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Visst vill du att dina nära och kära också ska synas? Att bära reflexer är ett av 
de enklaste sätten att förebygga trafikskador. Gå in på LFvasterbotten.se/reflex-
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I januari flyttar våra 150 medarbetare vid 
huvudkontoret i Umeå till nya lokaler. Vår nya 
adress blir Rådhusesplanaden 11, vägg i vägg 
med de nuvarande lokalerna mitt i centrala 
Umeå. Temat för huset är Från kust till fjäll och 
symboliserar vår självklara plats i länet. 

Huset miljöcertifieras enligt Breeam och har 
ett tydligt miljötänk i både stort och smått.
 Flytten innebär – förutom nya, fräscha 
lokaler – också startskottet för ett nytt 
arbetssätt. Behoven och önskemålen från er 
kunder har varit vägledande i utvecklingen av 
det nya arbetssättet, där enkla och snabba 
ärenden expedieras direkt i vår kundmottag-
ning. Behöver du sitta ned i lugn och ro med 
en av våra rådgivare finns särskilt utformade 
kundmöteslokaler. Vi är också glada över att 
äntligen kunna inrymma kollegorna på Wasa 
Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling i våra lokaler  
– vi samlar hela vårt erbjudande under ett  
och samma tak!
 Det nya arbetssättet kommer att genom- 
syra hela bolaget och självklart samtliga  
kontor, vilket innebär att kontoren i Skellefteå 
och Lycksele under våren kommer att få en  

Turnén började i Umeå i mitten av september 
och sedan dess har vi dykt upp i alla 15 kom-
muner. Turnén har varit väldigt uppskattad 
och vi har träffat massor av trevliga västerbott-
ningar. 
 Tanken har varit att göra något konkret 
för länets oskyddade trafikanter. Att gå eller 
cykla utan reflexer är en onödig risk, och allt 
för många västerbottningar blir osynliga i höst-
mörkret. På turnén har vi delat ut reflexvästar 
och låtit västerbottningar tävla om special-
designade reflexmössor. 

Markus Lundin, försäkringsrådgivare på  
Länsförsäkringar Västerbotten, har varit med 
på turnén i Umeå, Dorotea, Vilhelmina,  
Nordmaling och Lycksele. 
 – Det har verkligen varit jättekul. Att få  
möjligheten att komma ut i länet och träffa  
folk är fantastiskt, säger han.

Hur har gensvaret varit  
från västerbottningarna?
 – Man har blivit positivt mottagen överallt. 
Många har blivit förvånade att vi dykt upp i en 
liten by i inlandet. Vi pratade bland annat med 
ett älgjaktlag utanför Vilhelmina och gav dem 
reflexvästar. De tyckte det var jättetrevligt att 
vi kom. 

Vilket är ditt starkaste minne från turnén?
 – I Vilhelmina finns ett boende för ensam-
kommande flyktingbarn. Det kom några killar 
därifrån som ville tävla om en reflexmössa. 
Lite senare kom deras kompisar, och totalt 
var det 20–30 stycken som gick därifrån med 
en mössa, vilket var jättekul, säger Markus 
Lundin.
 Vi vill tacka alla västerbottningar som dök 
upp och träffade oss runt om i länet. Vi syns 
snart igen! 

Nytt huvudkontor,  
nytt arbetssätt och ny vision

ordentlig ansiktslyftning enligt samma koncept.  
 Som vd i ett kundägt bolag tycker jag att 
vi har en särskilt viktig roll inom hållbarhets-
området.  Jag tänker inte bara på miljöfråg-
orna, utan också på det hållbara samhället:  
ett socialt ansvarstagande, ett hållbart före-
tagande, och en hållbar ekonomi.  
 Jag tycker att vår nya vision  
sammanfattar det bra:  
Tillsammans skapar vi en  
trygg framtid i Västerbotten.  
Det är en vision som  
beskriver hur vi vill  
bedriva vårt arbete  
– tillsammans med  
er kunder, våra sam- 
arbetspartners och  
våra medarbetare.

GÖRAN SPETZ

Vd

Under hösten har vi på Länsförsäkringar Väster- 
botten besökt alla kommuner i länet på en reflex- 
turné. Vi har träffat massor av västerbottningar och  
delat ut över 12 000 reflexvästar och fler än 1 500 reflex-
mössor till länsbor som vill synas i mörkret. 

GE BORT EN REFLEXVÄST! Obs!
Gäller så långt  
lagret räcker.

Reflexturnén —  
en lysande upplevelse



Birgitta Brattsell har drivit eget företag i 
reklambranschen. Men för fyra år sedan 
bestämde hon sig för att börja jobba mindre. 
Idag lever hon ett liv fyllt av resor, golf och 
yoga. Hennes bolag är fortfarande aktivt, men 
hon jobbar väldigt lite. Inom något år planerar 
Birgitta att börja ta ut pension, något hon har 
funderat över och planerat för. Bland annat  
har hon pensionssparat sedan 40-årsåldern. 
 – Jag kände då att det skulle vara bra att  
ha lite extra när jag blev pensionär, och det  
är jag glad för idag, säger hon. 
 Att börja fundera över sin ekonomi som 
pensionär några år innan det är dags är klokt, 

menar Britt Grabbe, som är privatmarknads-
chef på Länsförsäkringar Västerbotten.
 Det viktigaste är att förstå hur stor inkomst-
skillnaden blir och att se över utgifter som 
ränta, amorteringar och andra fasta utgifter 
som till exempel bil.
 – Generellt sett blir pensionen cirka 60 
procent av inkomsten som förvärvsarbetande. 
Har du lån är det en god idé att amortera så 
mycket som möjligt innan du går i pension, 
säger Britt Grabbe.
 Något som också är klokt att göra inför pen-
sionen är att se över sin försäkringssituation. 
 – Som anställda är vi vana att det finns en 

olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren. Kolla 
att du har en olycksfallsförsäkring som gäller 
när du blir pensionär, säger Susanne Lohman, 
försäljningschef försäkring hos Länsförsäk-
ringar Västerbotten.
 Boendeförsäkring är också något som 
många seniorer kan behöva se över. 
 – Många väljer att sälja sitt hus, flytta till 
sommarstugan eller till ett mindre boende  
i samband med pensionen. Kanske har du 
haft en hemförsäkring via facket som upphör 
att gälla? Olika typer av boende försäkras på 
olika sätt, så kontakta oss gärna och gå ige-
nom din försäkring, säger Susanne Lohman.  

Birgitta har planerat  
för seniorliv i full sving 

Birgitta Brattsell tycker att fler seniorer borde 
ta hjälp och fundera lite extra kring ekonomin.
 – Man ska inte vara rädd att ta hjälp och 
fråga hur ens situation påverkas när man blir 
senior. Vi lever längre idag och är mer aktiva. 
Så man är i större behov av att ha ett  
pensionssparande som räcker länge. 
 Under hösten har Birgitta bland annat varit 
på en lång golfresa i Spanien. Och det blir 
mycket tid för just golf nuförtiden, berättar hon. 
 – Jag gillar att spela tävlingar och det är 
förstås jättekul om jag råkar vinna.
 Vi på Länsförsäkringar Västerbotten önskar 
lycka till med både golfen och seniorlivet i stort! 

Bli Pluskund – det lönar sig! 

Om du redan har ditt boende 
försäkrat hos oss och flyttar 
din vardagsekonomi till 
Länsförsäkringar Bank blir du 
Pluskund. Totalt kan du få upp 
till 25 procents rabatt på dina 
försäkringar.

Det är enkelt byta bank till 
Länsförsäkringar Västerbotten. 
Vi hjälper dig med allt det 
praktiska – ser till att pension, 
autogiron och annat som är 
kopplat till ditt nuvarande 
bankkonto överförs till ditt  
nya konto i vår bank. 

Välkommen att höra av dig 
om du vill veta mer om att bli 
Pluskund!

Inför pensionen är det en bra idé att se över sin ekonomi och sina försäkringar. 
63-åriga Birgitta Brattsell i Umeå har planerat för sin pension i flera år och ser 
nu fram emot ett aktivt seniorliv. 



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

Eller skriv de markerade nyckelorden 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 januari 2018 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Stora brandpaketet: Göran Pehrsson, Storuman. 
Sportbag: Ethel Gustafsson, Lycksele, Sten Åke 
Adamsson, Umeå. Reflexväst: Christina Jonsson, 
Holmsund, Karin Eriksson, Boliden, Ingrid Johansson, 
Umeå, Håkan Lindberg, Umeå, Ing-Marie Åkerström, 
Kåge, Bertil Lindgren, Umeå.

Rätt nyckelord i förra korsordet: VÄNNER I VÄST.

Mejla nyckelorden till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Välj digitala dokument och e-faktura istället för utskick med post – det är bra för miljön och  
enklare för dig. De digitala dokumenten finns tillgängliga via de inloggade sidorna i internet- 
banken. Du har alltid tillgång till dina dokument var i världen du än är. Dessutom är det bra  
för miljön att minska ner på pappersutskicken. 

Bra att veta
E-faktura är inte samma sak som autogiro. Med 
e-faktura går du fortfarande in själv och godkänner 
dina betalningar. 
 Vissa dokument går inte att få digitalt. Det gäller till 
exempel påminnelser om utebliven betalning, offerter 
och skadedokument. De här dokumenten kommer 
fortfarande att skickas med post. 
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Minska din post med  
digitala dokument

Vi vill att du ska känna dig trygg med din boendeförsäkring. 
Därför har vi valt att inkludera de vanligaste tilläggen i din 
boendeförsäkring till en komplett boendepaketering. Din hem-
försäkring innehåller ett utökat reseskydd och en Allrisk lös- 
egendom som gäller för dina saker. Bor du i villa eller radhus har du även skydd för byggnaden  
genom Allrisk byggnad. Din hemförsäkring innehåller också skydd vid ID-stöld, vilket ytterligare ökar 
din trygghet. Du har helt enkelt marknadens bästa grundskydd – och ditt hem i tryggare händer.

Ditt hem i tryggare händer

Nu startar fastighetsförmedlingen upp på nytt i Umeå. Vår nya franchisetagare  
har redan dragit igång kontoret, som till en början inryms i våra lokaler på Nygatan 19.  
I januari flyttar både vi och fastighetsförmedlingen till det nya kontorshuset på  
Rådhusesplanaden, där vi samlar hela vårt erbjudande med bank, försäkring och  
fastighetsförmedling under ett och samma tak. Välkommen in till oss! 

PS. Vår fastighetsförmedling i Skellefteå hittar du som vanligt på Nygatan 46. 

Nystart för Länsförsäkringar  
Fastighetsförmedling i Umeå

 Så här gör du
• Logga in i Mina sidor via LFvasterbotten.se. 

• Välj ”Inställningar” i din personliga meny – en drop   
 down-meny vid ditt namn på startsidan (uppe till höger). 

• Klicka på ”Minska min post”. 

• Klicka på ”Ändra”. 

• Markera de dokument du önskar få digitalt istället för  
 som vanlig post. Har du Pension- och/eller Kapital- 
 försäkringar kan du även få dessa handlingar digitalt.  
 Klicka då på fliken ”Pension och Kapitalförsäkringar”. 

Välkommen in till  
oss på Nygatan 19  

i Umeå!



Brandvarnare på alla våningsplan med fung-
erande batterier är en bra början. Man ska 
gärna ha flera stycken – en per 60 m² är en 
bra tumregel.  Glöm heller inte att testa dina 
brandvarnare då och då, säger Tomas Ekman, 
skadeförebyggare och brandexpert på  
Länsförsäkringar Västerbotten.
 – Det är jätteviktigt att trycka på den  
lilla knappen ibland, då testar man många 
funktioner. Det är inte bara ett batteritest.   
 Brandsläckare är en annan billig liv- 
försäkring i hemmet. 
 – Det är viktigt att alla i familjen vet var den 
är. Man ska också hålla koll på hur gammal 
släckaren är. Man kan vända på släckaren och 
lyssna så att pulvret rinner. Den ska också ha 
en tillräcklig släckkapacitet.  
 Ett annat bra tips är att gå igenom hur man 
ska agera om det skulle börja brinna. Att ha 
en återsamlingsplats är smart både på en 
arbetsplats och i en familj.
 – Bränder som startar i kaminer är ett annat 
problem i jultid. Ett problem är att många 
eldar för hårt och lägger in för mycket ved på 
en gång. 
 – Många kaminer är bara godkända för  
två kilo ved per timme. Det finns ingen 
 anledning att elda hårdare än så. Då passerar 

man gränserna för vad kaminen och  
skorstenen tål. 
 Sist men inte minst är ljusen en  
brandrisk kring julhelgen. 
 – Använd ljusstakar och hållare av glas och 
keramik. Undvik metall och brännbara pryd-
nadsgrejer vid ljusen. Och ställ inte ljusen för 
nära varandra, avslutar Tomas Ekman.  

LFvasterbotten.se

Tända ljus, eld i kaminen och massor av matlagning. Julen är en tid för mys 
och gemenskap – och tyvärr också för bränder. Men det finns sätt att både  
förebygga brand och skydda sig om olyckan skulle vara framme. 

Tomas Ekman

Så brandsäkrar  
du hemmet i jul

På vår webb finns fler skadeförebyggande tips: 
LFvasterbotten.se/undvikskada. Du kan också 
följa oss på Facebook, där vi delar med oss 
av skadeförebyggande råd och annan aktuell 
information.  


