
Hur kan anlagd brand förebyggas? Vilket arbetsmiljöansvar bär styrelsen? Och 
vad gäller beträffande inbrott, skadegörelse och olycksfall vid uthyrning? Lär 
dig detta och mycket mer i den kostnadsfria utbildningen Säker föreningsgård. 
Gå kursen hemma vid datorn eller som studiecirkel. Vid certifiering belönas ni 
med en självriskcheck (värde 9 500 kronor).

Så här går det till 
Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består 
av sex lektioner på teman såsom brand, vatten, inbrott och juridik.Varje 
lektion avslutas med ett test som genomförs online. Det går också bra att 
genomföra kursen i form av en studiecirkel.

Dina nya kunskaper har du användning av privat såväl som i förenings-
livet och du har  garanterat höjt säkerheten i din föreningsgård. För att 
certifieras krävs att styrelsen intygar att föreningen uppfyller tio skade-
förebyggande krav, såsom att ha tillsyn av föreningsgården varje vecka. 
Föreningen belönas därefter med ett diplom samt en självriskcheck värde 
9 500 kr (giltig i 3 år). 

I utbildningen varvas kortfattad fakta om lagar, regler och försäkrings-
villkor tillsammans med riktiga skadehändelser och skadeförebyggande 
tips. Läs mer om certifieringen och se vilka föreningar som redan är 
certifierade på sakerforeningsgard.se. Bakom utbildningen står Våra 
Gårdar, Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund och 
Länsförsäkringar Halland. 

Bli experter!
Bli belönade!

Anmäl er idag på sakerforeningsgard.se 

..
SJALVRISKCHECK

Psst! Skadeförebyggande fonden och säkerhetsrabatter 



Skydda era byggnader och föremål genom att aktivt förebygga  
skador och se samtidigt till att hålla nere försäkringspremien. 

Skydda våra gårdar
Sänk kostnaderna
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Beställ på forsakring@varagardar.se.

Försäkringsbesked 
Vad har ni försäkrat och hur gäller  
försäkringen? 

Brand 
Handbok för systematiskt brandskyddsarbete  
(endast digital)  

Underhåll
Bok: ”Kolla våra gårdar” (60 kr)

Uthyrning
Mallar för hyresavtal,  
säkerhetsinformation  

Elektricitet 
Checklistan: ”Egenkontroll av elanläggning”

Inbrott
Infoblad om inbrottssäkerhet 
Skyddsklass 1 

Vatten
Infoblad om att förebygga vattenskada  

Juridik
Infoblad om föreningsjuridik 

Utbildning och certifiering
Säker föreningsgård  

AVTAL

 

SKYDDA

 

BESKED

 

Handböcker och mallar

Skadeförebyggande fondens syfte är att minska antalet 
försäkringsskador genom att ge ekonomiskt stöd till 
skadeförebyggande insatser. Ansök till fonden inför 
april respektive oktober för chansen att få tillbaka upp 
till 75% och/eller 20 000 kronor på insatser rörande 
larm och lås, sensorbelysning, brandsläckningsutrustning, 
utrymningsskyltar, timers, jordfelsbrytare, överspännings- 
skydd, snörasskydd mm. Gör så här: Det går att ansöka 
både före och efter att åtgärden är genomförd. Ansök på 
varagardar.se/skadeforebyggande-fonden.

Skadeförebyggande fonden

75%
20 000 kr

Våra Gårdar-försäkringen ger er upp till 30% i säker-
hetsrabatt på premien för byggnader och lösegendom 
som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. 
Gör så här: Ladda ner blanketten på varagardar.se eller 
kontakta försäkringskansliet. Skicka in senast 15 nov 
för rabatt på nästa års premie. 

Samla säkerhetsrabatt

30%
Upp till

*  Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder 
halverad eller helt slopad självrisk. OBS! Gäller om åtgärden varit 
i bruk och begränsat skadan.  

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

Enklare inbrottslarm**
Inbrottslarm larmcentral
Enklare brandlarm**    
Brandlarm larmcentral
Elektronisk vattenfelsbrytare  
Skydd diskm. / slangbrottsv. 
EIO/IN-eltest    
Jordfelsbrytare    
Överspänningsskydd 

   Rabatt       Reduktion*

5%
10%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

Halv självrisk
Ingen självrisk
Halv självrisk
Ingen självrisk 
Halv självrisk
-
-
-
-

Åtgärder
1


