sak gemensamt: Du kan själv bättra 
på dina odds.
 Vi vill bidra till en tryggare tillvaro för länets 
oskyddade trafikanter, men den stora skillna-
den gör du själv. Det kan vara så enkelt som 
att skippa lurarna, använda reflexer, välja bort 
cykeln efter krogkvällen eller hålla blicken på 
vägen istället för mobilskärmen.

Sätt inte livet på spel – ta hand om dig!


