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Fråga gällande försäkring för samfällighetsföreningen 
 
1. Bakgrund - Uppdrag från årsstämma 2009-04-18 

Inger Öhman hade inför stämman ställt frågor kring försäkring. Bland annat kring 
ansvarsfrågan om någon skulle skada sig inom någon av samfällighetens anläggningar 
också om någon skulle skada sig på föreningens arbetsdagar. Styrelsen fick i uppdrag av 
stämman att utreda frågan och komma med förslag till stämman 2010. 
 

2. Information från styrelsens inför beslut 
Försäkringar köps lämpligast som en paketlösning. Det är mest ekonomiskt fördelaktigt 
även om den kan innehålla delar som vår förening inte har nytta av, som t ex 
hyreslustförsäkring.  
 

Förklaringar i korthet av några av de delar som ingår i en sådan försäkring 
som är lämplig för Gemensamhetsansläggningar: 
• Ansvarsförsäkring 

Gäller om föreningen drabbas av skadeståndsanspråk för person- eller sakskador. 
Rekommenderas av försäkringsbolagen. 

• Ansvarförsäkring för styrelsen 
Skydd för styrelseledamöter i sitt styrelsearbete och för föreningen som sådan 
om beslut eller annat agerande som kan medföra skada för föreningen och dess 
medlemmar, t ex av ekonomisk art. Rekommenderas av försäkringsbolagen. 

• Rättsskydd 
Försäkringen täcker ombuds- och rättegångskostnader i tvist som har samband 
med verksamheten. Rekommenderas av försäkringsbolagen. 

• Egendom 
Försäkring för det som föreningen äger exklusive bryggor. I vårt fall äger vi inga 
gemensamma byggnader verktyg eller liknande. Därför tveksamt om vi har 
behov av denna, men den ingår i de paket som finns. 

• Bryggor 
I princip innefattar det endast skydd mot brand. Måste tecknas separat. Teknas ej 
av samtliga försäkringsbolag. Rekommenderas ej. 

 
3. Styrelsens rekommendation till beslut vid årsstämman 2010  

Styrelsen rekommenderar denna typ av försäkringslösning som enligt styrelsens mening 
täcker de behov som föreningen har. Styrelsen har varit i kontakt med flera 
försäkringsbolag och också begärt in ett antal offerter. Flera bolag erbjuder i stort sett 
liknande lösningar. Länsförsäkringar Stockholm har offererat till den lägsta premien per 
år 2 154 kronor. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att teckna försäkring i Länsförsäkringar Stockholm 
till en årskostnad av 2 154 kronor för offert daterad 2010-03-02. Offerten gäller t o m 
2010-04-02 och någon mindre justering i priset kan bli aktuell då försäkringen tecknas. 
 

 
 
 


