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Viktig information om er försäkring! 
   

För mer än fyra år sedan, i mars 2010, skickades det ut en begäran om uppdatering av 

försäkringsteckningen till alla föreningar som då hade byggnad eller lösegendom försäkrad 

genom Hembygdsförsäkringen. Det har ännu inte kommit någon sådan uppdatering från 

er förening. Det är viktigt att försäkringen ses över och att en uppdatering skickas in till 

försäkringskansliet, även om det inte ska göras några egentliga ändringar. Det kan saknas 

uppgifter om byggnaderna på de tidigare underlagen och därför ska man fylla i ett nytt 

underlag så att försäkringsbolaget får alla uppgifter som behövs. 

 

I dagsläget är det bara drygt hälften av alla föreningarna som uppdaterat försäkringen och 

försäkringsgivaren ser mycket allvarligt på att det saknas aktuella underlag på så många utav 

de anslutna föreningarna. Det kan komma att innebära särskilda premiehöjningar för 

föreningar som inte uppdaterat och det kan också komma att påverka Sveriges 

Hembygdsförbunds upphandling av ett nytt försäkringsavtal inför 2017.  

 

Om ni har några frågor angående uppdateringen eller försäkringen i stort, tveka inte att ta 

kontakt med Carolina eller Anna på Hembygdsförsäkringen: 

 

Telefon 0200-22 00 55 

E-post: hembygdsforsakringen@hembygd.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Jan Nordwall 

 

Generalsekreterare 

Sveriges Hembygdsförbund 

  



 

Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, 102 33 Stockholm, Vx. 08-34 55 11, 

kansli@hembygdsforbundet.se 

 

 

Viktigt att tänka på när man uppdaterar försäkringen: 

 

 Se över att byggnader är försäkrad i rätt kategori och med rätt yta angiven. 

Kategoriindelningen har sedan förskringen startade ändrats och förtydligats. För att få 

ut full försäkringsersättning är det viktigt att byggnaden är försäkrad i rätt kategori och 

med rätt yta. Se bladet med regler för ytberäkning samt bildillustrationer för kategori 

1 och 2. 

 

 De flesta byggnaderna fullvärdesförsäkras och det innebär att föreningen har de bästa 

förutsättningar för att kunna återställa byggnaden vid en större skada. Byggnader i 

kategori 2 som är större än 300 kvm samt väderkvarnar och andra specialbyggnader 

kan dock inte fullvärdesförsäkras. Föreningen måste i de fallen bestämma ett belopp 

som blir det högsta belopp kan ersättas vid en skada. 

 

 Se över beloppet lösegendom är försäkrad för. Det försäkras i omfång av 5 basbelopp, 

där 5 basbelopp ungefär motsvarar 220 000 kr i dagsläget. Det är viktigt att man är 

medveten om att det bara är det ekonomiska värdet som kan ersättas. Föremål med 

stort affektionsvärde, men mindre ekonomiskt värde, ersätts med det ekonomiska 

värdet. Man ska också tänka på att det inte bara är förlust av föremål som ersätts utan 

att föremål också kan bli delskadade vid exempelvis en brand och man behöver få 

hjälp med saneringen.  

 

 Samtidigt som ni ser över försäkringen så bör ni titta på om det finns några 

skadeförebyggande åtgärder i byggnaden som kan ge säkerhetsrabatt på 

försäkringspremien. Det kan exempelvis vara jordfelsbrytare, överspänningsskydd, 

brand- eller inbrottslarm. Detta fylls i på en särskild blankett. Föreningen kan få upp 

till 25% rabatt på premien så det finns mycket pengar att spara. 

 

 Det rekommenderas att man tar upp frågan på ett styrelsemöte så att alla i styrelsen har 

kännedom om hur föreningens byggnader och lösegendom är försäkrad. 

 

 

 

 


