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Det finns inte bara underhållning på nätet utan 
också en hel del nyttigheter. Dessa tips publice-
rade Räddningstjänsten i Höllviken på sin Face-
Book sida för att tag sedan.
Kan du med enkla tips och kom-i-håg förebygga 
riskerna för otrevligheter så är det väl en minsta 
insats man själv kan göra.

LÄST PÅ WEBBEN: LÄST PÅ WEBBEN:

Det finns otroligt många föremål i ens hem som 
medför en brandrisk. Tvättmaskinen, torktumla-
ren och diskmaskinen tillsammans med andra 
elektriska apparater är några av dem.
Maskiner som vi använder dagligen – utan att 
tänka på hur pass farliga de faktiskt kan vara.

Grundtips:
Om du planerat ett nytt och bättre liv under 
2020 föreslår vi att du också lägger till ”tvätta 
disk och kläder bara när jag är hemma och va-
ken” på listan över nyårslöften.

Så här undviker du bränder i
elektriska apparater:

 Använd inte grenuttag på apparater
 som är över 1000 watt.

 Tvättmaskinen, torktumlare och diskmaskin  
 ska endast användas medan du är hemma 
 och vaken.

 Töm luddfiltret i torktumlaren
 efter användning.

 Använd inte dator i sängen.
 Den kan bli överhettad och råkar du somna
 ifrån den så märker du inget förrän det  
 eventuellt är för sent.

 Ladda INTE mobiltelefon eller dator
 under natten.

 Se till att elektriska värmeelement och
 andra elektriska värmeaggregat inte är
 täckta med kläder eller att möbler
 står för nära.

 Installera brandvarnare i närheten av tvätt 
 maskinen, diskmaskinen och i rum med spis.

Nu hjälps vi åt att dela brandkårens otroligt 
viktiga budskap vidare.

Kom ihåg att det kan rädda liv!

Här är brandmännens viktiga varning om vad 

man aldrig får göra i hemmet.

Läs detta då det kan rädda liv!

LÄST PÅ WEBBEN: LÄST PÅ WEBBEN:



FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

frågorfrågor
Ulf Nelson
Skadespecialist

Ulrik Rydstedt
Fastighetsjurist

Vad kan man få för bidrag
för reparation av söndrig spis?

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

Hej och tack för frågan.
Så här ligger det till.
När en hushållsmaskin är 
10 år fyllda så kan för-
säkringen endast bevilja 
ersättning med 10% av 
återställningskostnaden, 
minus självrisken som är 
1.500 kr.
Det innebär att det i det-
ta fall inte kan bli aktuellt 
med någon ersättning.

DIN FRÅGA: VÅRT SVAR:

Hej!
Jag fick Välkommen Hem
i brevlådan och där fram-
gick att man kan få 
bidrag för fel på spisen. 
Jag har en spis som är tio 
år och två plattor är sön-
der. Spisen kostade 1.000 
kr. Har kvitto på inköp av 
spisen.
Med vänlig hälsning
Carlaxel

När man pratar om 
återställningskostnaden 
så gäller i första hand 
reparationskostnaden. 
Går en maskin inte att re-
parera eller att reparatio-
nen överstiger nypris, så 
gäller nypris för likvärdig 
maskin såsom återställ-
ningskostnad.
 Åldersavdragen som 
gäller för hushållsmaskin 

är att de två första åren är 
så kallade friår, och inga 
avdrag görs.
Därefter är avdraget 10 % 
per påbörjat år.
I detta fall så är spisen, 
om den fyllt 10 år, inne 
på sitt 11:e påbörjade år, 
minus 2 friår = 9 år x 10 % 
= 90 % åldersavdrag.
10 % i ersättning minus 
självrisk 1.500 kr blir 0 kr.

Vad gäller om en boende skadar sig
i en av föreningens lokaler?

Om någon boende råkar
ut för olycksfall i något
allmänt utrymme som 
trapphus, källare eller
hobbylokal så har före-
ningen en olycksfallsför-
säkring som kan hjälpa till 
med till exempel läke-, 
tand-, rese- eller mer-
kostnader, sveda och värk 
samt rehabilitering. Blir 
det en allvarlig skada som 
leder till invaliditet eller 
dödsfall ersätts även det-
ta till begränsade belopp, 
upp till 20 resp. två bas-

DIN FRÅGA: VÅRT SVAR:

Hej! Vår förening har ett 
pingisrum med tillhöran-
de hobbyrum där vi har 
några enklare maskiner 
och en arbetsbänk som 
alla boende har tillgång 
till. Vad händer om någon 
boende till exempel faller 
och skadar sig i detta 
utrymme? Måste fören-
ingen betala skadestånd 
till den boende då?
//Ulf

belopp. 
Olycksfallsförsäkringen 
gäller inte om föreningen 
varit vållande till skadan
genom vårdslöshet eller
försummelse, då blir istäl-
let föreningens ansvars-
försäkring aktuell. Fören-
ingen blir skadestånds-
skyldig om man har vållat 
skadan genom vårds-
löshet eller oaktsamhet. 
Riktas skadeståndskrav 
mot föreningen ska man 
vända sig till sin ansvars-
försäkring som har att 

pröva om vårdslöshet 
eller försumlighet förelig-
ger. Försäkringsbolagets 
ansvarsskadeavdelning 
reglerar kravet enligt ska-
deståndsrättsliga regler 
om föreningen bedöms 
som skadeståndsskyldig 
och i annat fall hjälper 
bolaget till med att be-
strida kravet. Då finns ju 
istället olycksfallsförsäk-
ringen ovan att tillgå. 
Ovanstående gäller även 
om det är en besökare till 
en boende.


