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Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar i södra & mellersta Skåne respektive norra Skåne

Du får väl inga ovälkomna gäster med hem från semestern? 
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Glöm inte att nyttja dina medlemsförmåner!



FÖRSÄKRINGS
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FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

En sida om försäkringsfrågor och 
om hur vi skyddar oss i hemmet
av Välkommen Hems försäkrings-
experter Ulrik Rydstedt och
Ulf Nelson på Proinova AB.
Försäkringsfrågor skickar du till:
Välkommen Hem via mejl till:
claes.westinger@telia.com.

frågor
Ulf Nelson
Skadespecialist

Ulrik Rydstedt
Fastighetsjurist

Skall vår förening verkligen behöva
betala självrisk efter att en bostadsrätts-
innehavare orsakade brand?

Det inträffade en brand i vår före-
ning i en bostadsrättslägenhet, 
då innehavaren glömde en kast-
rull med olja på spisen. Orsaken 
till att personen glömde oljan var 
att telefonen ringde och samtalet
drog ut på tiden. 

Oljan tog fyr och elden spred sig 
till köksfläkten. När elden var släckt 
kunde man konstatera att fläkt och 
köksinredningen brandskadats, samt
att det blivit sotigt på golv, väggar 
och tak, både i kök och angränsan-
de rum. Inga andra skador uppstod 
i trapphus eller hos grannarna. 

Enligt försäkringsbolaget skulle 
skadan i första hand regleras 
och ersättas genom föreningens  
fastighetsförsäkring, även om 
det var bostadsrättsinnehavaren 
som orsakat skadan. Föreningen 
skulle stå för rivning, sanering 
och spärrmålning, och föreningen 
skulle själv få betala sin självrisk 
på 0,5 basbelopp, det vill säga 
22.700 kr. Skadorna blev åtgär-
dade av saneringsföretag och 
byggentreprenör. 

Eftersom branden orsakades gen-
om ett vållande, det vill säga att 
bostadsrättsinnehavaren efter 
utredning bedömdes vara vårdslös 
och försumlig, så fick bostadsrätts-
innehavaren själv åtgärda återställ-
ningen av sina ytskikt, vitvaror och 
snickerier. Givetvis med ekonomisk 

hjälp av föreningens kollektiva 
bostadsrättstilläggsförsäkring. 
Detta berodde på att denne hade 
underhålls- och reparationsansvaret 
för sin lägenhet i enlighet med Bo-
stadsrättslagen och stadgarna, just 
på grund av personen bedömdes 
vara vållande till branden. Hade det 
varit en brand utan vållande hade 
föreningen fått betala allt, i enlighet 
med Bostadsrättslagens 7 kap 12§.    

Efter att ha fått ekonomisk hjälp 
av vår fastighetsförsäkring för 
föreningens kostnader, drabba-
des vi således av ett avdrag på 
utgående ersättning av vår själv-
risk. Självrisken anser föreningen 
att bostadsrättsinnehavaren skall 
betala eftersom denne bedömdes 
vara skadeståndsskyldig enligt 
skadeståndsrättsliga regler, då 
denne varit vårdslös och försum-
lig. Om vi förstår rätt så skulle 
bostadsrättsinnehavaren i nor-
mala fall kunna få hjälp att betala 
denna självrisk till oss genom sin 
hemförsäkrings ansvarsskademo-
ment, men nu är det oturligt nog 
så att personen saknar hemför-
säkring.
Hur skall föreningen agera?

I RBförsäkringens fastighetsförsäk-
ring finns det en försäkring som au-
tomatiskt ingår, och som heter Ska-
deståndsgarantiförsäkring. Denna 
kan gå in och ersätta föreningens 
självrisk enligt  vissa förutsättningar.  

Dessa förutsättningarna är:
• att bostadsrättsinnehavare eller
 hyresgäst är skadeståndsskyldig  
 enligt gällande rätt och 
• som är ersättningsbar genom för- 
 säkringsbolagets villkor för an- 
 svarsförsäkring för privatperson  
• och om den skadeståndsskyldi- 
 ge (bostadsrättsinnehavaren eller
 hyresgäst) saknar gällande an- 
 svarsförsäkring.

Självrisken på denna försäkring lig-
ger på 10% av basbeloppet, 4.500 kr.   

Föreslår att föreningen kontaktar 
försäkringsbolaget och åberopar 
Skadestånds-garantiförsäkringen, 
och för att erhålla ekonomisk hjälp 
genom denna, och som i sin tur 
minskar föreningens kostnad till
ett betydligt lägre belopp, från 
22.700 kr ner till 4.500 kr.
Om föreningen sedan även vill 
kräva resterande del av självrisken 
får föreningen gå den vanliga
skadeståndsrättsliga vägen, och 
kräva bostadsrättsinnehavaren 
direkt med åberopande av skade-
ståndsrättsliga regler.
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Kärt barn har många namn. Men dessa 
småkryp och insekter är inte särskilt 
trevliga att dela sitt boende med. Det 
finns många tusen olika småkryp
och när de börjar besvära oss 
människor brukar vi kalla dessa
skadedjur.
En av dessa skadedjur är vägglusen.
Risken för att din förening drabbas
av vägglöss är mycket hög.

bekämpningsmedel som använ-        des under 1900-
talet får inte längre användas. Nu       är sanerings-
processen mer utdragen och mer         miljövänlig.

I föreningens försäkringslösning genom Proinova AB,
som tillhandahåller vår försäkringslösning RBförsäkring 
finns ett bra saneringsavtal med Anticimex och med 
skadedjursexperter som hjälper till med saneringen av 
vägglöss. 

Drabbas någon av vägglöss så kan föreningen eller 
innehavaren själv anmäla detta till Anticimex. På hem-
sidan www.rbforsakring.se finns kontaktuppgifter till 
Anticimex, både telefonnummer och uppgifter om det 
speciella avtalsnummer som skall anges så att man slip-
per några kostnader. Saneringsavtalet gäller nämligen 
utan självrisk. I RBförsäkringsavtalet med Anticimex in-
går också sanering av bostadsrättsinnehavarens lösöre.

Man brukar skämtsamt säga att vägglusen återigen är 
på tapeten. Med det menas att det stora problem man 
hade under de första åren av det förra århundradet i fat-
tigsverige med vägglöss har börjat att komma tillbaka.

Vi reser mer idag – kors och tvärs över jorden – och 
packar med vägglössen i våra resväskor när vi åter ska 
hem. Väl hemma packar vi upp dem och de små lössen 
rusar sedan mot din säng och gömmer sig i skrymslen 
och vrår.

På natten kommer de fram och suger blod från dig och 
kilar sedan tillbaka när det börjar att dagas. Kvar lämnar 
de små röda prickar på din kropp och med klåda och 
obehag som följd.
De kan också orsaka allergiska reaktioner.

En vuxen vägglus som är blodfylld ser ut ungefär som 
en lätt luden äppelkärna och om du vill hitta den och 
dess gömställe ska du leta i skrymslen och vrår i säng-
konstruktionen, men också bakom tavlor i sovrummet, 
sängbordet till exempel.
Men du kan aldrig sanera bort lusen själv, han är inte 
där ensam.
Sanering av vägglöss är idag krångligt och dyrt, de kraftiga

Tips när du kommit hem för att undvika vägglöss:

• Ta ur alla kläder omedelbart och tvätta,
 gärna minst 60 grader C.
• Övrigt innehåll läggs i plastpåsar och in i frysen  
 under några dygn.
• Torka ur resväskan noga med handsprit.
• Om du ändå får röda kliande utslag på kroppen  
 eller hittar små blodfläckar på lakan.
 Kontakta Anticimex och glöm inte
 att ange avtalsnumret. 

Anmäla problem med skadedjur: Kontakta Anticimex.
Närmaste kontor hittar du på www.anticimex.se     Uppge avtalsnummer 18 90 874


