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Jeanette och Jan har

en bokal tillsammans

Ny förmån! Sid 13
Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar i södra & mellersta Skåne respektive norra Skåne
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Ulrik Rydstedt

om försäkringar!
Fråga:

FRÅGA:

FÖRSÄKRINGS
En sida om försäkringsfrågor och om hur vi skyddar oss i hemmet av
Välkommen Hems försäkringsexpert Ulrik Rydstedt på Osséen
Försäkringsmäklare Syd AB. Försäkringsfrågor skickar du till:
Välkommen Hem via mejl till: claes.westinger@telia.com.
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Här får du veta allt

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening och jag skulle
byta vatten i mitt akvarium,
jag glömde stänga ventilen till
akvariet och vattnet forsade ut
i min lägenhet och ner i lägen-

heten under, pinsamt värre.
Kan jag använda min hemförsäkring för skadorna som har
uppstått?
A.M.

SVAR:
Både ja och nej, skadeersättning i bostadsrättsföreningar
kan framstå som lite krångliga.
Vi brukar använda bokstaven U
för att förklara föreningens ansvar när det gäller vattenskador.
Föreningens fastighetsförsäkring kommer att ersätta kostnader för följande tre U:
U: Undersökning av skadans
orsak och omfattning
U: Utrivning i skälig omfattning för att komma åt att
torka ur mellanbjälklaget
U: Uttorkning av mellanbjälklag (det som föreningen har
reparations och underhållsansvar för enligt stadgarna)
Föreningen får också ersättning
för återställning fram till yt- och
tätskikt.
Du som boende får använda
din bostadsrättsförsäkring för

det skador som du har reparations- och underhållsansvar
för enligt stadgarna (yt- och
tätskikt).
Detsamma gäller för grannen
under, han får använda sin bostadsrättsförsäkring för det han
ansvarar för.
Om föreningen och/eller grannen tycker att du har varit vårdslös eller försumlig kan de kräva
dig på skadestånd motsvarande sina självrisker. Skadeståndet ersätts i så fall ur din hemförsäkrings ansvarsmoment.
Det är ditt hemförsäkringsbolag som utreder om du kan
anses ha varit försumlig eller
vårdslös. (Vid skada på grund
av läckage från trycksatt
tappvattenledning ser skaderegleringen lite annorlunda ut).
Hemförsäkringen ersätter också
eventuellt skadad lös egendom.

FRÅGA:
I samband med en storm så
blåste en av grannens takpannor ner på min bil, jag har
visserligen en vagnskadeförsäk-

ring, men en hög självrisk på
6 000 kr. Jag vill naturligtvis ha
ersättning för denna skada.
Får jag det?

SVAR:
Nu är vi inne på klassisk skadeståndsrätt.
För att du skall kunna få ersättning från fastighetsägaren
måste du kunna visa att denne
har varit försumlig eller vårdslös. Den som påstår att någon
är skadeståndsskyldig, har i de
flesta skadetyper bevisbördan
för detta. Så om du kan visa att
försumlighet eller vårdslöshet

Välkommen Hem

föreligger, så erhåller du ersättning för dina kostnader ifrån
fastighetsägaren eller fastighetsägarens ansvarsförsäkring
(din självrisk).
Beror skadan på en olyckshändelse (t ex att fackmannamässigt anbringade takpannor
blåser ner på bilen i storm) blir
fastighetsägaren inte skadeståndsskyldig.

Vi kommer att anlita en hantverkare för att renovera ett
badrum, är det något speciellt
vi skall tänka på?

Svar:

Ja det är en del man kan göra
för att inte sluta som en besviken deltagare i ”fuskbyggarna”.
1. Det första är att ta referenser
på entreprenören.
2. Kontrollera också att denne
kan utfärda certifikat enligt
säker vatteninstallation med
garantier som följd.
3. Det är också viktigt att hantverkaren i större entreprenader kan visa upp en giltig
ansvarsförsäkring som ersätter dig för eventuella skador
som uppstår på grund av entreprenörens försumlighet
eller vårdslöshet.
4. Kontrollera gärna med skattemyndigheten att företaget
betalar sina skatter och
avgifter och sist men inte
minst skriv ett tydligt avtal
om vad som skall och inte
skall ingå i entreprenaden.
Och du, undvik att betala
tjänsten i förskott!

En glad
pensionär!
”Jan Nielsen
har varit
delaktig under många
år till att
Välkommen Hem har varit
så uppskattad hos Riksbyggens medlemmar. Genom
åren har Jan bidragit med
många spännande svar på
aktuella frågor. Tack Jan för
din insats när du nu har valt
att pensionera dig.
Jag, Ulrik Rydstedt, kommer nu att ta över och försöka förvalta ditt arbete”.
Ulrik Rydstedt

