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Länshem Fastighetsförmed-
ling ingår i Länsförsäkringar 
Älvsborg och kan därför er-
bjuda en helhetslösning för 
kunderna; fastighetsmäkleri, 
bank och försäkring under 
samma tak.

- Vi blir svårslagna med det 
konceptet, erkänner Magnus 
Dahlsjö, Lerumsbo och regist-
rerad fastighetsmäklare.

Länshem Fastighetsförmedlings af-
färsidé är att bostadsbytet ska vara 
en trygg helhetslösning för både 
säljare och köpare. Förra året lan-
serades Länshems framgångskon-
cept på bred front i Sverige, vilket 
innebar att fl er fi ck tillgång till ett 
komplett utbud av ekonomi- och 
försäkringstjänster i samband med 
sina bostadsaffärer. 

Länshem Fastighetsförmedlings 
vision är att bli Sveriges ledande 
fastighetsmäklarföretag med lokal 
närvaro över hela landet.

50 års erfarenhet
Länshem i Lerum erbjuder kunder-
na erfarna och kunniga fastighets-
mäklare med mycket god lokalkän-
nedom. 

- Vi fyra fastighetsmäklare som 
jobbar i Länshem i Lerum är Per 
Ånevall, Margareta Algurén, Mat-
tias Andersson och jag. Vi har till-
sammans närmare 50 års erfarenhet 
av fastighetsmarknaden i Lerum. Vi 
kan Lerum, vi bor här och har våra 
barn i förskola och skola. Vi kän-
ner att Länshems koncept där man 
är ”du med kunden” lockar. Det här 
ska bli riktigt roligt.

167 års erfarenhet
Länshem Fastighetsförmedling er-
bjuder, från det nyöppnade kontoret 
på Lilla Torget 7 i centrala Lerum, 
också hjälp med fi nansiering, låne-
löfte, rätt försäkringslösning och 
ekonomisk rådgivning.

- Vi erbjuder inte bara en hel-
hetslösning, vi erbjuder också att 
du som förmånskund får ytterligare 
förmåner hos oss. Länsförsäkringar 
Älvsborg har funnits sedan 1841. 
Bolaget, som ägs av kunderna som 
därför får ta del av vinsten i form av 
återbäring, står för såväl tradition 
och trygghet som nytänkande Nu 
har vi också startat en egen Larm-
central för att ännu bättre kunna 
serva våra kunder, säger Elisabeth 
Olsson, kontorets försäkringsråd-
givare. 

Länsförsäkringar är marknadsle-
dare på sakförsäkringar till privat-, 
företag och lantbrukskunder.

Sveriges mest nöjda kunder
Länsförsäkringar Bank erbjuder 
kloka lösningar för kundernas var-
dagsekonomi – från lönekonton/
sparkonton och pensionslösningar 
till smidiga internettjänster och 
förmånliga bolån. Bankman Jan 
Beviz välkomnar Lerumsborna till 
banken med Sveriges mest nöjda 
kunder*:

- Redan idag har vi många kunder 
i Lerum, även inom företagsmark-
naden. Med ett kontor kommer vi 
ännu närmare våra kunder.

 *Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2007.

Länshem 
har öppnat i Lerum

Lilla Torget 7
Tel: 0302-555 70
www.lanshem.se 

Länshem öppnar i Lerum med fastighetsmäkleri, försäkringar och bank under samma tak. På bilden representerade av bankman Jan Beviz, försäkrings-
rådgivare Elisabeth Olsson och registrerad fastighetsmäklare Magnus Dahlsjö. 

            Vi fyra fastighetsmäklare som jobbar i 
Länshem i Lerum … har tillsammans närmare 
50 års erfarenhet av fastighetsmarknaden i Lerum”


