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

Populära medlemsmöte
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hittar nya vägar

För utom alla specialanpassade
kurser och utbildningar som bekant är en viktig del i Intresseföreningarnas verksamhet så har
man varje säsong arrangerat medlemsmöten på olika teman.
Möten som ju för närvarande
inte längre går att genomföra
på grund av Covid-19.

Med från sitt kontor på försäkringsmäklaren Proinova i Helsingborg
fanns Ulf Nelson, skadeexpert, med
lång erfarenhet från försäkringsbranschen, men som också hjälpt till
att handla upp det försäkringspaket
som bostadsrättsföreningarna i Skåne
kan ansluta sig till.

Ulf Nelson menade att de villkor
som förhandlats fram för föreningarEfterhand som allt fler blivit vana vid na inom Riksbyggen-familjen i södra
att konferera digitalt, genom jobbet, Sverige är unikt fördelaktiga, men att
det är viktigt att alla arbetar med ett
i bostadsrättsföreningen eller övriga
föreningslivet, så har också möjlighe- skadeförebyggande arbete.
ten öppnats för Intresseföreningarna – Ökar omfattningen på skador så
ökar också de premier som vi får bei Skåne att åter få igång kurser och
tala till försäkringsbolagen, något
träffar, fast nu alltså i digital form.
som du som bor till sist får betala
med högre månadsavgift.
I början av mars var det dags för
– Den som renoverar måste till exemdet första digitala medlemsmötet.
pel försäkra sig om att arbete görs
Ett 20-tal aktiva hade anmält sig.
På programmet: En halvtimma om ett på ett fackmannamässigt sätt. Det
gäller speciellt badrum, där det finns
alltid är lika aktuellt ämne för styrelserna, nämligen fastighetsförsäkring- branschregler som man måste följas.
Be att få dokumentation innan jobbet
en. Andra halvtimman ägnades åt
vad bostadsrättsföreningarna har för påbörjas.
förväntningar på Intresseföreningarna
Ulf Nelson rekommenderade att
nu när förutsättningarna kastats om.

bostadsrättsföreningarna bör låta
någon utomstående göra regelbundna statuskontroller. Där hittar
man fel och brister som kan orsaka
både vattenskada och brand.
På proinovaonline.se finns mycket
nyttig information för dig som vill
vara med och förebygga skador.
Under del två fick styrelserepresentanterna utvärdera det digitala
medlemsmötet och önska ämnen
till framtida träffar. Ett problem som
många föreningar drabbas av är att
allt för få har koll på de skyldigheter
och rättigheter man har som ägare av
en bostadsrätt. Ett ämne som säkert
kommer upp i kommande tidningar.

Ulf Nelson,
skadeexpert,
Proinova
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Diskmaskinen har gått sönder
Hej,
En diskmaskin har gått sönder.
Ringer mitt försäkringsbolag som
säger detta ej är lösöre. Ringer då
ordförande som säger att mitt försäkringsbolag ska sköta ärendet.
När jag flyttade in tecknade jag
en hemförsäkring. Enligt information jag fick skulle jag inte behöva
teckna någon bostadsrättsförsäkring. Föreningen har en kollektiv.
Vad är det som gäller?
Jag börjar ju undra hur väl försäkrad jag är. Vad händer om toaletten går sönder eller jag råkar ut
för något vattenläckage?
Med vänliga hälsningar
Sofia
Om en diskmaskin går sönder i
en bostadsrättslägenhet så är det
försäkringsmässigt bostadsrättsförsäkringen / bostadsrättstillägget som
ersätter en sådan skadehändelse.
Hemförsäkringen lämnar i detta
fall inte ersättning, eftersom hushållsmaskin inte räknas som personligt
lösöre för vilket hemförsäkringen
gäller. Bostadsrättsförsäkringen
skyddar bostadsrättslägenheten till
de delar som boende ansvarar för
enligt lag och stadgar, och denna

ingår automatiskt i alla föreningar
som är försäkrade via RBförsäkringen
i Riksbyggen Syd. Det är Folksam
man anmäler till och som reglerar
skadorna. Försäkringen gäller för
både vitvaror och vattenskador som
frågeställaren undrar om.
Kontaktuppgifter för skadeanmälan och annan information om försäkringen hittar man på vår hemsida
www.rbforsakring.se
Viktigt med hemförsäkring!
Även om bostadsrättsförsäkringen
ingår så är det viktigt att man har en
egen hemförsäkring. Förutom att
man har sitt lösöre försäkrat så ingår
där annat som är viktigt till exempel ansvarsförsäkring om man råkar
skada annan person eller annans
egendom och blir skadeståndsskyldig. Men det kan också omfatta
reseförsäkring, olycksfall etc.
Kolla upp detaljerna på ditt
försäkringsbrev eller kontakta ditt
försäkringsbolag. Inkluderar din
hemförsäkring även bostadsrättsförsäkring så kan du ta bort denna,
eftersom det är ingen ídé att vara
dubbelförsäkrad.

Ulf Nelson
Skadespecial
ist

Tvättskada
Hej!
Jag har fått skador på kläder vid
tvätt i föreningens tvättstuga.
Jag har fått ersättning från min
hemförsäkring, minus självrisken.
Kan man få ut nån ersättning från
föreningens egen försäkring?
Hälsar Urban
Inledningsvis vill jag beklaga det
inträffade. Helt riktigt att du vände
dig till din hemförsäkring.
I RBförsäkringen ingår det automatiskt ett moment som heter ”Självriskbefrielse för boende”. Detta
gäller dock endast vid brand eller
vattenskada, och under förutsättning
att boende inte själv är vållande. Då
det inte är brand- eller vattenskada kan tyvärr inte denna händelse
ersättas. Det kan vara bra att veta att
sådant försäkringsmoment ingår.
Nu framgår det inte av frågan
hur och varför skadan har inträffat.
Någon annan som har orsakat genom vårdslöshet eller försumlighet,
föreningen eller kanske rent av den
som tvättade före, då kan man ställa
ett skadeståndskrav på sin självrisk
mot denna. Allt i enlighet med skadeståndsrättsliga regler.

Skräddarsydda garderober.
Precis efter dina behov!
Mått, skiss och offert utan kostnad
Egen tillverkning
Montering/leverans i hela Skåne
Egen utställning i Malmö
Fast pris. ROT-avdrag
Mer än 30 års erfarenhet

Mer än
30 års
erfarenhet

Bli inspirerad. Se prov på olika lösningar
som vi byggt upp ute hos några av våra kunder.
Följ oss på Facebook: rolandsystemab

Telefon: 040-21 40 80 • 042-14 40 80
info@rolandsystem.se • www.rolandsystem.se
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