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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

Nöjda kunder berättar för vänner, 
släkt och bekanta.

–  Nu får våra kunder som har för-
säkrat sitt boende hos oss även ra-
batt på bilförsäkringen med upp till 
25 procent, säger Roland Karlsson 
informationschef i Länsförsäkring-
ar Älvsborg och är du Förmånskund 
blir det ännu fler rabatter.

När du tecknar en försäkring spelar det 
ingen roll var försäkringskontoret finns. 
När skadan däremot inträffar, är det viktigt 
att försäkringsbolaget finns i din närhet.

– Våra skadereglerare i Älvsborgsre-
gionen bor och verkar här. Vi ställer upp 
dygnet runt, ibland kommer vi till och med 
före ägaren till olycksplatsen.

Till älvsborgarnas tjänst i 166 år
Länsförsäkringar Älvsborg har funnits se-
dan 1841. Länsförsäkringar Älvsborg tar 
hand om kundernas behov när det gäller 

skydda, spara och låna. Bolaget står för så-
väl tradition och trygghet som nytänkande 
– alltid med närhet till kunderna som adels-
märke. 

Enligt oberoende undersökningar har 
Länsförsäkringar Bank Sveriges mest nöjda 
bolånekunder. Länsförsäkringar är störst i 
Sverige inom såväl villa-, fritidshus-, båt-, 
bil-, lastbil- samt lantbruks- och företags-
försäkringar.
 
Skadeförebyggande arbete
Länsförsäkringar Älvsborgs framgångar 
hos kunderna bygger också mycket på snabb 
och nära skadereglering. Bolaget satsar nu 
extra på skadeförebyggande arbete, med 
information och konkreta åtgärder, för att 
minska antalet skador. Hör gärna av dig för 
tips om du skall renovera eller bygga om ditt 
hus, speciellt viktigt när det gäller badrum. 

– 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.

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

Sveriges mest nöjda 
bolånekunder

Gatuenheten, Vänersborgs 
kommun, lever efter sina mil-
jömål och satsar på biogas-
drivna fordon. Sopor blir till 
biogas som driver sopbilen. 
Snacka om kretslopp.

Gatuenheten i Vänersborgs kom-
mun arbetar med kvalitets- och mil-
jöledningssystem sedan några år 
tillbaka. Ett av våra miljömål syftar 
till att minska andelen transporter 
som drivs på bensin och diesel, 
vilka framställs av en icke förnyel-
sebar resurs – oljan.

Vid årsskiftet införskaffade vi 
fem personbilar och ytterligare en 
sopbil som går på biogas.

Biogasdrivna bilar minskar utsläp-
pen av växthusgaser, framför allt 
koldioxid, jämfört med diesel- och 
bensindrift. Bullernivån hos gas-
drivna fordon är också mycket 
lägre i jämförelse med dieseldrivna 
fordon.

Biogas är en förnyelsebar källa 
och ingår i naturens kretslopp. I 
Vänersborgs kommun framställs 
biogas genom rötning av sorterat 
hushållsavfall i biogasanläggning-
en i Heljestorp. Genom att använda 
biogas sparar vi alltså på naturens 
resurser.

Biogas är idag det miljömässigt 
bästa fordonsbränslet, det enda 
bränslet som hamnar i högsta mil-
jöklassen.

Biogasbilar på Vänersborgs gator

Gatuenheten

Gatuenheten har idag fem personbilar och två sopbilar som drivs av biogas.


