
       Bostadsrättsförsäkring 
Föreningen har från 2021-01-14 tecknat en gemensam bostadsrätts-
försäkring för våra medlemmar. Det betyder att du inte längre behöver ha 
bostadsrättstillägget till din hemförsäkring. Försäkringsgivare är liksom 
för föreningens fastighetsförsäkring Länsförsäkringar Östgöta. 

Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för din bostad än om du bor i 
en hyresrätt. I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av 
till exempel väggar, golv och badrum. Underhållsansvaret bestäms i 
bostadsrättslagen och bostadsrättsförenings stadgar. 

Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring för hela huset. En skada i 
bostaden ska alltid anmälas till föreningen så att skadan i första hand ersätts 
genom fastighetsförsäkringen. Om fastighetsförsäkringen inte kan ersätta 
skadan och den faller in under det underhållsansvar du har enligt föreningens 
stadgar, kan föreningen kräva att du betalar hela eller delar av skadan. Då har 
du hjälp av bostadsrättsförsäkringen. Vi utreder om du är underhållsansvarig 
och lämnar ersättning för den del av skadan som försäkringen omfattar minus 
eventuella åldersavdrag och din självrisk. Bostadsrättsförsäkringen är ett 
komplement till din be!ntliga hemförsäkring. 

Genom att teckna den gemensamma bostadsrättsförsäkringen säkerställer 
föreningen att alla medlemmar har detta försäkringsskydd, samt att 
skadehanteringen förenklas då hela skadan vanligtvis kan hanteras av ett 
försäkringsbolag. 

Försäkringsvillkoret är likvärdigt med det bostadsrättsvillkor som gäller när 
försäkring tecknas via hemförsäkringen i Länsförsäkringar Östgöta. 

För att inte vara dubbelförsäkrad och betala onödiga pengar måste du som 
enskild bostadsrättsinnehavare själv säga upp det bostadsrättstillägg som du 
har tecknat i din hemförsäkring. Finns den hos Länsförsäkringar Östgöta ring 
013-29 00 00 och be att få prata med privat, eller maila till 
urban.watz@LFostgota.se. 

Vid frågor kontakta styrelsen eller Länsförsäkringar Östgötas representant 
Urban Watz 013 - 29 00 03 eller mejl urban.watz@lfostgota.se 

Tre glada nyheter från styrelsen i 
HSB idrottstränaren!

2

3

1 Testa föreningens nya app för 
kommunikation och information.

Ny fräsch föreningshemsida: 
www.hsb.se/idrottstranaren

Gemensam bostadsrättsförsäkring ger ökad 
trygghet. Du kan nu säga upp bostadsrätts-
tillägget på din privata hemförsäkring.

Läs mer i foldern!
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       HSB Idrottstränaren-appen!  
Vi har valt att införska"a en app till er medlemmar för 
att underlätta och förbättra kommunikationen i 
föreningen. Det här gör att styrelsen kan gå ut med 
viktig information som, på sekunder, visas i era 
telefoner och datorer efter en plingande notis. I appen 
!nns även tillgång till viktiga dokument, Aptus 
bokningsportal och chattforum med mera. 

För att komma igång följ dessa steg: 

1. Ladda ner appen “Min Förening” på App Store eller Google Play (Play 
Butik), Har du inte en smartphone kan du nå informationen via 
webbläsare på www.app.minforeningsapp.se 

2. Öppna appen och sök efter oss: HSB Idrottstränaren  
Här är det viktigt att sökningen är exakt.  

3. Skapa en pro!l och ansök om behörighet.  

• Klicka på knappen “Min pro!l”.  
• Ange mejladress och ett lösenord.  
• Läs och acceptera villkoren.  
• Klicka på knappen “Skapa pro!l”.  
• Välj att ansöka direkt.  
• Fyll i uppgifterna.  
• Klicka på knappen “Ansök”.  
• Vi skickar ut en notis till er när vi hanterat er ansökan och ni 

kan gå in på appen!  

Har du svårt att logga in eller förstå stegen ovan? Kontakta vår kontaktperson för 
appen på marcus.cehlin@minforeningsapp.se  
0708 - 62 43 17.  

Vi hoppas innerligt att appen kommer att underlätta för oss alla och tar tacksamt 
emot respons och önskemål om förbättringar. Skriv då till Jenni i styrelsen på 
jenni@skogsfors.net 

Vi testar appen fram till början av mars och beslutar sedan om vi ska behålla den.

      HSB Idrottstränarens nya hemsida! 

Vi har också passat på att uppdatera vår hemsida. Den !nns nu på  
www.hsb.se/idrottstranaren 

Du kan också googla på HSB idrottstränaren så hittar du oss. 

Här kommer kontinuerligt ny information och här kan du också hitta 
viktiga dokument så som föreningens stadgar, årsredovisning och vår  
informations-broschyr ”Boendeinformation”. 

Saknar du något på hemsidan? Hör gärna av dig med önskemål och idéer 
till styrelsen@idrottstranaren.org 
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