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Information till bostadsrättsinnehavaren !

Hsb Brf Barometem i Luleå har from 2017-01-01 tecknat en kollektiv bostadsrättsforsäkring hos LF
Norrbotten för 26 bostadsrättslägenheter.

Du som är bostadsrättsinnehavare(BRH) kan nu kontakta ditt ftjrsäkringsbolag där du har tecknat din
Hernförsäkring och ta borl tillägget bostadsrättslorsäkring from 201 7-01-01. Observera att
grundhemforsäkringen for bland annat personlig lösegendom ska du behålla i dess nuvarande form.

Egendomsftirsäkring
Försäkringen gäller for bostadsrättshavare som ägare till forsäkrad egendom(bostadsrättslägenheten)

och gäller på forsäkringsstället som anges i l'orsäkringsbrevet på Hsb Brf Barometems

fasti ghets{iirsäkri ng 57 7 004* I | .

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar:
o bostadsrättslägenheten om bostadsrättshavaren(BRH) är reparations- och underhållsskyldig

enligt bostadsrättslagen eller foreningens stadgar.

o fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som BRH bekostat,
. tomtmark med växtlighet och staket som ingår iupplåtelsen av bostadsrätten.

o uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

Förstariskftirsäkring gäller för
. tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

o uthus och garage på tomtr"nark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

Fullvä rdesförsäkrin g gäller ftir
o bostadsrättslägenhet om BRH är reparations- och underhållsskyldig enligt bostadsrättslagen

eller foreningens stadgar

o fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som BRH bekostat

Här nedan ftiljer ett utklipp från gällande ftirsäkringsvillkor V513:6

11.1 §kadä genom bratd, yflffen ffih inllrott samt glasskatla
Försäkringer Eällrr frir skada trnligt a\is$itt A.1l-13 ocli i5 i villkcren.
Dessutom gäller fhrsälajngen ftr 1,tski[t och tatskikt vid en ersättniagsfuar yattenskada egligt 12.1. Ea
ftirutsättning är at :rrbetet med ltskikt och tatskikt har utförts av behödg entrEprenör och *u
kvalitetsdokurlent kail upptisas.

Styrelsen ftir Hsb Brf Barometern har fätt alla ftirsäkringsvillkor på fastighetsftirsäkringen. Vid
frågor om villkorsavsnittet A.1 1- 13 ber vi vänligen bostadsrättsinnehavaren vända sig till i styrelsen

som kan visa innehållet i villkoret.

I 1. triad fiit'sälaingel gäller tbr



11.2 §kada på instaltatioler och hmhåIlrmatkiner
Defirifion
I\.{ed hushållsmaskfur rråftu vi uaskia fiir
' klädvard" dist eller städning.. fiirvaring eller tillaFring av liv$redel^. lufuedng. luftftrlcnring eller ar,filcning.

11.2.1 FörsäLringen giiller fiir skada på. hushållsmaskia.
. maskiaell rfiusrning rill simbassiing eller bnum,
' inslallation för vattea. viinne. avlopp (spillvatreu). vexfilätior- gas eller elel:tricitet.

11.2.2 Försälringen giiller hre fijr
' Skada på i[stallatio$ inoru bygptaden. sour iir äldre än t 5 fu. om orsaken är korrosion eller aruran

åldersfiiråm&iug.

' skada på elviimresliagcr i gclv i badnrm. duschnun. ft'ättstuga eller annai våtritrynule inomhus soru
lmr golvbrulur.

' skada o:sakad av koltosiott eller anmn åldersfiir?indrilg utaufiir eller utaapå byggnader,. skada på sirnbassäug eller bmrur-
' skada på belysnfurgsarmatur. driinerings- och dagvattensystem. tak. tak:inna. stuprör. skorste&

murverk eller kakelugt.
' skada sorn uppstår direkt eller iadirekt genorn spriirgniagsarbeie, översvämtin.q eller vafte3 sour

giingl tn ! byggraden. se dock asvsittet 11.?.6 Naruikador eller danungenombiott.
' kostRad fii: upptining eller rensning ay |3dnine.
' skada sonl inte inverkar på installationens eller hushållsapparatens firnltion utan enbart består i

sköntetsfel.

11.3 §kada orsakad avvitda djur
Försäkringea gäller fiir skada på lågedrei orsakad av vilda djru sour tagit sig in i lägenhetep.

Försåikriugeu gäller inte for. skada orsaksd av råfior och uröss.
' skada orsakad av asdra inselter ää bl] och getingu.

11.4 Plöfslig orh oltirntsedd härdrlse
Försii*ringel gäller ftir
' skada på ftirsäkrad egendom gerotrl plötslig och oitirutsedd hiiudelse av *oxrät slag iin de futurdetrser

sorn olufattas eller urdaatas enlig avsnirett ovan.
,4tmrirhting:
Den handelse sonl ulösl skadan ska ha haå ett snabbt fiirlopp {plötsligtJ. Håisdelsen ska äve' ha
itrräffat o1''iiolat och nonualt inte gått a{t fiirutse och dlirig§;oi*irt irr** (o{iirutsett).

11.4. t Försäkringru gäller ine ftir

' byggnadsdel som skadas av mögel. fukt. rota= svasrp- rosr eller annan långtidspåverlcag.' skada orsakad av slitage. ftirbnrkriilg. brisraade uråer"håll eller själr.försr§rehe exeurpel,is
själr,'sprickor eller viffing.

" skada på brygga. båtlurs. sjöbod, badhl'r eller lilsiarde orsak*d av vintl. vågor eller arldrn
naturlaafter.

. skada orsakad av läckage från rak.
' skada på egendom som förviirrats vid fclallig bearlxtuing. repamriorr eller rengöring.' skada som inte inverkar på egentlomeus fiurkrioa uta* en6arr irestår i skönhetsäI.' skada på gruud av läckage fi'an badnuu. tluschnuu. tltttsfuga eller aurar r,,ån:rymrue sorn ilte

ttppfyiler de bygg- och. i fiirekorrrnarde f*ll branscfureglerialrt tilfu,erkarens råa och aul,isai6gar scrn
gällde vid bygpnrads- eller insrallationstiltfiitler"

' skada orsakad av feialtig konstiuktion. ftlakigr utfiiralde eller araterialfel-. soiskada frau levaude ljus. marschaller och oljelarnpor,



11"5 L'nrlnntag
Föriiikrfueel gäller iute ftr den ilel ar :karla rt:ur kar er>iirta: sellonl tlrtiehetst'örrähineeli,

§kada värderas enligt de viirderirguegler som gäller fiir byggrrad.

4l.l Tabt[ Iiir åldcsavdrag
Ea byggnadsdels ålder beritknas fran tidpunlten då den frrsta gfugen togs i bnrk. Åldenavdrag görs på
återstiilhrdekosmades {material och arbrrsk§stnad) ealigr nedansråude tabell.
Iör alla skador uom för sådana som ersätts edigt ävsaifiel I 1.2 Skada på installatioaer och
hushållsmaskiaer begräras avdraget till högst 80 proceat på byggnadsdel som före skadan var
iurl:tionsduglig.
Vid ett och samnra stadetillfltlle iir åldersavdraget högst l0 000 honor.

Antal år utan Drirerter görs ettB)w'ndtd"l 
åla"rro.r.,rrnr nr.rrrnr o", år r,rrr

Installatioa för vänne. vatteir. avlopp. sanitet,
venril,atiot" centraldarnrn srgrring sar:t maskhelt
utrustning
- rörsystem. vafienradiatorer och sauitetsgods (till

exempel WC-s1ol. tvåfiställ och vatteaburen
golwiinne)

- hiss
- luflluff vär:uepurupsaaläggmng. spabad

ulomlus. pelletsanlä gpring
- öwiga väruepumpsaulägglurigar.

viirrneåtaviuring ssystem. solfi neare.
vindkraftverk. takviirme. eislilgor i golv och
htshållsnaskin inkl spi5

- övriga iislallationer saurt ar:rrat maskinell
rrtrustniag iin hushållsmaskin (t ex viiauepanna
och valul'attenberedare) och elradiatorer

Korupressor som iate ingår i tlågon av ovåu

uppriiknade alläg$ringar/ilsialla tioner
Köks- och badrumsinredaing
Fö$ter. dörrar och portar
Eliostallationer ftablar. inkl brpare och uttag)
Radio- och rv- ocb parabolaurenr:

Markiser och persierurer

Lanu
Målning
fapeter och aurar våggbeklädnad (irrte våtffm)
Golvbelaggning (inre rätnrm)
- textila
- plast- linoleutr. laruinat

- keramiska plaltor. sten eller massivt rä
- la*rellträ och ybehaudliog a.i'fr'ägohr
Yt- och rär§hik i våtnaB
- €lolv- och väg€mafta (tådsvetsadl
- keranisha plattor iaktusive tätskikr
- ör''riga:uaterial och utfdrasden sarrt uråhring i

våtnr*r
TaLåeläggtirg
- betoag eller tegel
- plåt

- aumt material
Skorstea

- stål ellerplåt
- auut nmterial

-nr

iC ar
l) ar

tat

5år

5tu
r0tu
10tu
25 år
5tu
5tu
5tu
5år
5tu

5år
r0tu
t)fi
l) ar

5år
5tu

2k

20tu
t0tu
5tu

5tu
20 år

596
5 o/o

15 o/o

l0 o/o

8%

lO o/o

5 o/o

3Yo

5 o/o

8 o/o

8 o/s

8%
8 o/o

8%

8 o/o

5 o/o

5 o/o

5 o/o

5 s/o

5 -olo

10%

2 o/o

3o/o

8 n/s

8 orå

? olo



42. Självrisk
Självrisken är 2 000lr vid varje skadetillf;ille om intr aurat anges i försiilringsbrevet.

Yid vatreiiskada gä1ler fdrsåtriagen med siirskild sjiilvrisk på 3 000 krotor. Har vi ävtalat om fiirhÖjd

själwisk gäl1er i slället derura om den iir höpe.

O1r skada samtidigt drabbar fas:igheten ach ersätis genom fastighetens fiirsåikririg. tillämpas ingen

själwisk.

43. Skadeersättningsregder

43.1 Förstadskfiirsäkring
Om inget ailoät anges i forsäkringsbrevet iir högsta ersätfiring for tourtmarli 50 000 kr och för utlttts

§amt garage 150 000 tI.

43.? Fuät'ät'desförsäkring
Ersäftritgsbelopp utgörs av skadebelopp enligt 4.41 §kadeviirdering med avdrag fil'r själr,r'isk enliS
A.42.

42. Sj älwiskbefrielsefiirsäkring

01. Veru forsäkringen giiller fiir
Försåkringen gäller fiir bostadsrättshavare son: ägare lill försäkrad egendoru.

I l. \rad forsiikrtngen gäller filr

1 1. 1 Försåtuingen gäl1u fiir den självrisk bostadsrättshävarer ffu vid ntul'ttjande av gällande

lremfiirsiilu'ing vid braad- eller vaftenskada ersåttningsbar ealigt avsirift A.I tr ocli 12 i villkoren som

samtidigt drabbar fastigheten.

11.1.1 Undartag
Försäkringen gältrer inte fiir skada som bostadsrättshåvåren vållat.

43. Skadeersäftningsregler

43.1 Hiigsta ersättning
Effiättning lämnas Alr heu:fiirsi{kringens självrisk. dcck hög:t 2 000 k per bostadsråttslägenhet och

skada.

Detta ingår också i förslikringen

Rätfss§ddsförsäkdng
Förråkringen gäiler ftir innehavare av bostadsräIt eller tourtmark på fi}rsäkring§tället som anges i

ftrsäkrtngsbrerct rrsd de regler som år till*impliga i av:uittet H" Rättss§ddsforsäkrtng i trolagets

hernfbrsiiliring.
Föräkriugen gäller iate for kostnader som kan el§ättas geiloilr arula§ forsiilrfug.

hlnrutgifter orh h-tresbnrtfnll
Försiikringen gäller fOr ruerutgifter ocb hyresbortfall uuder läigst elt år från skadedagen. när bostadsrätt

på forsä*ringstältret solr &rges i fbrsälu'iugsbrevet blil belt eller delvis obrukbar till fiiud al' sådan

egendourssliada som ourfa§as av avsaitt I l. l-l 1.4 i vitrlkorel.
Ersättning betalas fbr rxidvåindiga och skäliga mentgiffer. Avdrag görs fiir idresparade utgifter. till
exrrupel uppviir:uning och bdysnfurg.

fOr byresbortfäll ffu'du ersäthring ured det betopp sorn du enligt lag iir s§idig att urinska hyrat ured-

men högst t0 000 krouor per månad och l00 000 laor:or lotalt.

Försåilcriugen gäller iute ftr kostnader som kan ersättas genoru anna* fiirsä*rtng.



Inblick i hur en skadereglering kan gå titt vid en egendomsskada

Hsb Brf Barometern äger hela bostadsrättsfastigheten inklusive ytskikt med mer medan

bostadsrättsinnehavaren(BRH) äger ny,ttjanderätten och har underhållsansvaret frr ytskikt etc. Det är

bostadsrättslagen som styr detta.

Praktiskt tillvägagångssätt vid skadeanmälan:

1. Styrelsemedlem från bostadrättsforeningen anmäler skadan till oss.

2. Vi besiktar skadan
3. Bostadsrättsltireningen(BRF) ansvarar ltjr att skadan repareras i samråd med LF Norrbotten
4. Sedan sker en kostnadsltjrdelning enligt lagstadgat underhållsansvar. BRI kräver BRH på

dennes kostnad
5. BRF:s fastighetsftrsäkring lämnar berättigad skadeersättning till BRF, forbättringar minus

åldersavdrag och självrisk
6. BRH:s bostadsrättsförsäkring lämnar skadeersättning till BRH enligt villkoret där själva

skadeorsaken är undantagen

Om du har frågor om egendomsskador på din bostadsrätt är du välkommen att kontakta någon av
våra byggtekniker nedan. Gruppnummer ti11 vår skadeavdelning är 0920-24 25 30 och epost:

Lor:el ir g s slq adt-,r'r gLF l,J or b o tt en--q e

John Rosendahl
Skadesamordnare Bygg

0920-24 25 33

Nyanställd, bild saknas
Adam Zrngmark

Byggtekniker

0920-24 2s t2

Mustapha Dana
Byggtekniker
0920-24 25 73

Nyanställd, bild saknas

Niklas Isaksson
Byggtekniker

0920-24 25 36

Mikael Björk
Byggtekniker
0920-24 2s 03

Vänliga hälsningar

Maria Jakobsson
Företagsrådgivare S akft rsäkring

0920-24 25 27 070-632 25 27

t{ LFNorrbotten
Köpmantorget, Box 937 , 97 I 28 Luleä, Växel 0920-24 25 00


