Skadeförebyggande fonden
Ändamål
Fondens ändamål är att väcka intresse för skadeförebyggande verksamhet genom
att informera och ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder på försäkrad egendom i
samlingslokaldelen i syfte att minska antalet försäkringsskador.

Bidragsberättigade åtgärder
Bidrag lämnas till åtgärder som kan beräknas minska risken att försäkringsbelastande skador inträffar eller som beräknas minska omfattningen, om skada ändå
inträffar. Åtgärderna är främst tekniska installationer, men bidrag kan även ges för att
subventionera utbildningskostnader som exempelvis kan uppstå om räddningstjänsten eller annan myndighet har kurser för er förening i hur ni arbetar med
systematiskt brandskyddsarbete.
Exempel på skadeförebyggande åtgärder:
 Installation av larmcentral som klarar inbrott, brand, vattenskada.
 Utbyte av skalskyddslås p.g.a. inbrottsrisk och olovlig kopiering av nycklar
och/eller byte till ny entrédörr.
 Uppsättning av sensorlampor för att avskräcka inbrottstjuvar.
 Inköp av brandsläckare, brandvarnare och brandpost.
 Uppsättning av skyltar till brandredskap och utrymning.
 Installation av timers, jordfelsbrytare och ”spisvakter” till elektriska apparater
där överhettning och brand kan uppstå.
 Ersättning för materialkostnad för att petsäkra uttag.
 Installera temperaturvakt, frostvakt, driftslarm eller överspänningsskydd
mot åska.
 Tidigareläggning av byte av gamla vatten- och avloppsledningar i samband
med renovering.
 Byte av expansionskärl mot tryckkärl.
 Besiktningar av el, brand och vatten/avlopp.
 Inköp och montering av snörasskydd.
Bidrag beviljas inte till åtgärder, som kan betecknas som löpande underhåll, vilket
ofta är åtgärder som måste ske regelbundet med jämna intervaller.

Lästips!
I häftet ”Höjd säkerhetet i byggnaden” finns exempel på skadeförebyggande åtgärder
som kan sänka försäkringspremien med upp till 20 %. Häftet har tidigare sänts ut till
alla medlemsföreningar, men kontakta Våra Gårdars kansli om ni vill ha fler
exemplar. Häftet kommer även finnas att ladda ner från Våra Gårdars nya hemsida.
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Ansökan
Ansökan om bidrag sänds till Våra Gårdars kansli per post eller digitalt via e-post till
bygghandläggaren. Kontaktuppgifter finns på ansökningsblanketten.
Till ansökan ska bifogas en pedagogisk beskrivning av planerade åtgärder, gärna
med offert eller kostnadsberäkning, foto, ritningar etc. Bifoga även ett protokoll med
styrelsebeslut om att ansökan ska insändas.
Tänk på att göra ansökan så enkel som möjligt så att vi som ”utomstående” enkelt
kan förstå behovet samt vilken åtgärd som önskas genomföras.
Bidrag kan lämnas till del av kostnaden, dock max 75 % och/eller högst 20 000
kronor.
Det går även bra att ansöka i efterhand när åtgärden redan är genomförd, då har ni
dessutom fakturor som styrker kostnaden och utbetalningen kan ske direkt efter att ni
har beviljats bifall.

Beslut om bidrag
Bidrag ur fonden kan sökas av medlem i Våra Gårdar om försäkringen ifråga ingår i
Våra Gårdars försäkringssamarbete. I klartext innebär det att föreningen måste ha
tecknat en byggnads- och/eller verksamhetsförsäkringen genom Våra Gårdar.
Vid bedömning av inkomna ansökningar ska Våra Gårdars representanter bedöma
om bidrag bör utgå med tanke på fastighetens allmänna status, eventuellt nära
föreliggande försäljning eller annan omständighet som skulle innebära att bidrag inte
bör utgå.
Försäkringsgivaren ska bedöma om åtgärd som avses i bidragsansökan beräknas få
avsedd skadeförebyggande eller skadehämmande effekt.
Beslut ska meddelas snarast möjligt efter det att styrelsen behandlat inkomna
ärenden. Styrelsen har beslutsmöte två gånger per år, normalt i april samt oktober.
Aktuella ansökningsdatum annonseras i god tid innan, på Våra Gårdars hemsida,
tidning och andra informationskanaler.
Fondstyrelsens beslut om bidrag kan inte överklagas!

Utbetalning av bidrag
Efter beslut om bidrag sker utbetalning efter det att föreningen har inkommit med en
redovisning av genomfört projekt, där kopior på fakturorna över de nedlagda
kostnaderna finns bifogade. Medel som beviljats måste utnyttjas inom 6 månader
från beslutsdatum. Efter detta datum återförs medlen till fonden.
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Skadeförebyggande fondens ansökningsblankett
Som stöd för ansökan bifogas:






Beskrivning av planerade åtgärder samt anledningen till förändringen.
Annan teknisk beskrivning såsom exempelvis ritning eller foto.
Kostnadsberäkning eller offert.
Faktura (behövs enbart om åtgärden redan är genomförd).
Kopia av styrelseprotokoll som visar att beslut om ansökan har fattats av
styrelsen.

Efter att ha tagit del av de regler som gäller för fonden ansöker undertecknad
förening om bidrag till ovanstående skadeförebyggande åtgärder med:
kronor.
Obs! Bidrag beviljas till max 75 % av kostnaden och/eller högst 20 000 kronor.

Föreningens namn

Firmatecknare

Namnförtydligande

Adress

Postnr och postadress

Tel

Mail

Ort och datum

Om bidrag beviljas önskas insättning på:
Plusgiro
Bankgiro
Bankkonto
Ansökan insändes till: Våra Gårdar, Box 12825, 112 97 STOCKHOLM
eller per e-post till: simon.svensson@varagardar.se
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