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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
14, 15, 16

och 17!

Bedragarna har blivit fräckare.
Hur skyddar vi oss? Polisen tipsar!
Föreningen med en annorlunda fritidsaktivitet.

Vi besöker 1-årsjubilerande
Solkatten i Lund



MEDLEMS
FÖRMÅN

#15

RB försäkring är en unik försäkringslösning speciellt 
utformad för bostadsrättsföreningar som har förvaltning 
genom Riksbyggen. Förutom att ge rätt skydd i form av 
rätt försäkring för föreningen så satsar vi på Pronova, som 
ligger bakom RBförsäkring, mycket på det skadeförebyg-
gande arbetet.

Målet är att vi med kunskap och verktyg i vardagen ska 
kunna hjälpa föreningar och boende med att försöka hål-
la nere antalet skador och på så sätt hålla ner föreningens 
kostnader, som boende annars tillsammans måste betala.

 RBförsäkring
- En proaktiv förmån

Vi kan stolt erbjuda vårt skadeförebyggande koncept, 
Proaktiv. Grunden för konceptet ligger i vår uppskatta-
de handbok som just heter Proaktiv. Den har blivit ett 
praktiskt, kostnadseffektivt och väl mottaget verktyg av 
boende i många bostadsrättsföreningar.

På proaktivonline.se hittar du mer information samt vår 
webbshop där du får 10 %* i rabatt.

Låt inte skadorna hinna före dig utan se till att vara förbe-
redd och tänk proaktivt, något alla tjänar på.

Självklart ska man inte gå och tänka på olycka och 
elände varje dag, det vore en allt för tråkig inställning 
till livet. Men att någon gång kolla över familjens och 

hemmets säkerhet är ändå en ganska bra sak att göra. 
För att på så sätt göra vad man kan för att ha ett så 
bra skydd som möjligt mot livets tråkigheter.



FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

frågorfrågor
Ulf Nelson
Skadespecialist

Ulrik Rydstedt
Fastighetsjurist

Kollektiv bostadsrättsförsäkring?

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

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

FRÅGA: VÅRT SVAR:

De fördelar som vi brukar ta 
upp är dessa:
• Föreningen har koll på att  
 alla medlemmar omfattas  
 av ett bostadsrättstillägg.  
 Ingen är oförsäkrad.
• Ett kollektivt bostads-  
 rättstillägg är billigare än
 att var och en skall teckna
 det individuellt som ett
 tillägg i hemförsäkringen.
• Skador som berör både  
 föreningens och bostads-
 rättshavarens ansvar
 bedöms och regleras av
  samma försäkringsbolag
  och samma skadereg-
 lerare. Man slipper då att
 hamna mellan stolarna  
 då bolagen kan ha olika  

 uppfattning om till exem- 
 pel gränsdragningar.  
• Bostadsrättsinnehava-
 ren kan ibland slippa sin 
 självrisk. Det inträffar
 till exempel när en vatten-
 skada berör både före-
 ningens ansvar (fastig-
 hetsförsäkringen) och   
 medlemmens ansvar
 (bostadsrättstillägget).
  Om föreningen erhåller  
 ersättning och drabbas  
 av självriskavdrag för sin 
 del, så slipper medlem-
 men sin självrisk. Detta
 eftersom bolaget endast 
 tillämpar en självrisk vid 
 sådan gemensam skada.
En annan fördel när det 

gäller RB-försäkringen som 
är placerad i Folksam, är att 
det numera ingår ett skydd 
i bostadsrättstillägget för 
skador som orsakats av ut-
ifrån kommande vatten. Vi 
avser skador i en lägenhet 
på till exempel ytskikten 
(tapetsering, parkettgolv 
etc.) som medlemmen har 
ansvar för enligt stadgar, 
och som blir skadat när ne-
derbördsvatten tränger in 
genom yttertak och fasad.
Är skadan att betrakta som 
både plötslig och oförut-
sedd kan ersättning utgå. 
Givetvis avräknas eventuel-
la åldersavdrag och självris-
ken som är 1.500 kr.

Vad är det för fördelar med 
att föreningen tecknar eller 
har en kollektiv bostads-
rättstilläggsförsäkring för 
sina medlemmar i sin
fastighetsförsäkring?

Denna gång har Ulrik Rydstedt samlat ihop några frågor som ofta förekommer.

Att byta försäkringsbolag
FRÅGA: VÅRT SVAR:

Denna fråga får vi gan-
ska ofta från kunder, 
och svaret är mycket 
enkelt:
Ni mister inte rätten 
att få skadan reglerad 

Vår bostadsrättsförening 
har för avsikt att säga upp 
vår nuvarande försäkring 
för att istället gå med 
i RB-försäkringen som 
Riksbyggen har i samarbete 
med Proinova och Folksam. 

Detta eftersom RB-försäk-
ringen har en mycket större 

omfattning och förmånliga-
re villkor. Vi känner oss lite 
osäkra eftersom vi har en 
tidigare anmäld skada i vårt 
nuvarande bolag som ännu 
inte är slutreglerad.
Om vi byter försäkring,
mister vi då rätten att 
erhålla ersättning för den 
anmälda skadan?

och ersatt, utan skade-
regleringen ska ske på 
precis samma sätt som 
om ni stannat kvar i 
den nuvarande försäk-
ringen.    



Hur gäller
försäkringen
vid storm?

FRÅGA:

Sitter och funderar när jag 
både hör och ser att det 
utomhus blåser full storm. 
Hur gäller egentligen  
försäkringen vid storm, till 

Vid just dessa skadehän-
delser kan faktiskt två 
olika skademoment som 
försäkringen gäller för bli 
aktuella. Både stormmo-
mentet och glasmomentet 
kan lämna ersättning. 
Försäkringens stormmoment
gäller när byggnad eller 
byggnadsdel blåser sönder 
vid storm, och med storm 
menar man när det blåser 
med en vindhastighet av 
minst 21 meter/sek. Glasru-
temomentet ersätter skada 
på glasrutor som går sönder 
i byggandens fönster, dörrar 
eller inglasad balkong/altan. 
Glasrutemomentet kan läm-

na ersättning även om det 
inte är vädrets makter som 
har sönder glasrutorna. 
Ligger ansvaret på bostads-
rättsinnehavaren enligt före-
ningens stadgar så är det 
bostadsrättstillägget, som er-
sätter, och då med 1.500 
kronor i självrisk. När en 
glasruta är föreningens an-
svar, till exempel glasrutan i 
entrédörren till trapphuset, 
så gäller föreningens fastig-
hetsförsäkrings avtalade 
grundsjälvrisk. Denna är of-
tast högre än vad en vanlig 
fönsterruta kostar, så då blir 
kanske inte försäkringen 
aktuell. 

exempel om min inglasade 
balkongs fönsterrutor blå-
ser sönder eller om något 
föremål blåser på en ruta så 
att rutan går sönder?

VÅRT SVAR:


