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Din Sida
Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning      

Beredskap inför fler
och värre naturskador

Hantera dina bankärenden 
— när och var du vill

Vi syns i Västerbotten - 
nu åker vi på reflexturné!

KRYSSA & 

VINN BRAND-

PAKET



• Töm vattenledningssystemet – blås ur 

    ledningarna med tryckluft

• Häll frostskyddsvätska i vattenlås under  

 diskbänk, tvättställ och i toalettstol mm.

• Töm varmvattenberedaren
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Ett gott tips nu inför hösten är att titta över dina 
försäkringar och tänka till. Gäller försäkrings-
skyddet även för din och familjens nya tillvaro? 
Har ni till exempel flyttat ut till stugan för att 
bo där permanent? Eller byggt om eller ut? 
Har förhållandena på jobbet förändrats, med 
exempelvis ändrat försäkringsskydd via ett 
nytt fackförbund? Kolla så att du verkligen har 
rätt villkor för din försäkring – om något skulle 
hända.  
 Ett annat klokt tips, nu när höstmörkret  
snart sänker sig, är att använda reflexer för att 
synas i trafiken. Vi genomför under september 
och oktober en turné genom hela länet,  

Känn dig trygg även
när livet förändras
Hösten betyder för många av oss 
förändring. Kanske har du börjat 
ett nytt liv som student, eller inlett 
en ny yrkeskarriär. Det kan också 
vara en tid för byte av bostad eller 
ombyggna tioner. Oavsett vilka  
vägar du tar i livet så vill vi på  
Länsförsäkringar Västerbotten att  
du ska känna dig trygg och lugn. 

där vi pratar med er västerbottningar om hur 
viktigt det är att synas bra längs vägarna.  
Läs mer om detta på mittuppslaget och  
välkommen att träffa oss när vi besöker  
just din kommun. 
 Vi syns i Västerbotten!

GÖRAN KARMEHAG
Marknadschef försäkring

• Stäng rökgasspjället för vedkamin/öppen spis

• Om möjligt: ta med stöldbegärliga saker

• Kontrollera att fönstren är stängda och lås dörren 

• Ordna med regelbunden tillsyn av stugan

• Städa ur skafferi och släng sopor

• Töm och stäng av kyl och frys –  
 lämna dörrarna öppna

• Aska ur eldstaden – förvara askan  
 i plåthink med lock

• Dra ur elsladdar för kaffebryggare,  
 mikrougn, tv, dator mm.

• Spola toalettstolen en sista gång så att  
       vattenbehållaren töms

• Ställ in underhållsvärmen på cirka 15 grader  
       (för att klara kortare strömavbrott)

• Stäng av strömmen till varmvattenberedaren

• Öppna alla kranar

• Stäng av vattnet med huvudkranen

Förbered din egen stugsista
Nu har stugsistan hunnit passera, och förr eller senare kommer vinter- 
kylan på allvar. Här har vi sammanställt det viktigaste du ska tänka  
på för att slippa oönskade skador i stugan. Klipp gärna ut 
den här sidan och ta med den till stugan som en påminnare. 
Ha en fortsatt skön höst!

Din checklista

Begreppet ”stugsista” introducerades i Västerbotten i slutet av 1960-talet och är ursprungligen en 
finländsk sedvänja. Den har på senare år blivit allt populärare bland stugägarna i kustområdena och 
helgen firas traditionellt med eldar på stränderna i höstmörkret. I Västerbotten infaller stugsistan alltid 
sista helgen i augusti och firas i Umeå enligt traditionen med en konvoj av upplysta båtar på Umeälven. 
(Källa: Wikipedia och Västerbottens-Kuriren).

VISSTE DU ATT:

Tips! 
Installera en temperatur-
vakt och få SMS direkt 
till mobilen om du får 

strömavbrott eller oönskat 
temperaturfall.

3. OM VÄRME INTE LÄMNAS PÅ – GÖR OCKSÅ DET HÄR:

2. OM VÄRME LÄMNAS PÅ I STUGAN:

1. BÖRJA MED ATT:



Så kan det inte få fortsätta. Länsförsäkringar 
Västerbotten har bestämt sig för att göra något 
konkret för länets oskyddade trafikanter och 
under september och oktober får länets  
samtliga kommuner besök. Det är en turné 
som till hundra procent handlar om reflexer 
– ett av de allra enklaste sätten att förebygga 
svåra trafikskador. Här intill ser du tid och plats 
för just din kommun.
 Reflexturnén »Vi syns i Västerbotten« är en 
del av ett trafiksäkerhetsprojekt som pågått 

I höst syns vi 
i din kommun

inom Länsförsäkringar Västerbotten sedan 
2015. Fokus ligger på att förbättra säker- 
heten för de mest sårbara och sämst  
skyddade trafikanterna och nu handlar  
det alltså om synbarheten. 
 – Jag blir lycklig när jag ser mig om i  
trafiken och konstaterar att vi blir allt bättre  
på att verkligen använda reflexer, reflexvästar 
och lysande halsband till hunden, säger Ewa 
Renkonen, skadeförebyggare på Länsförsäk-
ringar Västerbotten.

 – Fast det kan givetvis bli ännu bättre,  
så jag har stora förhoppningar om att  
västerbottningarna ska välkomna en  
nyttig påminnare under vår turné.
 – Vi vuxna kan bli bättre förebilder  
för yngre, på vägen mot en nollvision  
där ingen fotgängare eller cyklist behöver  
dödas eller skadas längs våra trafikleder, 
säger Ewa Renkonen.

I höstmörkret lurar en av trafikens värsta faror. När du går eller cyklar utan  
reflexer tar du en helt onödig risk och för alltför många slutar det med  
invaliditet. Eller i värsta fall döden.

TURNÉPLAN

16/9 Umeå Nolia, Change the game 

19/9 Dorotea Ica Nära Dorohallen

20/9 Vilhelmina Ica Supermarket Tallen

21/9 Storuman Ica Supermarket 

26/9 Bjurholm Ica Nära

27/9 Nordmaling Ica Supermarket 

28/9 Vännäs Ica Supermarket 

30/9 Lycksele Höstmarknaden

2/10 Sorsele Ica Nalohallen

4/10 Malå Ica Supermarket

5/10 Åsele Ica Nära

7/10 Skellefteå Skelleftetravet, V75

17/10 Norsjö Coop Konsum

18/10 Vindeln Ica Supermarket

19/10 Robertsfors Coop Konsum

ENKLA TIPS SOM KAN RÄDDA LIV:

• Reflexer syns bäst om de sitter 

lågt och är i rörelse. Långt ner på 

ben och armar är en bra placering. 

Kombinera gärna reflexväst med 

hängande reflex!

• Använd reflexer även i tätbebyggda 

områden med tänd gatubelysning. 

Belysningen räcker inte för att du 

verkligen ska synas.

• Hundar och hästar behöver också 

reflexer – kan köpas i djuraffärer.

• Byt ut dina reflexer regelbundet. 

Förmågan att reflektera försämras  

av smuts, repor och annat slitage.

TIPS!

Läs mer om turnén och när  
vi besöker din kommun på:
LFvasterbotten.se/reflexturne



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: 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 8 oktober 2017 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Stora brandpaketet: Eva Forsberg, Umeå. 
Sportbag: Linda Norén, Arvidsjaur, Jonas Årebrand, 
Botsmark. Tygkasse: Leif Lindkvist, Skellefteå,  
Ulla Marklund, Umeå, Krister Lundqvist, Skellefteå, 
Walter Rehnström, Skellefteå, Inger Eliasson, Umeå, 
Magnus Malm, Vännäs.

Rätt nyckelord i förra korsordet: VÅRTECKEN.

Mejla nyckelorden till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Vår fastighetsförmedling har Sveriges nöjdaste kunder enligt en 
undersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Länsförsäkringar 
Fastighets förmedling fick betyget 73,0. Detta kan jämföras med 
branschen som helhet med betyget 68,4. Kundnöjdheten mäts i 
image, förväntan, prisvärdhet, lojalitet samt produkt- och service-
kvalitet och presen teras i en skala som går från 0 – 100.

Med vår Bo kvar-försäkring kan du 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.
 Försäkringen går att teckna för dig som har ditt bolån i Länsförsäkringar Bank eller för dig som 
har bolån i annan bank och din bostadsförsäkring hos oss.

Med vår app kan du göra dina bankärenden 
direkt i mobilen. Du kan se dina försäkringar, 
höja och sänka beloppsgränsen i Swish och 
hantera ditt pensionssparande. Du loggar enkelt 
in med Mobilt BankID eller din PIN-kod. Vill du 
bara se ditt saldo eller flytta pengar mellan dina 
konton behöver du inte ens logga in – med hjälp 
av funktionen snabbsaldo och snabböverföring 
ser du hur mycket pengar du har och kan föra  
över pengar mellan dina konton. Har du en 
iPhone kan du be också be Siri flytta pengarna.

Hantera dina bankärenden  
när och var du vill

Sveriges nöjdaste kunder inom  
fastighetsförmedlingKomplettera ditt bolån med Bo kvar-försäkring

Drömmer du om att resa 
eller kanske köpa en ny bil? Med  
Sparnavigatorn kan du följa ditt  
sparande och se hur du närmar 

dig ditt uppsatta mål. 

Spara 
Hantera fondsparande, byta, köpa och sälja 
fonder och aktier i appen. Se ditt innehav på 
investeringssparkontot eller ditt pensions-
sparande. 

Du kan dessutom...
Spärra ditt kort tillfälligt – lås upp det om du 
hittar det. Använd också resekortet mobilt –  
all viktig information inklusive försäkrings- 
nummer finns i appen.

Betala
I appen kan du göra de flesta typer av betal-
ningar, till exempel till bankgiro och plusgiro och 
e-fakturor. Du kan skanna in OCR-nummer, 
belopp och mottagare. Du kan skapa stående 
överföringar, se dina kortköp, uttag och kom-
mande betalningar och autogirodragningar.

SMÄRTA
STRÅL-
GLANS TVÅFLODS-

LANDET

FÖR-
STRÖDD

VATTEN-
HÅL

OFTA I 
ELÄNDE

RONJA-
KOMPIS OOO

ÅKAUKNIPA

KONKURS

KUVATHARDEL

KLO

SOM TVÅ BLEV OK
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Beredskap inför fler 
och värre naturskador

Allt detta är tendenser som kan kopplas till  
klimatförändringar och det är högst motiverat 
att vara beredd och jobba skadeförebyggande.
 Här går Länsförsäkringar i täten bland 
landets försäkringsbolag. För två år sedan 
tillträdde den tidigare SVT-meteorologen Pär 
Holmgren en nyinrättad tjänst som naturskade- 
specialist. Tillsammans med kollegan Johan 
Litsmark är han en resurs för landets samtliga 
länsförsäkringsbolag när det gäller att tänka 
förebyggande inför klimatförändringarna.
 – Det känns bra att arbeta på ett företag som 
tar stort samhällsansvar, säger Pär Holmgren, 
som bland annat jobbar för att bygga upp  
kompetens och medvetenhet internt bland  
de 23 fristående länsförsäkringsbolagen. 
 – En av våra viktigare uppgifter är att hålla 
fortlöpande kontakt med kommuner och 
länsstyrelser runt om i landet, allt för att 
samhällsbyggandet ska vara så väl anpassat 
och förberett som möjligt inför fler och mer 
omfattande klimatrelaterade naturskador.
 Ett av de mest konkreta hoten här i 
Västerbotten i höst är ju de stormar som kan 
åstadkomma stor förödelse. Men det går att 
förbereda sig och mildra skadorna.

Fler brutala snöfall, så kallade ”snökanoner”, drabbar Västerbotten på grund 
av ett mera isfritt hav. De förödande stormarna, exempelvis ”Hilde” som drog 
fram över länet i november 2013, kan komma tätare även här i norr. Och såväl 
ihållande torka som kraftiga skyfall kan väntas öka på våra breddgrader.

PÄRS FEM STORMTIPS:

• Låt besiktiga höga träd så du  
vet att de klarar en storm

• Ta in parasoll, utomhusmöbler och  
annat som kan blåsa iväg

• Dra in markiser och förankra  
studsmattor och liknande

• Förbered dig på både strömavbrott  
och översvämning i källare

• Ta vädervarningar från SMHI på allvar 
och stanna inne när det blåser som värst


