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Hemmet ska vara vår trygghet
Slänger sopor med stil
150.000 flyttade in på en dag
Här satsar man på bikupor och insektshotell för att hjälpa humlor, bin och
andra insekter till så goda levnadsvillkor som möjligt.

EFTERLYSNING:

VAD HÄNDER I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING I SOMMAR?
Gör ni något trevligt tillsammans? Då vill vi skriva om det! Tipsa oss!
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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

FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

FÖRSÄKRINGS
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Ulrik Rydstedt
t
Fastighetsjuris

Vad händer om man har
dubbla bostadsrättsförsäkringar ?
FRÅGA

SVAR

Jag undrar vad som händer om
jag omfattas av två stycken bostadsrättsförsäkringar?
Jag hörde att det ingår en kollektiv tilläggsförsäkring för alla
bostadsrättsinnehavare i föreningens försäkring, och dessutom
har jag en egen sådan tilläggsförsäkring via min hemförsäkring.
Vad händer vid en skada?

Bostadsrättsförsäkring är en försäkring som skyddar och försäkrar din
lägenhet, och till de delar som du
ansvarar för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Den omfattar även exempelvis
självbekostad fast inredning i din
lägenhet och inglasad balkong.
Du behöver bara ha EN sådan
försäkring, så med andra ord så
kan du säga upp den egna til�läggsförsäkringen.
I och med detta så kan du spara
några hundralappar. Kontrollera
dock innehåll och förutsättningar
först.

Ulf Nelson
Skadespecial
ist

Om du har två försäkringar vid en
skada, så kan du själv välja vilken
av försäkringarna som ska reglera
och ersätta din skada. Båda försäkringarna är lika värda, så ingen av
dem är primär eller sekundär. Du är
dock skyldig att informera bolaget
i samband med skaderegleringen
att du även omfattas av en annan
försäkring. Du kan aldrig vid egendomsskada bli ersatt genom två
försäkringar.
Det bolag som utbetalar ersättning
kan sedan återkräva det andra
bolaget på hälften enligt gällande
överenskommelse, så att skadekostnaden fördelas.

Jag har blivit bestulen på innerdörr !
FRÅGA
Hej. Jag har tyvärr drabbats av
inbrott i mitt källarförråd, och då
blev jag bland annat bestulen på
en innerdörr tillhörande min bostadsrättslägenhet. Dörren hade
jag demonterat från mitt sovrum
och satt ned i förrådet.
Jag anmälde stölden till mitt hemförsäkringsbolag tillsammans med
övriga stulna saker, men dom
hänvisade dörren till min bostadsrättsförsäkring som föreningen
har tecknat gemensamt för alla
oss boende. Är det rätt?
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SVAR
Ja, vi kan konstatera att du har
fått ett korrekt besked.
Hemförsäkring omfattar och ersätter personligt lösöre för privat
ändamål och bruk, som till exempel kläder, möbler, skidutrustning.
En innerdörr som är avsedd som
fast inredning till lägenheten, men

som inte är monterad, omfattas av
bostadsrättsförsäkringen när den
skadas eller stjäls i samband med
transport eller när den förvaras i din
bostadsrättslägenhet eller i dess
förrådsutrymmen. Vid stöld ur ett
förråd är förutsättningen att gärningsmannen brutit sig in med våld.

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

Välkommen Hem
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håller inbro
Jag är
Även om man nu inte ska ”måla fan på väggen” så är det faktiskt så att det även
kan hända dig. Visserligen minskade antalet bostadsinbrott under 2018, källare
och fritidshus inräknade. Med ganska enkla medel kan du försvåra för tjuven att
komma på ovälkommet besök.
Ett bostadsinbrott upplevs ofta som
mycket integritetskränkande.
En främmande person har rotat runt
bland din saker och kanske burit
med sig prylar av för dig personligt
värde, men som enbart representerar lite kontanter för tjuven.

År 2018 anmäldes totalt 36 800 inbrottsstölder i hela landet, inklusive
fritidshus och källarförråd, vilket
är en minskning med 13 procent
jämfört med 2017.
Inbrotten i bostad minskade med
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hemma!

24 procent, eller 5 520 anmälda
brott. Minskningen syntes både
när det gäller inbrotten i villor och
radhus, som minskade med 28 procent (till 9 930 brott) och i inbrotten
i lägenheter, som minskade med 19
procent (till 7 100 brott).

Du kan med enkla ingrepp göra det svårare för tjuven.
Vad är det du visar upp av ditt hem?
Självklart ska du inte inrätta ditt hem eller ditt liv efter
att det alltid finns en risk för ovälkomna besök. Men det
är inte en dum idé att själv titta efter vad du visar upp
för din omgivning. Vad ser man utifrån när man tittar
in genom vardagsrumsfönstret till exempel? Är det
den stora Picasso- eller Dali-tavlan eller kanske det fina
vägguret från 1800-talet? Om du tänker lämna hemmet
under någon vecka, så kanske du ska flytta på de mest
iögonfallande ägodelarna tillfälligt till annan plats i
hemmet .
Tjuvar rekar oftast innan de slår till. Ett knep för att
inte väcka uppmärksamhet är att till exempel klä ut sig
till hantverkare. Har hemmet varit obebott länge? De
kikar i brevlådan för att se om någon är bortrest.
Stökigt eller städat hemma? Viktigt speciellt för dig
som bor i hus/radhus eller på första plan. Är lamporna
tända? Finns det hjälpmedel på tomten som underlättar
inbrottet? Många tecken på att hemmet är obebott kan
du med ganska enkla medel sudda bort.
Här är ytterligare en liten lista på bra kom-i-håg, om
du ska försöka att ”tjuvsäkra” ditt hem.
Tjuven väljer bort bostäder där det tar tid att ta sig in och

ut. Se till att ha ordentliga lås på fönster och altandörrar –
framförallt om du bor på botten- eller andra våningen.
Installera en låskåpa över vredet på insidan av dörren.
Då kan tjuven inte använda en så kallad låsslunga för att
öppna.
Lämna inte redskap utomhus som tjuven kan använda
för att bryta sig in, exempelvis en stege.
Utomhusbelysning kan skrämma tjuven. Använd belysning med rörelsesensor ute och timer inne.
Använd säkerhetsdörr och heltäckande brytskydd.
Förvara inte saker av värde på vinden eller i källaren.
Investera i en låsbar brevlåda om den är placerad utomhus. Det finns kassetter att montera på dörren och som
döljer posten som brevbäraren slänger in.
Städa inte undan så mycket, lämna lite disk framme.
DNA-märk om möjligt dina värdesaker så de blir spårbara.
Tänk på att det finns inga ”bra ställen” att gömma
värdesaker som tjuven inte hittar.
Installera ett ljudande larm – det förkortar tiden tjuven
har på sig innan upptäckt.
Du och dina grannar kanske kan hjälpas åt att hålla
koll på varandras bostäder under semesterperioden.
Grannsamverkan är bra!
Uppmärksamhet är det sista en tjuv vill ha.

