
Samla upp till 30% rabatt  
på försäkringspremien
Hembygdsförsäkringen ger er upp till 30% i säkerhets-
rabatt på premien för byggnader och lösegendom som 
skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. 

Gör så här: Ladda ner blanketten på hembygd.se/ 
hembygdsforsakringen

Installera larm – få 50% av 
kostnaden från försäkringen
Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och 
få hela 50 procent av investeringen tillbaka, maximalt  
10 000 kronor per larmtyp. Välj fritt bland vattenfelsbryta-
re och larm på marknaden. 

Gör så här: Betala fakturan för åtgärden och skicka sedan 
in en kopia samt föreningens betalningsuppgifter  till  
försäkringskansliet. Se åtgärder som ger bidrag här bredvid.

Skydda kulturarvet.  
Sänk kostnaderna. 
Inställd verksamhet, oförutsedda utgifter och tråkigt merjobb är något varje förening  
vill undvika. Skydda kulturarvet genom att aktivt förebygga skador och sänk samtidigt  
kostnaderna.

Fönster- och dörrgaller 
Enklare inbrottslarm*            
Inbrottslarm larmcentral            
Enklare brandlarm*          
Brandlarm larmcentral            
Elektronisk vattenfelsbrytare   
Skydd diskm./slangbrottsv.
El-besiktning   
Jordfelsbrytare   
Överspänningsskydd  

Självriskreduktion
Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder 
halverad eller fullständigt slopad självrisk. Observera!  
Gäller om åtgärden varit i bruk och begränsat skadan.

* Enklare inbrotts-/brandlarm = Larmar i byggnaden eller till 
funktionärers telefon. Seriekopplade brandvarnare är ok.

50% - - 
50% 5% Halv
50% 10% Ingen
50%  5% Halv 
50%  10%  Ingen
50%  10%  Halv
-  5%  -
-  5%  -
- 5%  -
-  5%   -

Åtgärd            Bidrag   Rabatt    Självrisk

Säker föreningsgård är en kostnadsfri webbutbildning som kan genomföras när, hur och 
var du vill. I utbildningen varvas kortfattad fakta om lagar, regler och försäkringsvillkor 
tillsammans med riktiga skadehändelser. Föreningar som genomför hela utbildningen 
och certifierar sig som en ”Säker föreningsgård”  belönas med diplom och självriskcheck 

värde 10 500 kronor att använda vid en framtida skada.  

Besök sakerforeningsgard.se eller maila forsakring@hembygdsforbundet.se. 

Bli experter! Bli belönade! 
Gå ”Säker föreningsgård” – få självrisk värde 10 500 kr



Brandskydds-
stund har guld  
i mund
Som förening och fastighetsägare har 
ni lagkrav på er att bedriva ett sys-
tematiskt brandskyddsarbete. Vad 
innebär det? Vad säger lagen? Bör-
ja inte med ett tomt ark. Få hjälp 
igång med vår kostnadsfria handbok, 
särskilt framtagen till föreningar.  
> forsakring@hembygdsforbundet.se

 
 

Vad har ni  
egentligen  
försäkrat?
När såg ni senast över vad föreningen 
har försäkrat? Hela styrelsen ansvarar för 
att hålla föreningen korrekt försäkrad. 
Saknas något? Är ni över- eller under- 
försäkrade? Låt fastighetsfrågor vara en 
stående punkt på styrelsemötets agenda 
och gå igenom försäkringsspecifikation 
och faktura gemensamt årligen. 

Underhåll på 
schemat
Att ta hand om fastigheterna och  
underhålla dem är en central uppgift för 
styrelsen. Men vad behöver egentligen 
göras? Vad brådskar och vad kan vänta 
till senare? Boka in ett datum och besik-
tiga husen. Ta hjälp av boken ”Kolla våra 
hembygdsgårdar”.  
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Betalar ni i  
onödan?
Ni vet väl om att ni kan få bidrag för att 
köpa in brand-, inbrottslarm och vatten-
felsbrytare? Och att ni kan samla upp till 
30% i rabatt på försäkringspremien? Läs 
mer på andra sidan av bladet.

Säker förenings-
gård ger koll och 
god nattsömn
Få koll på de vanligaste skaderiskerna 
i hembygdsgården och svar på frågor 
såsom: För vilka gäller olycksfalls- 
försäkringen? Får vi ha övernattande 
i föreningsgården? Och vad är en vatten- 
felsbrytare? Gå in på  sakerforenings- 
gard.se och testa en lektion redan idag. 

Uthyrning med 
klirr i kassan 
En uthyrning som går fel kan vara förö-
dande för föreningens ekonomi. Skydda 
er genom att skriva skriftliga hyresavtal, 
lämna ut säkerhetsinformation och ta de-
position. Använd våra kostnadsfria mallar 
> forsakring@hembygdsforbundet.se
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Ta med till nästa styrelsemöte

Vad blir självrisken? Och vilka skadeförebyggande krav ställs på 
föreningen? En förening kan inte teckna en konsumentförsäkring. 
Hembygdsförsäkringen är istället en företagsförsäkring vilken ställer hö-
gre krav på riskmedvetenhet och innefattar skyddskrav. Om skyddskraven 
inte uppfylls kan ersättningen vid skada minska. I försäkringsbeskedet 
framgår vilka skyddskrav som finns. Det går också att beställa de full-
ständiga villkoren från försäkringskansliet samt ta del av exempel och 
skadeförebyggande tips på sakerforeningsgard.se. 

7 Vad blir  
ersättningen  
vid skada? 


