Rapport om Bygdegårdsförsäkringen till distriktsstämmorna 2020
Gå utbildningen ”Säker föreningsgård”
Sedan ”Säker föreningsgård” lanserades för drygt ett år
sedan (årsskiftet 18/19) har 88 föreningar certifierat sig
och ytterligare föreningar är på god väg. Ytterligare 36 st
är på god väg. Certifierade föreningar får förutom ökade
kunskaper och minskad skaderisk en självriskcheck värde
9 400 kr samt 20% av försäkrings-premien återbetalad.
Läs mer på: sakerforeningsgard.se

Säkerhetsrabatten fortsätter att öka
Den genomsnittliga säkerhetsrabatten är snart uppe i
10%. Varje förening kan samla upp till 30% rabatt för
åtgärder såsom skydd under diskmaskin och
seriekopplade brandvarnare m fl. Skicka in blankett för
rabatt senast 31 oktober.

Genomsnittlig säkerhetsrabatt

Mycket vatten och tur med bränder
Under 2019 anmäldes 87 skador som i dagsläget har
en reserverad skadekostnad på 2,5 miljoner kr, vilket
är ett normalt skadeutfall för ett skadeår utan
totalbrand.
Allvarsamt är att kostnaden för vattenskador är
dubbelt så stor som 2018 och ligger långt över
genomsnittsåret trots att antalet anmälda
vattenskador är på normalnivå. Nästan 80% av
skadekostnaden kommer från vattenledningssystemet och kunde därmed ha begränsats om det
funnits vattenfelsbrytare.
Kostnad för naturskador är mycket lägre än
föregående år. 2019 var det i första hand
översvämningar som blev kostsamma. Inbrotten är
både till antal och kostnad på normalnivå.
Solceller orsakade en brand på ett tak som turligt nog
upptäckts på ett tidigt stadium och därför blev
mycket begränsad. Ytterligare en annan mindre
brand inträffade i en annan bygdegård, men även
den kunde släckas och skadan begränsas.
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Satsning på skadeförebyggande
Under 2018-2019 genomfördes ett skadeförebyggande
projekt i 10 distrikt där nästan 1 miljon satsats av
riksförbundet på utbildning och höjda investeringsbidrag. Investeringsbidraget är nu tillbaka på normal
nivå, det vill säga: Investera i inbrottslarm, brandlarm
och/eller vattenfelsbrytare och få 50% av kostnaden
tillbaka (max 10 000 kr per larmtyp).
Premiehöjning och återbäring
Försäkringspremien höjdes med cirka 10% inför 2020.
Det var den första höjningen på fem år. Ökade
administrationskostnader samt utökning av skadedjursavtal är anledningen till premiehöjningen. Samtidigt har
Länsförsäkringar Halland lämnat återbäring till samtliga
kunder för 2017-2018, vilket möjliggjort att föreningarna
fått avdrag på årets faktura med 6% av inbetald premie
för 2019. Det nya basbeloppet för 2020 är 47 300 kr
vilket gör att normalsjälvrisken blir 9 400 kr.

2 000 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
0 kr

Anmäl annan verksamhet
Bedriver ni eller era hyresgäster annan verksamhet
än sedvanlig bygdegårdsverksamhet? Exempelvis
restaurang, skolverksamhet eller HVB-hem?
Kontakta snarast försäkringskansliet för att se över
ert försäkringsbehov.
Glömt att uppdatera försäkringen?
Har ni renoverat och byggt till? Eller betalar ni för hus
ni inte längre äger? Se över och uppdatera er
försäkring genom att fylla i ett nytt underlag.

