
EN KOMPLETT LÖSNING FÖR DIG SOM ÄR

GÅRDS- ELLER SKOGSÄGARE



Dina Försäkringar

FÖRSÄKRA DJUREN, BYGGNADERNA, VERKSAMHETEN OCH MASKINERNA

Livet på landet är nog så viktigt att försäkra på rätt sätt. Att leva på lant-  
eller hästgård är inte bara boende för dig och familjen utan ibland också för 
en mängd djur. Dessutom är det också arbete och levebröd. Därför är det 
viktigt att exempelvis byggnaderna, traktorn och andra maskiner, grödorna, 
skogen och djuren försäkras rätt. Ja, hela verksamheten faktiskt. Vi hjälper dig 
som har lantbruk, en hästgård eller äger skog att utforma en försäkring som 
passar just dina unika behov.

VÅR LANTBRUKSFÖRSÄKRING TÄNKER 
PÅ BÅDE GÅRD OCH DJUR
Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika 
behov av försäkringsskydd. Bedriver du speciali-
serad växtodling eller kanske är mjölkproduktion 
din huvudsakliga inriktning? Ekonomibyggnader 
representerar ofta höga värden, hur klarar sig 
din ekonomi och verksamhet om de brinner ned? 
Med vår lantbruksförsäkring får du ett bra skydd 
som ger dig egendoms-, avbrotts-, ansvars- och 
rättskyddsförsäkring. Du väljer själv den skydds-
nivå som passar just din verksamhet.

VÅR SKOGSFÖRSÄKRING SKYDDAR I UR 
OCH SKUR
Vädret är förmodligen din skogs värsta fiende. 
Stormar och blixtnedslag kan orsaka stor skada 
och en skogsbrand kan jämna hela din skog med 
marken. Vår skogsbrandsförsäkring ersätter dig 
vid skador orsakade av brand och köper du även 
skogspaketsförsäkringen har du ett skydd för 
skador orsakade av vädret.

VÅR HÄSTGÅRDSFÖRSÄKRING – NÄR 
OLYCKAN ÄR FRAMME
Med vår hästgårdsförsäkring får du en skräddar-
sydd försäkring för din verksamhet, oavsett om 
det är en större eller mindre gård. 

FÖRSÄKRINGEN FÖR TERRÄNGVAGN, 
TRAKTOR OCH MOTORREDSKAP
Din traktor kan vara ett nödvändigt  arbetsred- 
skap. Går traktorn sönder eller blir  stulen är det 
viktigt med ett skydd. Med en  avbrottsförsäkring 
med endast en dags  karens blir  skadeverkningarna 
mindre. Priset på  försäkringen utgår ifrån hur 
mycket du kör – och du kan välja mellan fyra olika 
självrisker.

VARFÖR DINA FÖRSÄKRINGAR?
• Prisvärd

• Lägsta pris utan krav på att flytta flera  
försäkringar

• Kompetens och erfarenhet

Vad är det som gör oss till alternativet? Vi brukar 
få uppskattning för bra försäkringar, bra priser 
och att vi är närmare än någon annan. Vi som 
försäkrar ditt hem, din bil, din familj, dina djur, ditt 
lantbruk eller ditt företag gör ett bättre jobb när 
vi finns nära dig. Det är vår övertygelse.

VI HAR SVERIGES 
NÖJDASTE PRIVATKUNDER

SAKFÖRSÄKRING & DJURFÖRSÄKRING

PRATA MED TONY OCH BJÖRN
Hör gärna av dig om du vill ha goda råd och tips 
på en riktigt bra försäkring för din gård/företag.

Tony Snygg
Säljare lantbruk
tony.snygg@dina.se
0705-17 15 26

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT BESÖK!

Björn Gunnarsson
Säljare lantbruk (Marks Kommun)
bjorn.gunnarsson@dina.se
0770-160 300 • 0702-51 32 25



Skogsbyrån Sjuhärad
GÅRDSMÄKLAREN I SJUHÄRAD

Skogsbyrån Sjuhärad är ett fristående företag med sju fastighetsmäklare 
som är helt specialiserade på förmedling av gårdar och skogsfastigheter i alla 
storleks- och prisklasser. Tillsammans har vi över 70 års erfarenhet av gårds- 
mäkleri och jobbar även med rådgivning till många gårds- och skogsägare. 
Välkommen att kontakta oss!

FASTIGHETSFÖRMEDLING
Våra mäklare har gedigen erfarenhet och ut-
bildning inom jord/skog och ekonomi vilket är en 
stor trygghet för dig som säljare. Vid våra för- 
säljningsuppdrag vill vi förmedla en helhets-
bild av hur det är att bo och leva på en gård. Vi  
presenterar hela din fastighet med hus, trädgård, 
skog och mark genom proffsiga beskrivningar 
och tilltalande bilder. Allt i syfte att ge ett bra 
försäljningspris samt hitta nya ägare som kan 
förverkliga sina drömmar!

FASTIGHETSVÄRDERING
Våra mäklare har stor erfarenhet av att värdera 
gårdar och skogsfastigheter. Detta krävs då vär-
det ofta utgörs av en kombination av bostads-
hus, ekonomibyggnader, jordbruksmark och skog. 
Vi har också egen statistik på skogsmarkspriser.

RÅDGIVNING
Vi på Skogsbyrån Sjuhärad har lång erfaren-
het inom mycket som rör ägande av gårdar 
och skogsfastigheter, både genom lång yrkes- 
erfarenhet och som ägare av egna gårdar. Vi kan 
hjälpa dig inom flera områden med anknytning 
till ditt gårds- och skogsägande.

• Bokslut, deklaration och ekonomisk 
 rådgivning

• Lantmäteriförrättning och fastighets-
förädling

• Juridisk rådgivning

• Ägarskifte/generationsskifte

VARFÖR SKOGSBYRÅN SJUHÄRAD?
• Kompetens och erfarenhet

• Nätverk och lokalkännedom

• Hög marknadsandel

• Prisstatistik på skogsmark

Vi ger dig en unik kombination av kunskap och 
erfarenhet kring försäljning av gårdar och skogs-
fastigheter i Sjuhärad med omnejd. Våra mäklare 
jobbar varje år med rådgivning och deklaration 
för närmare 1000 gårds- och skogsägare  i våra 
bygder. Det medför värdefull kunskap som du 
alltid får del av hos oss. Vi äger även våra egna 
gårdar/skogsfastigheter och är verksamma inom  
skogsbruk, jakt, hästhållning med mera. 

Du har alltid tillgång till hela byråns kompetens 
och nätverk. Vi har verkat i Sjuhärad sedan 1995 
och har under åren byggt ett omfattande nät-
verk bland företag, organisationer och enskilda 
gårds- och skogsägare.

Skogsbyrån har under många år varit störst inom 
förmedling av skogsfastigheter och skogsgårdar 
i Sjuhärad. Dessutom säljer vi ett stort antal 
hästgårdar och mindre boendegårdar. Totalt har 
vi genom åren förmedlat drygt 1000 fastigheter. 

DavidDavid  Helena Helena UlfUlf

Hans-Olof Hans-Olof 

Cecilia Cecilia  Robert Robert
EmilEmil

Emil Ros
emil@skogsbyran.com
033-44 44 99 • 0706-41 93 72

Helena Rowell
helena@skogsbyran.com
033-44 44 91 • 0725-44 44 91

Robert Persson
robert@skogsbyran.com
033-44 44 92 • 0707-44 44 86

David Lindberg
david@skogsbyran.com
033-44 44 98 • 0768-44 44 98

Ulf Nilsson
ulf@skogsbyran.com
033-44 44 94 • 0705-44 65 50

Cecilia Isbring
cecilia@skogsbyran.com
033-44 44 96 • 0706-86 44 96

Hans-Olof Nyman
hans-olof@skogsbyran.com
033-44 44 97 • 0703-34 76 78

VI HJÄLPER DIG GÄRNA
Det ska vara lätt att möta, prata och samverka med 
oss på Skogsbyrån.

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT BESÖK!



Sparbanken Sjuhärad

AFFÄRSPARTNER TILL DIG SOM ÄR GÅRDS- ELLER SKOGSÄGARE

Vi som är skogs- och lantbruksansvariga på Sparbanken Sjuhärad har special- 
kunskaper inom skog- och lantbruksekonomi. Kunskaper som bygger på  
erfarenhet från många kundmöten, men också utifrån egna bakgrunder.

Via oss får du tillgång till bankens samlade kompetens inom allt som rör din 
ekonomi - från juridiska frågor till generationsskiftesfrågor, pensions- och 
försäkringslösningar, finansiering och placeringar.

STORT SOM SMÅTT
Ska du göra en investering på gården eller har du 
frågor om finansiering och placeringar?  Kanske 
du äger eller vill köpa skog?  Oavsett, vill vi vara 
en trygg partner som kan följa dig över tiden, 
 genom uppstart och expansion,  dagliga drifts-
frågor och framtida ägarskiften.

LÅN OCH FINANSIERING
Du kan få hjälp med finansiering när du ska  rusta 
upp gården eller köpa nya traktorer. Vi  erbjuder 
 fastighetsfinansiering, maskinfinansiering eller 
leasing.

ÄGARSKIFTE
Plötsligt står du där och tänker sluta jobba och 
vill överlåta ditt lantbruksföretag. En gård 
som kanske varit i din släkt under lång tid. Var 
och när börjar man? Det enkla svaret är att ett 
 lyckat ägarskifte måste få ta tid, det är många 
stora och känslosamma beslut som ska fat-
tas.   Ju  tidigare du och din familj börjar desto 
större sannolikhet att alla känner sig nöjda. 
Ta kontakt med en skogs- och lantbruksråd- 
givare hos oss som kan vägleda er genom hela 
skiftet.

RÅDGIVNING INOM SPARA, PLACERA, 
PENSION OCH FÖRSÄKRA
Hur du väljer att spara och placera beror på din 
 situation och dina mål. Hur stort belopp det rör 
sig om, om pengarna ska finnas tillgängliga och 
risknivå är  sådant som spelar in. Sen ska du  
tänka på att ta hand om dig själv och eventuella  
anställda och ditt företag. Sparbanken Sjuhärad 
hjälper dig med rådgivning utifrån just dina behov.

MER ÄN EN BANK
För vissa är Sjuhärad bara en liten del av världen. 
För oss betyder den allt. Som en lokal sparbank 
bygger hela idén på att delar av vår vinst kan 
återinvesteras i samhället. Det här sker främst 
genom vår ägare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, 
som varje år delar ut miljontals kronor till enga-
gemang som utvecklar Sjuhärad och förhopp-
ningsvis gör det till en bättre plats att leva och 
bo på. Pengarna som delas ut är möjliga tack vare 
att banken gör ett bra resultat, så när det går bra 
för oss går det bra för Sjuhärad. Det är det som 
gör oss till mer än en bank. 

Vi har stora marknadsandelar med drygt 115.000 
privatkunder och 5.000 företagskunder. Dess-
utom har vi tillsammans med Sveriges andra  
sparbanker landets mest nöjda kunder, vilket vi är  
väldigt stolta över. 
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VILL DU OCKSÅ BLI EN AV 
SVERIGES NÖJDASTE KUNDER?
Vi har produkter och tjänster för alla behov, både för 
privatpersoner och företag. Kontakta oss så berättar 
vi mer! Vi har skogs- och lantbruksansvariga på alla 
våra kontor.

Borås • Bollebygd • Fristad • Kinna • Svenljunga • Sätila

Skogs- och lantbruksansvariga
sparbankensjuharad.se/skog 
skog@sparbankensjuharad.se
033-16 65 00 • 033-10 50 60

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT BESÖK!



HEMSIDA 

sparbankensjuharad.se

TELEFON 

033-16 65 00

E-POST

skog@sparbankensjuharad.se

HEMSIDA 

skogsbyran.com

TELEFON 
033-44 44 95

E-POST

info@skogsbyran.com

HEMSIDA 

dina.se

TELEFON 

0770-160 500 (Göta)
0770-160 300 (Syd)
E-POST

gota@dina.se • syd@dina.se

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS 
FÖR ETT KOSTNADSFRITT BESÖK! 

VI GÖR ÄVEN GEMENSAMMA HEM- OCH FÖRETAGSBESÖK
DÄR VI PRESENTERAR EN KOMPLETT LÖSNING FÖR DIG 
SOM ÄR GÅRDS- ELLER SKOGSÄGARE.

Försäkringar

Finansiering

Placeringar

Pensions- och 
försäkringslösningar

Fastighetsförmedling

Fastighetsvärdering

Generationsskifte

Rådgivning och 
deklaration


