
TryghedsGruppen skaber 360 graders 
tryghed 
 
TryghedsGruppen ønsker at skabe rammer, der gør dit liv lidt tryggere – hele vejen rundt. 
Derfor samler virksomheden viden og investerer i aktiviteter og projekter, der giver dig 
mulighed for leve dit liv fuldt ud. 
 
TryghedsGruppen arbejder for at skabe tryghed for danskerne. Det sker ved at stå solidt forankret 
på to ben: Det ene ben handler om kommerciel investering i tryghedsskabende virksomheder som 
bl.a. forsikring og motion, mens det andet handler om almennyttige aktiviteter.  
 
TryghedsGruppen ejer og udvikler virksomheder inden for tre områder: forsikring, sundhed og 
sikkerhed. Med 60 % af aktierne er TryghedsGruppen hovedaktionær i Nordens næststørste 
forsikringskoncern TrygVesta og ejer derudover den nordiske træningskæde SATS, den svenske 
rådgivningsvirksomhed Previa samt Skandinaviens førende virksomhed inden for hjælpemidler til 
mennesker med bevægelseshandicap, Sahva. 
 
TrygFonden fremtidssikrer trygheden 
- En del af overskuddet fra disse investeringer bruger vi på støtte til almennyttige aktiviteter som fx 
kystlivredning, trafiksikkerhed, natteravne og førstehjælp, der kan være med til at skabe tryghed i 
Danmark både i dag og i fremtiden. Det sker gennem TrygFonden, fortæller Lennart Meineche, der 
er direktør i TryghedsGruppen.   
 
TryghedsGruppen arbejder i dag på at fremtidssikre og udvikle måden at skabe tryghed på. Det 
handler ikke længere bare om at sende en check, når ulykken er sket. Det handler om at undgå 
ulykken. Om at forebygge. Om at skabe 360 graders tryghed. Det er faktisk det, der er det vigtigste 
for forsikringstagerne. Derfor investerer TryghedsGruppen i at forebygge skader. Det hjælper dels 
forsikringstagerne med ikke at havne i ulykkelige situationer som ulykker, nedslidning, uheld eller 
skader. Dels giver det en sund økonomi i forsikringsselskabet. 
 
TryghedsGruppen 
TryghedsGruppen smba har mere end en million medlemmer og bygger på medlemsdemokrati. 
Medlemmerne har mulighed for at øve indflydelse på TryghedsGruppen gennem 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet er selskabets øverste organ, der står for at vælge 
bestyrelsen. Medlemmerne kan selv blive valgt til repræsentantskabet og stemme på en kandidat 
til repræsentantskabet. Læs mere om TryghedsGruppen på www.tryghedsgruppen.dk 
 
 
TrygFonden 
TrygFonden støtter projekter, der udfylder huller i trygheden der, hvor samfundets indsats ikke 
rækker. Konkret betyder det, at fonden hvert år anvender over 400 mio. kr. til almennyttige formål, 
som er med til at øge danskernes sikkerhed, sundhed og tryghed. Det kan være hjertestartere i 
idrætshaller, kystlivredning på strandene eller Børnenes Trafikklub, som giver børn gode 
trafikvaner fra starten. Læs mere om TrygFonden på www.trygfonden.dk. 
 
Tre hurtige om valget 
Hvem kan stemme? 
Hvis du har en forsikring i Tjenestemændenes Forsikring, i Tryg Forsikring eller en opsparing i 
Nordea Liv & Pension og er bosiddende i Region Hovedstaden, så kan du stemme til valget. I 
denne omgang gælder valget kun Region Hovedstaden. Der er valg i hver region hvert femte år. 



  
Hvornår er valget? 
Valget starter den 15. januar 2010. Selv om sidste frist for at stemme først er den 10. februar, så er 
det godt at være i god tid. Du skal nemlig bestille en stemmeseddel senest den 2. februar. Det kan 
du læse om, hvordan du gør i det materiale, du har modtaget med posten eller på 
www.tryghedsgruppen.dk .  
  
Hvordan stemmer man? 
Alle stemmeberettigede i Region Hovedstaden vil i starten af januar modtage et brev med 
oplysninger om valget. Her vil der også stå, hvordan du konkret stemmer. Læs mere på 
www.tryghedsgruppen.dk; der kan du også bestille din stemmeseddel. 
 

http://www.tryghedsgruppen.dk/

