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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
10,11,12
och 13!

Ett vykort från Skånes mitt
Hur ska jag göra för att komma med i styrelsen?

Ny

medlems-

förmån!



Det var en bra och mycket aktuell 
fråga du ställer. Försäkringen gäller 
för denna skadehändelse och undan-
tas inte som force majeure. Till den 
kategorin av undantag räknas skada 
på grund av bland annat krig, revolu-
tion, uppror eller liknande händelse. 

För att en naturskada som över-
svämning ska ersättas så ska det ha 
regnat med en intensitet av minst 1 
millimeter per minut eller 50 milli-
meter per dygn. Med översvämning 
avses att vatten till följd av skyfall 
strömmat direkt in i byggnad från 
markytan genom ventil, fönster, port 
eller dörröppning eller inomhus 

Inbrottsförsök i lägenhetsdörr

Välkommen Hem
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Det är din förenings stadgar som 
avgör om det är du eller föreningen 
som har underhålls- och reparations-
ansvaret för de skadade delarna. Så 
här gäller det att läsa vad det står i 
era stadgar. 

Om man utgår från att din förening 
har antagit senaste versionen av Riks-
byggens normalstadgar från 2014 
så framgår det att det är föreningen 
som är ansvariga för ytterdörren med 
tillhörande karm (och även brevin-
kastet). Däremot är bostadsrättsinne-

trängt upp ur avloppsledning. Tar 
sig vatten in genom husgrund, tak 
eller fasad så omfattas skada inte av 
försäkringen. 

Föreningens fastighetsförsäkring 
gäller vid översvämningsskada men 
det finns i detta moment en be-
lopps- och ersättningsbegränsning, 
och storleken beror på i vilket bolag 
försäkringen ligger. Även självrisken 
kan variera något mellan bolagen. 

Vid denna typ av skada ansvarar 
varje medlem för sina inre skador i 
lägenheten och som de har under-
hålls- och reparationsansvar för en-

Vad gäller vid skyfallsöversvämningar likt de som nyligen 
drabbade Gävle. Min bostadsrättsförening har RB-för-
säkringen. Ingår det i vår försäkring eller räknas det som 
force majeure?

ligt föreningens stadgar, till exempel 
ytskikt på golv och väggar, köksinred-
ning, vitvaror med mera. Medlem-
mens ansvar regleras och ersätts via 
bostadsrättsförsäkringen.  

Skulle lösegendom inne i lägenhet 
eller källarförråd bli skadat så får 
varje drabbad boende anmäla och 
få reglerat och ersatt detta via sin 
hemförsäkring. Detta gäller också 
om man inte kan bo kvar i sin lägen-
het under reparationstiden, då är 
det hemförsäkringen som ersätter 
merkostnader för till exempel kost 
och logi.

Jag bor i en Riksbyggenförening och har drabbats av 
skador på min lägenhets ytterdörr efter ett inbrotts-
försök. Även karmen och låset blev skadat så allt 
behöver bytas.

Jag har fått lite olika besked på om det är jag eller 
föreningen som ska ersätta skadorna.
Vad är det som gäller, och ingår det i försäkringen?
                               / Carina

havaren ansvarig för ”till ytterdörren 
hörande list, foder, handtag, dörr-
klocka, tätningslister samt låsanord-
ning”, om man skall tolka stadgarna 
ordagrant.

Nu vet jag inte om man praktiskt 
tillämpar denna uppdelning i ett 
fall när allt som tillhör ytterdörren 
är skadat och måste bytas. Jag tror 
att föreningen i de flesta fall tar hela 
kostnaden.

I ett sådant fall när föreningen 

är ansvariga så ersätts skadan på 
föreningens fastighetsförsäkring. 
Denna skadetyp gäller med avdrag 
för föreningens grundsjälvrisk, och 
är dörren av lite äldre modell så kan 
även åldersavdrag tillämpas.

Skulle det vara bostadsrättsinne-
havaren som är ansvarig enligt stad-
garna så ersätts skadan på bostads-
rättstilläggsförsäkringen. Då med 
denna försäkrings gällande självrisk 
och även här kan åldersavdrag före-
komma.   / Ulf

/ Krister


