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Länsförsäkringar har Sveriges mest 
nöjda bank- och försäkringskunder 
sedan flera år tillbaka enligt obero-
ende undersökningar. 

År 2005 var ett bra ekonomiskt år 
för Länsförsäkringar Älvsborg och 
därför lämnar bolaget återbäring 
med 45 miljoner kronor till kunder-
na, som också är bolagets ägare.

Tillsammans med kunderna
Länsförsäkringar Älvsborg tar hand om 
kundernas behov när det gäller skydda, 
spara och låna. Bolaget står för såväl tradi-
tion och trygghet som nytänkande – alltid 
med närhet till kunderna som varumärke.

– Länsförsäkringar Älvsborg har funnits 
sedan 1841. Vi hade inte varit Älvsborgs 
största försäkringsbolag om vi inte skött 
oss eller om vi inte tänkte långsiktigt med 
våra kunder i fokus, säger Roland Karls-
son, informationschef i Länsförsäkringar 
Älvsborg.

Tel. 0521-27 30 00 • Fax: 0521-273222
www.lansforsakringar.se/alvsborg

Återbäring till Sveriges 
mest nöjda kunder

Länsförsäkringar har också bank, som 
numera är en fullsortimentsbank. Banken 
fyller tio år i år och har en kontinuerlig till-
strömning av nya kunder. 25 000 Älvsbor-
gare har flyttat över sina bankärenden till 
Länsförsäkringar Bank – och nya kunder 
tillkommer varje dag.

Fördel som förmånskund
Som förmånskund, det vill säga när man 
gör det lättare för sig och låter Länsförsäk-
ringar Älvsborg ta hand om familjens bank- 
liv- och försäkringsärenden, så får man en 
rad förmåner.

Länsförsäkringar Älvsborgs framgång-
ar hos kunderna bygger också mycket på 
snabb och nära skadereglering.  
– Vi säljer egentligen en produkt ingen vill 
utnyttja, men när skadan är framme ska 
kunderna känna sig trygga i att vi snabbt 
ställer upp på deras sida, förklarar Roland 
Karlsson.

Varje år sätts ett par tusen penséer ut i 
urnor i Vänersborg, Vargön, Brålanda 
och Frändefors, för att sedan ersättas 
med över 8000 sommarblommor, allt 
för att smycka Vänersborgs Kommun.

Mycket uppskattat är de särskilda broräckes-
lådorna på Residensbron och numera även på 
Järnvägsbron.

Nytt för i år är att vi har bytt ut gamla urnor 

mot nya med ett speciellt själv-vattningsystem 
för att minska antalet bevattningar.

Sommarblommor, penséer och lökar är en-
ligt en enkätundersökning som görs var 3.e år 
med slumpmässigt utvalda vänersborgare det 
mest uppskattade utsmyckningarna av våra 
parker, gågator och refuger.

Detta har vi hörsammat och fortsätter där-
för att utveckla och förbättra våra arrange-
mang från Gatuenheten.

Smyckar Vänersborg


