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KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 52 delägare  
och 52 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 42 är direkt- 
placerade kunder.  
 

 

Dödsbrandsstatistik Sverige 2016 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 15 15 

Februari 6 6 

Mars 5 5 

April 6 6 

Maj 16 16 

Juni 10 10 

Halvår 58  58 

Juli 5 5 

Augusti 6 6 

September 7 7 

Oktober 3 6 

November 4 5 

Totalt  83 87 

 

Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 18 
november 2016.  
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB 
 

Julklappstips!      
Varför inte ge bort ”säkra” produkter i julklapp?  
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är 
bra produkter som borde finnas i alla bostäder.  
Numera finns det även lite snyggare design på 
dessa produkter vilket gör dem enklare att 
placera i våra hem.           
 
 

Lucia 13 december      
Använder ni levande ljus bör brandsläckare, 
brandfilt och vatten finnas snabbt tillgängligt 
om olyckan skulle vara framme.  
Lämna heller aldrig levande ljus utan uppsikt.  
 

Årsstämma 2017      
Vi planerar hålla årsstämma i Lund 11 maj 
2017. Vi återkommer med mer information. 

Vi har haft extra bolags- 

stämma och ägarsamråd 

Den 15 november var vi i Kulturhuset i Hässleholm och höll extra 
bolagsstämma och därefter ägarsamråd. Ca 30 kommuner deltog 
med närvaro och ett antal genom skriftligt deltagande. 

Den extra bolagsstämman hölls med anledning av ett förslag som 
styrelsen lämnat om vissa ändringar i bolagsordningen. Stämman 
beslutade att utreda ärendet vidare och då med en särskilt tillsatt 
arbetsgrupp innehållande representanter från styrelsen samt från fyra-
fem ägarkommuner. 

Vid det efterföljande ägarsamrådet redogjorde Per-Olof Derborn för 
premieintäkter och resultat under åren 2005-2014 samt prognosen för 
2016 ifht budget. Därefter redogjorde Mats Ekbäck bla för 
skaderesultaten för åren 2005 tom oktober 2016 samt vilka storskador 
som bolaget drabbats av under motsvarande tidsperiod. Ägarsamrådet 
avslutades med en god lunch. 

Obemannade bibliotek  
Frågorna ökar hos oss gällande obemannade bibliotek. Hur gäller 
försäkringsskyddet när ett bibliotek är obemannat?  
 
Det finns en hel del att tänka på för att slippa onödiga skador. 
Egendomsförsäkringen gäller mycket begränsat när man låter något få 
tillträde till en lokal som är obemannad. 
I vår skrivelse ”Information om Obemannade Bibliotek” har vi gjort en 
sammanställning på hur vår egendomsförsäkring gäller samt 
rekommendationer för att förebygga att skada inträffar. 
Vill du ha skrivelsen? Skicka ett mail till Brittmarie, brittmarie@ksfab.se 
 

Höör är årets Skåneledskommun! 
Höörs kommun har utsetts till årets Skåneledskommun av Region 
Skåne och stiftelsen Skånska landskap. 
 
Genom Höörs kommun går nästan sex mil skåneled. Under två somrar 
har Höörs kommun deltagit i projektet ”Ungdomssatsning Skåneleden” 
där arbetslösa ungdomar fått visstidsanställningar för att rusta upp leden. 
Även nästa år forsätter arbetet med upprustning och utveckling längs 
leden.  
 
Källa:  http://www.hoor.se/sv/Kommunen/Nyhetslista/Hoor-ar-arets-
Skaneledskommun/ 
 

På kommunens hemsida 
Nu närmar sig den årstid då det är extra viktigt att gångbanor och 
trottoarer är framkomliga och halkfria för alla. Detta gäller även 
privata fastighetsägare 
 
Publicera gärna information på kommunens hemsida om vem som har 
ansvar för vad vid snöfall och i vilken ordning och frekvens snöröjning 
kommer att ske. 


