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Aktuella medlemsförmåner för dig som bor i en Riksbyggenförening!

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

Läs mer
på sidorna

11,12
och 13!

Rejält lyft för Eslövsförening
Efter 50 år lämnar han nu över klubban

Nornegatan 12, Malmö 
Vard 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00- 17.00

Kostnadsfri
Projektplanering

Boka i ditt varuhus eller på k-rauta.se
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Göran Rosén berättar:
– Eftersom våra huslängor ligger i en 
sorts serpentinformad formation och 
händelsen var i andra ändan av om-
rådet från där jag bor, så hade jag 
inte alls märkt av pådraget av blåljus. 
Men när jag kom runt hörnet och fick 
se omfattningen så förstod jag direkt 
allvaret. Lågorna slog tio till 15 meter 
upp i skyn. Området var fyllt av rädd-
ningsfordon med flera stegbilar resta 
mot fasaden. Händelsen var så allvar-
lig att man även hade larmat ut en 
ledningsbil till platsen.

Svårt att ta in
Det var självklart chockartat att se 
omfattningen av branden och i det 
läget kunna föreställa sig vilka konse-
kvenser det skulle få. Det var svårt att 
ta in. Det kändes overkligt – som en 
dålig aktionfilm.

Det känns gött att vi hade ett
förmånligt försäkringsskydd!

Skada för många miljoner kostade föreningen 400.000 kr genom unik försäkring.

Det var på kvällen
den 28 december 2019.
Klockan var vid sjutiden när det 
ringer i ordförande
Göran Rosén telefon.
Det brinner på vinden!
På nummer 6 och 7 och 8!
I tre trapphus!

– Jag fick kontakt med ett av brand-
befälen som assisterade mig in i led-
ningscentralen. Där var jag välkom-
men eftersom jag kunde hjälpa till 
med lokalkännedom och att skaffa 
fram nycklar till olika lokaler.
Innan Göran fanns på plats så hade 
räddningspersonalen brutit upp 13 
dörrar och evakuera de som fanns 
närmast branden. Polisen hade också 
spärrat av.

35 bostäder berörda
Husen är på tre våningar. Fem trapp-
hus hade evakuerats. Göran Rosén 

ringde in resten av styrelsen.
Man hade nu familjer från 35 lägenhe-
ter som inte hade någonstans att ta 
vägen. Som tur är så har föreningen 
ganska stora fritids- och samlings-
lokaler inom området. Dessa kunde 
snabbt öppnas upp och bemannas 
med föreningsrepresentanter.

Stort hjälpsamhet
När kommunens akutteam kom på 
plats hade styrelsen redan arrangerat 
med mat och dryck till de drabbade.
– Det jag i efterhand med glädje minns 
mest från brandkvällen är det engage-
mang som finns inom föreningen. Te-
lefonen ringde i ett från medlemmar 
som undrade om de kunde hjälpa till 
med allt från plats att sova på till för-
täring och kläder av olika slag. Det 
är samverkan mellan grannar när den 
är som allra finast, konstaterar Göran 
Rosén. Själv inkvarterade jag två per-
soner de första nätterna.
Fram emot morgonen var branden 
under kontroll. Resultat: En helt för-
kolnad vind. Av de 35 bostäder som 
var mer eller mindre berörda av bran-
den var 28 kraftigt vattenskadade.

Fortfarande har man inte kunnat kom-
ma fram till vad det var som startade 
branden på balkongen, men efter-
som det var dagarna före nyårsafton 
så kan man inte utesluta någon form 
av fyrverkeripjäs.

Vi ska denna gång ge oss utanför 
Skånes gränser och till en dramatisk 
händelse i Göteborgshus 31
i Tynnered i Västra Frölunda.
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Det skulle ta många månader
Dagen efter branden började det sto-
ra och tidskrävande arbetet med att 
återställa
Göran Rosén har i efterhand räknat ut 
att han under processen deltagit i 49 
byggmöten tillsammans med andra 
representanter från styrelsen.
– Det dyker dessutom hela tiden upp
små och stora problem som måste lö-
sas. Post till de evakuerade måste tas 
om hand. Här fick föreningens expe-
dition bli ett mottagningscenter. Klä-
der och andra textilier tar snabbt åt 
sig stanken av brandrök som ofta inte 
försvinner trots tvätt. Här inrättade 
man ett rum med en så kallad avluk-
tare som är ett joniseringsaggregat. 
Gratis att använda för medlemmarna.

”Permanent” tillfälligt boende
Många av de drabbade familjerna 
hade själv under söndagen ordnat 
eget boende hos vänner och bekanta. 
Även försäkringsbolagen hade redan 
på söndagen ersättningslägenheter 
klara för sina försäkringstagare. 
– Försäkringspersonal lämnade gan-
ska omgående det sorgliga beske-
det att renoveringsarbetet kommer 

 et är bara att tacka för att vi hade ett för
 säkringsskydd i föreningen som verkli-
 gen höll vad det lovade, konstaterar 
Göran Rosén. Vi har valt att använda den för-
säkringslösning som Riksbyggens intresseför-
eningar låtit förhandla fram med Folksam med 
hjälp av försäkringsmäklaren Proinova.
En försäkring som verkligen visade sig vara
väl anpassad för bostadsrättsföreningarna.
Skadan kostade totalt cirka 100 miljoner att 
reparera. Åldersavdragen som föreningen 

ta mycket lång tid och att sannolikt 
alla lägenheter i de tre uppgångarna 
måste mer eller mindre tömmas, un-
der torknings- och återuppbyggnads-
tiden. Det var mycket troligt att även 

fasaderna behöver plockas ned för att 
underlätta torkningen. Eftersom det-
ta arbete tar lång tid så måste var och 
en ordna vettigt boende. Återflytt-
ning kunder göras efter 22 månader.

normalt fått betala var cirka 12 miljoner om 
föreningen inte haft RB-försäkringen. Nu blev 
det cirka 400.000 kronor eftersom det finns ett 
max belopp. Idag är försäkringen ännu bättre. 
Maxbeloppet är sänkts till 200.000 kronor.
– Dessutom tog Folksam kostnaden för en 
byggkonsult som kunde assistera oss i kon-
takterna med bland annat stadsbyggnadskon-
toret och andra aktörer samt ta fram bygg-
handlingar. Något som vi i styrelsen inte har 
tillräckliga kunskaper om.

Ett generöst försäkringsskydd

D

I tre uppgångar fick man riva ut allt och börja om
att bygga upp från grunden.

600 ton rivningsmassa forslades bort!



FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

Ulf Nelson
Skadespecialist

Joakim Persson

Skadespec ialist

Hej!
Var på ett informationsmöte för någon vecka sedan där en väldigt 

kunnig och trevlig man informerade om RB-försäkringen.

Jag har blivit tillfrågad om att sitta med i styrelsen i vår förening 

som har RB-försäkring och vill då givetvis informera mig om fören-

ingens försäkring. Min uppfattning är att det verkar till att vara en 

mycket bra försäkring. Det jag fastnade lite speciellt för, var att i 

denna försäkring så är åldersavdraget begränsat till max 200 000 

kr för föreningen. I mina öron låter det ju helt fantastiskt om jag 

förstått det rätt.

Jag bor i en förening med en byggnad och med 52 lägenheter som 

stod klart för inflyttning hösten 1987. Det kan finnas lägenheter 

som är i originalskick, och skulle vid skada bli drabbade med höga 

åldersavdrag.

Om föreningen skulle bli drabbade av en större brandskada där alla 

lägenheterna blir berörda så förstår jag att åldersavdragen skulle 

belasta föreningen med väldigt stora kostnader.

Har jag då förstått det rätt, att om man har RB-försäkringen så

betalar föreningen max 200 000 kr i åldersavdrag vid en så stor 

skada? I mina öron låter ju detta helt fantastiskt! Och framförallt 

väldigt tryggt!

Med vänlig hälsning

Anna

Hej Anna!
Ja, du har uppfattat det helt rätt.Åldersavdraget är begränsat till 200 000 kr i RB-försäkringen.
Vid skadehändelsen brand som du skriver om, och vid vattenledningsskada (läcka-ge från trycksatt tappvattenledning som leder kallt och varmt dricksvatten) så har föreningen reparation och underhållsan-svaret att återställa hela skadan och alla lägenheter enligt bostadsrättslagens7 kap 12§. Det vill säga även bostadsrätts-innehavarens i normala fall reparations- och underhållsansvar.

Om vi tar ditt exempel som större brand, så kan det faktiskt handla om ett antal miljoner i åldersavdrag för föreningen.Jag håller med dig att det då känns tryggt att ha RB-försäkringen.

Hej! 
Det var inte länge sedan vi tog upp denna fråga i denna spalt. Men det var samtidigt bra att frågan kom upp på nytt eftersom Folksam infört nya regler i villkoret inför 2022. Folksam är försäkringsgivare för RB-försäkringen i de allra flesta av Riksbyggens marknadsområden, så även i MO Syd.
Tidigare har vi meddelat att man som förening inte behöver ändra eller komplettera sin försäkring när man låtit installera laddstationer eller ladd-boxar. Detta stämmer fortfarande, dock har Folksam ändrat och komplette-rat i sitt fastighetsvillkor med nya säkerhetsföreskrifter för elbilsladdning.
Här framgår numera: Laddning av batterier till fordon, truckar, städmaskinerska ske på särskilt anordnad laddningsplats utformad i enlighet medArbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. Laddning ska ske med permanent installerad laddare alternativt godkänd mobil laddare. Laddning får endast ske med laddare avsedd för batteritypen. Batteritillverkarens säkerhetsföre-skrifter och anvisningar ska följas. Brandvarnare och brandsläcknings-utrustning ska finnas på platsen om det är inomhus.Jordfelsbrytare ska finnas. 

Om säkerhetsföreskrifter inte iakttas kan avdrag göras på annars utgående sammanlagd ersättning. Avdraget kan vid allvarlig försummelse bli så stort att ingen ersättning lämnas.
Så tänk på att låta ett registrerat elinstallationsföretag hos Elsäkerhets-verket med verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el” utföra installationen och se till att gällande säkerhetsföreskrifter enligt ovan följs. Detta för allas bästa och för att förhoppningsvis slippa drabbas av brand eller annan skada.

Hej, jag heter Anders 

och är ordförande i en 

Riksbyggen-
förening och vi funderar 

på att installera laddbox-

ar till våra medlemmars 

bilar i vårt garage.

Jag har hört att det kan 

finnas speciella regler 

försäkringsmässigt när 

det gäller detta.
Vad gäller för
RB-försäkringen?

frågorfrågor


