
Bygdegårdsförsäkringen är en skräddarsydd  försäkring för medlemmar i  
Bygdegårdarnas Riksförbund. Försäkringen är både en medlemsförmån och ett 
obligatorium för medlemmarna. Fördelen med en grupplösning är många. Inne-
håll och skydd är anpassade efter just bygdegårdsverksamhet och täcker de 

allra flesta föreningars behov.  

Bygdegårds- 
försäkringen 



Fördelen med en grupplösning är många. Innehåll och 
skydd är anpassade efter just bygdegårdsföreningar och 
täcker de allra flesta föreningars behov. Genom att upp-
handla som en stor grupp finns större möjlighet att få en 
fördelaktig premie. 

Med praktiskt och ekonomiskt stöd till ett aktivt skade- 
förebyggande arbete skyddar vi bygdegårdsrörelsen.
Dessutom håller vi försäkringspremien nere på lång sikt. 

Varför förebygga skada?
En grundläggande försäkringsprincip är att det inte ska 
löna sig att drabbas av skada. En gammal värmepump 
ersätts till exempel inte med en ny, utan försäkrings- 
tagaren får betala delar av kostnaden. Varje skada som 
inte inträffar sparar därmed föreningen kostnader i form 
av självrisker och nedskrivningar.

Att hantera en skada tar också mycket tid och energi i 
anspråk från ideella resurser som kunnat ägna sig åt själva 
verksamheten. Att arbeta proaktivt med att skadeföre-
bygga i bygdegården är att framtidssäkra verksamheten.

Observera! Försäkringen gäller för skada eller förlust genom 
en plötslig och oförutsedd skada. Försäkringen ersätter inte 
skador som beror på bristande underhåll.

Vilka krav ställs på oss? 
En förening är en juridisk person och kan inte teckna 
en konsumentförsäkring. Bygdegårdsförsäkringen är en 
företagsförsäkring i form av en gruppförsäkring och stäl-
ler betydligt högre krav på riskmedvetenhet och inne-
fattar skyddskrav. Om skyddskraven inte uppfylls kan  
ersättningen vid skada minska.

Skyddskrav i byggnadsförsäkringen är bland annat krav 
på att: hålla 15° C i underhållsvärme, ha regelbunden 
tillsyn samt uppfylla Skyddsklass 1 vad gäller inbrottssä-
kerhet.

Observera! I förköpsinformationen respektive försäkringsbe-
skedet framgår vilka skyddskrav som finns. Det går också att 
beställa de fullständiga villkoren av försäkringskansliet.

Inställd verksamhet, oförutsedda utgifter och tråkigt merjobb är något varje förening vill  
undvika. Skydda bygdegården genom att aktivt förebygga skador 

Är vi korrekt försäkrade? 
När såg ni senast över vad föreningen har försäkrat?  
Styrelsen  ansvarar för att hålla föreningen korrekt  
försäkrad. 

När försäkringsfaktura och försäkringsspecifikation 
skickas ut i december bör hela styrelsen kritiskt granska 
uppgifterna över vad ni har försäkrat. Saknas något? Är 
byggnaderna försäkrade i rätt kategori? Låt försäkring 
och underhåll vara en stående punkt på styrelsemötets 
agenda.

Observera! Uppdatera era försäkringsuppgifter regelbundet. 
Är uppgifterna ofullständiga riskerar ni att vara felförsäkrade. 

Skriv upp ”Försäkring och underhåll” på  
agendan för ert nästa styrelsemöte. 

Kontrollera er försäkringsspecifikation. Fyll i ett 
nytt försäkringsunderlag för att göra ändringar. 
Kontakta försäkringskansliet vid frågor.

Läs förköpsinformationen / försäkringsbeskedet 
och ta reda på vad försäkringen täcker och ej, 
samt vilka skyddskrav som ställs på föreningen. 

Ta del av kostnadsfria handböcker och mallar 
för skadeförebyggande arbete som är skräddar-
sydda för föreningsverksamhet, bl a handboken 
för systematiskt brandskyddsarbete,  mallar för 
hyresavtal, årlig genomgång av fastigheten. 

Samla upp till 30% rabatt på försäkringspremien 
genom att sätta in skadeförebyggande åtgärder 
såsom seriekopplade brandvarnare med flera.

Få 50% av kostnaden tillbaka när ni installerar 
brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare.

Gå kostnadsfri webbutbildning / studiecirkel  
och bli belönade med självriskcheck värde  
10 500 kronor samt 20% tillbaka på inbetald 
premie: sakerforeningsgard.se

Att göra

Skydda bygdegården 



Grundförsäkring 
ANSVAR, OLYCKSFALL, RÄTTSSKYDD 
OCH FÖRMÖGENHETSBROTT

Grundförsäkringen omfattar alla föreningar som är 
medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. Krav finns 
dock på att fylla i och skicka in blanketten ”Underlag 
till försäkringsteckning”. Grundförsäkringen omfattar  
ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott och olycksfall. 

Tänk på! Bygdegårdsförsäkringen gäller för sedvanlig 
bygdegårdsverksamhet. Kontakta försäkringskansliet om ni 
är osäkra på om er verksamhet omfattas. 

Byggnadsförsäkring 
BRAND, VATTEN, INBROTT, MASKIN,  
SKADEDJUR, HYRESFÖRLUST MED MERA

Byggnadsförsäkringen är obligatorisk för alla medlems-
föreningar som äger sina byggnader. Försäkringen gäller 
för oförutsedda brand- vatten-, inbrotts-, hyresförlust-, 
maskin och oljeskador. Husbocksförsäkring och sane-
ring av skadedjur ingår också. Försäkringen ersätter inte 
skador som beror på bristande underhåll, ex bristande 
dränering eller takläckage.

Bra att veta!  Normalsjälvrisken för egendomsskada är   
10 500 kronor (2023).  För skadedjursförsäkringen utgår ingen 
självrisk. För naturskador och vattenskador beroende på  
åldersförändringar är självrisken 26 200 kronor eller mer.

Verksamhetsförsäkring 
BRAND, VATTEN, INBROTT, ALLRISK,  
AVBROTT, TRANSPORT MED MERA

Verksamhetsförsäkringen avser försäkring av lösegen-
dom som föreningen äger. Lösegendomen försäkras i 
intervaller om 5 basbelopp (262 500 kronor 2023), allt-
så 0, 5, 10 eller 15 basbelopp osv. Försäkringen omfattar 
brand-, inbrotts-, vattenskade- samt allriskförsäkring, 
försäkring för pengar och värdehandlingar, avbrott i  
föreningens ekonomiska verksamhet samt transport. 

Tänk på! Det är det ekonomiska värde ett likvärdigt föremål 
skulle ha vid försäljning som ska uppskattas. Affektionsvärde  
går inte att ersätta ekonomiskt.

Tilläggsförsäkringar 
Föreningen kan behöva ytterligare tilläggsförsäkringar  
beroende på sin verksamhet eller egendom. Om ni pla-
nerar att bedriva särskilt riskfylld verksamhet kontakta 
försäkringskansliet för att se över ert försäkringsskydd.

Olycksfallsförsäkring för anställda. Anställda omfattas 
inte av olycksfallsförsäkringen i grundförsäkringen. Arbetar 
den anställda max 16 h/vecka kan olycksfallsförsäkring 
tecknas genom Bygdegårdsförsäkringen.

Utställningsförsäkring. Tecknas när föreningen i egen 
regi arrangerar tillfälliga utställningar. Tecknas utan  
avgift upp till 10 basbelopp när föreningen har sin egen 
lösegendom försäkrad.

Båtar, båttrafik, tåg, tågtrafik samt åkgräsklippare 
som är trafikförsäkringspliktiga. Försäkring för dessa  
behöver tecknas till eftersom undantag görs i ansvars- 
försäkringen.

Robotgräsklippare. Det är möjligt att försäkra robot-
gräsklipparen när den är ute på tomten.

Byggprojekt. Vid stora byggprojekt bör allriskförsäkring 
för byggnads-, anläggnings-, installations- och montage- 
arbeten samt miljöskade- och byggherreansvar tecknas.

Kontakta oss
På försäkringskansliet i Varberg sköts all administration 
av försäkringen. Vänd er till oss för att anmäla skada, 
få information, beställa material, uppdatera ert skydd 
eller med övriga frågor. Ni når oss, vardagar klockan 
8.30-16.00 (lunchstängt klockan 12.00-13.00). Under 
sommaren och runt jul- och nyårshelgen är det öppet 
vardagar klockan 9.00-12.00.

Försäkringsförmedlare: Föreningsförsäkringar 
i Halland AB, Carolina Svensson, Anna Wernersson 
och Sara Läkk.

Adress: Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg

Telefonnummer: 0200-22 99 99

E-post: forsakring@bygdegardarna.se

Försäkringsgivare för Bygdegårdsförsäkringen i hela landet är Länsförsäkringar  
Halland men det är till försäkringskansliet i Varberg ni vänder er för rådgivning,  

uppdateringar och skadeanmälan: 0200-22 99 99, forsakring@bygdegardarna.se 



Brand
Vilket ansvar har ni som förening och fastig-
hetsägare för det systematiska brandskydds-
arbetet? Vad säger lagen? Och vilka är de 
största brandriskerna i bygdegården? Lär dig 
vad som gäller och hur brand kan förebyggas.

Vatten
Vad beror de vanligast förekommande vatten-
skadorna på? Hur kan risken att drabbas av 
vattenskada minimeras? Och hur gäller  
egentligen försäkringen? Lär dig allt om 
vatten i bygdegården. 

Inbrott
Vad stjäls vid inbrott i bygdegårdar? Och vilka 
blir följderna? Vad innebär Skyddsklass 1 
egentligen? Och är inbrott med nyckel  
verkligen ett inbrott? Ta del av skadefall  
och lär dig att förebygga inbrott.

Juridik
Vilket ansvar har föreningsstyrelsen? Vad 
innebär rättsskyddsförsäkringen? När har  
vi nytta av ansvarsförsäkringen?  Ta del av  
skadefall från föreningsgårdar runt om i  
landet och lär dig om föreningsjuridik och 
vikten av skriftliga avtal.

Drift
Hur upprätthåller ni en god drift av  
bygdegården? Vad är värt att veta om el och 
maskiner? Vilka är de vanligaste skadedju-
ren? Och vad gäller vid storm och åska? Lär 
dig se bygdegården med nya ögon och ta 
kontrollen över driften. 

Människor
Hur kan ni se till att människor inte kommer 
till skada i eller utanför bygdegården?  
När gäller olycksfallsförsäkringen? Lär dig 
riskmedvetenhet och att förebygga att 
människor kommer till skada. 
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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, självriskcheck värde  
10 500 kronor samt får tillbaka 20% av inbetald försäkringspremie.  

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

Bli experter. Bli belönade. 
Gå ”Säker föreningsgård” – få självriskcheck 

 värde 10 500 kr samt 20% tillbaka på inbetald premie.



Samla upp till 30% rabatt  
på försäkringspremien
Bygdegårdsförsäkringen ger er upp till 30 procent i säker-
hetsrabatt på premien för byggnader och lösegendom 
som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder.
Gör så här: Ladda ner blanketten på bygdegardarna.se  
eller kontakta försäkringskansliet. Skicka in senast 31/10 
för rabatt på kommande års premie.

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 vattenfelsbrytare 
och larm på marknaden. 
Gör så här: Betala fakturan för åtgärden och skicka sedan 
in en kopia samt föreningens betalningsuppgifter  till  
försäkringskansliet senast påföljande år från faktura- 
datum. Se åtgärder som ger bidrag här bredvid.

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

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! Gäl-
ler om åtgärden varit i bruk och begränsat skadan.

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

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, självriskcheck värde  
10 500 kronor samt får tillbaka 20% av inbetald försäkringspremie.  

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

Bli experter. Bli belönade. 
Gå ”Säker föreningsgård” – få självriskcheck 

 värde 10 500 kr och 20% tillbaka på inbetald premie.



Brandskydds-
stund har guld  
i mund 
Som förening och fastighetsägare 
har ni lagkrav på er att bedriva ett 
systematiskt brandskyddsarbete. 
Vad innebär det? Vad säger lagen? 
Börja inte med ett tomt ark. Få hjälp 
igång med vår kostnadsfria handbok, 
särskilt framtagen till föreningar.  
Maila forsakring@bygdegardarna.se 
för tillgång. 

Årlig genom-
gång av fastig-
heten
Att ta hand om fastigheten och 
underhålla den är en central upp-
gift för styrelsen. Men vad behöver 
egentligen göras? Vad brådskar och 
vad kan vänta till senare? Gör en år-
lig genomgång av fastigheten. Boka 
in ett datum och ta hjälp av bygde-
gårdarnas checklista som finns att 
hämta på bygdegardarna.se.  

Vad har ni  
egentligen  
försäkrat?
När såg ni senast över vad förening-
en har försäkrat?  Hela styrelsen  
ansvarar för att hålla föreningen 
korrekt försäkrad. Saknas något? 
Är ni över- eller underförsäkrade? 
Låt fastighetsfrågor vara en stående 
punkt på styrelsemötets agenda och 
gå igenom försäkringsspecifikation 
och faktura gemensamt årligen. 
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Betalar ni i  
onödan?
Ni vet väl om att ni kan få bidrag för 
att köpa in brand-, inbrottslarm och 
vattenfelsbrytare? Och att ni kan 
samla upp till 30% i rabatt på försäk-
ringspremien? 

Sov gott med 
koll på läget
Få koll på just de här frågorna, på 
ett enkelt och givande sätt. Gå in på 
sakerforeningsgard.se och testa en 
lektion redan idag. 

Uthyrning med 
klirr i kassan 
En uthyrning som går fel kan vara 
förödande för föreningens ekonomi. 
Skydda er genom att skriva skriftliga 
hyresavtal, lämna ut säkerhetsinfor-
mation och ta deposition. Använd 
våra mallar på bygdegardarna.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. 
Bygdegårdsförsäkringen är istället en företagsförsäkring vilken 
ställer betydligt högre 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 fullständiga villkoren 
från försäkringskansliet.

7
Vad blir  
ersättningen 
vid skada? 



Prislista 2023
Medlemskap      

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler. 
Läs mer om medlemsnytta och förmåner samt ansök om medlemskap på bygdegardarna.se.

Förening som äger, förvaltar och försäkrar eller hyr bygdegård betalar 1 500 kronor i fast 
medlemsavgift samt 5 kronor per kvadratmeter våningsyta i rörlig medlemsavgift. Den rörliga 
avgiften är dock maximalt 3 500 kronor. Förening som inte förvaltar någon bygdegård betalar  
500 kronor i fast medlemsavgift. 

Medlemsavgift 
Fast medlemsavgift, föreningar med lokal .................................................................... 1 500 kr
Fast medlemsavgift, föreningar utan lokal ....................................................................... 500 kr
Rörlig avgift per kvm våningsyta (max 3 500 kr) .................................................................... 5 kr

Grundförsäkring      

Ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydds- och olycksfallsförsäkring ...................... 650 kr 
Olycksfallsförsäkring för anställda ................................................................................... 150 kr 

Byggnadsförsäkring  
Brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring, hyresförlustförsäkring, maskinförsäkring,  
oljeskadeersättning, skadegörelse, skadedjur (endast kategori 1). 

Kategori 1 - Trähus, per kvm våningsyta  ............................................................................. 20 kr
Kategori 1 - Stenhus, per kvm våningsyta  .......................................................................... 13 kr
Kategori 2 - Uthus, mindre än 50 kvm byggnadsyta  ......................................................  200 kr
Kategori 2 - Uthus, mellan 50-100 kvm byggnadsyta .....................................................  350 kr
Kategori 2 - Uthus, större än 100 kvm byggnadsyta ........................................................ 900 kr
Kategori 2 - Uthus, större än 300 kvm byggnadsyta .................................... Individuell premie
Specialobjekt - Exempelvis brygga, bro, utegym ........................................ Individuell premie

Kategori 1 – Isolerade byggnader
Premien utgår per kvadratmeter våningsyta. Våningsytan utgörs av alla inredda utrymmen i samtliga våningar, 
även vind och källare. Vissa smärre utrymmen får räknas bort. Se ”Regler för ytberäkning”. 

Kategori 2 – Oisolerade byggnader och anläggningar
Till oisolerade byggnader räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggning-
ar. Premien utgår per styck i tre storlekskategorier beräknat på utvändig byggnadsyta. Kategori 2-byggnader 
större än 300 kvm försäkras till ett första risk-belopp.   

Verksamhetsförsäkring
Brand-, inbrotts-, vattenskade-, transport-, avbrott- samt allriskförsäkring. Inventarier  
försäkras i intervall om 5 basbelopp, 5, 10, 15, 20 osv. 1 basbelopp = 52 500 kr (2023) 

Lösegendom, 5 basbelopp (262 500 kr)............................................................................. 730 kr
Lösegendom, 10 basbelopp (525 000 kr).......................................................................  1 460 kr
Lösegendom, 15 basbelopp (787 500 kr)........................................................................ 2 190 kr
Utställningsförsäkring, efter anmälan .................................................................................. 0 kr   


