HSB Göta - Länsförstikringar Halland
att den upptäcks och anmäts
[ämptigast per tetefon. Vid anmätningstitlfättet behöver Länsförsäkringar få
uppgifter om:
En skada ska anmälas snarast mojtigt efter

KONTAKTUPPGIFTER YID SKADA

.

Tetefon: 035-15 10 00

.
.
.
.

Skadestätte (organisationsn ummer, fastighetens namn,
föreningens namn och adress)

Kontaktperson i skada med e-postadress, postadress, tetefonnummer
titl, både föreningen och bostadsrättshavare {kan vara ftera
bostadsrättshavare i samma skada)

Skada
E-post: skadorbygg@tfhattand.se

Akut skada efter kontorstid
Tetefon: 020-59 00 00
Sanering ohyra (sköts av Anticimex)
Tetefon: 010-492 62 60

Skadeorsalt (om den faststättts)
Skadedatum
Försäkringsnummer: 3021148

r
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RunxrR vrD sHADA Hos BosTADsRÄTTsFöRENINc
Syftet med nedanstående rutiner är att tydliggöra respektive parts rotl för att undertätta hantering av skador.

l.

Boende kontaktar ansvaii§ i bostadsrättsfcirenings styretse och anmäter uppkommen skada.

2.

Bostadsrättsföreningen upprättaren anmätan, innehåtlande kontaktuppgiftertiltordförande i bostadsrättsföreningen,
boendes kontaktuppgifter skadedatum samt skadeorsak/skadehåndetse.

3.

Bostadsrättsföreningen kontaktar skrifttigt ansvarig på Länsförsäkringar Hattand (skadorbygg@tfhatland.se) för
skadeanmätan och registrering av skada.

4.

Uppdragsbestätlning skickas av Länsförsäkringar Hattand titt utvald besiktningsfirma för besiktning av uppkommen skada.

5.

Länsförsäkringar Hatland tydtiggör vitLkor och kostnadsfördetning efter inkommen besiktningsrapport med orsak, ytor mm.

6.

Uppgifter innehåttande bt.a. kostnadsfördetning mailas titl förvattare för bostadsrättsföreningen som ser titl att berörda
(styretse i bostadsråttsförening samt boende) får nödvändig information

7

Länsförsäkringar Hattand kan lämna förstag på avfuktningsfirmor och entreprenörer, men det är bostadsrättsföreningen,
som är bestältare (se förtydLigande nedan), som beslutar vitka firmor som skatl antitas för avfuktning och reparation.

B.

Lånsförsäkringar Hatland kontaktar berörda, fuktfirma och entreprenör, och bifogar information innehåttande
kostnadsfördelning, sjätvrisk mm.

9.

Vid eventuetta regleringsfrågor finns handtåggare på Lånsförsäkringar Hattand tittgängtig, övriga frågor hanteras av

bostadsrättsföreningen och berörda entreprenörer.

I0.

Entreprenör presenterar kostnad ti[[ boende innan reparation utförs.

11. Entreprenörfakturerarkostnaderentigttidigare info i anstutning titlavstutad reparation. Kostnaderdetas upp av
entreprenör entigt tidigare tåmnad info från Länsförsåkringar Hattand. Oftast tre kostnadsstätten (boende,
bostadsrättsforening och Länsförsäkringar Hattand)
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tuktfirrnn faldurerar$ggnre
örförbrukad

et i

vid

torkup$rag som samordnar osh dårrned tprmtiilighet att justera ketnad

sambahd med stutfaktura.

Vid enbart besiktning av fuktfirma kan besiktningskostnad hanteras direkt av Länsftirsåkingar Haltand

altemativt

scannas och skickas faktura arr Bostadsrättsftirening titt Lånsfurcakingar Halland for betatning-

o
o
o

F6reningen som fastighetsiignre ärformelt bestätlare av arbete, dock inte vid skada pa ytskikt hos boende, villten
då år bestätl.are. Lånsfbrsäkingar Flalland år betalare entigt aktuella villkor rnen ime beståtlare av skadereparatron.

o

älF

f#.{:;;r @

ransnirs

,';tnsg lrrl

Bank& Försährhrg

