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Information om våra villkorsändringar
I början av februari skickade vi ut information om de villkorsändringar som genomfördes per
1 januari 2021. Villkorsändringarna aviserades i juni 2020.
De kommuner som inte har försäkringsförmedlare har fått informationen direkt från oss medan de
kommuner som har försäkringsförmedlare får informationen från sin försäkringsförmedlare istället.
De nya försäkringsvillkoren skickas även ut tillsammans med försäkringsbreven för 2021.

TikTok
Det har inträffat en hel del bränder och vattenskador på skolor runt om i landet. Flera av
skadorna har visat sig ha samband med barn och ungdomars närvaro på sociala medierappen TikTok, där skapande och delningar av korta videor och livesändningar sker.
Barn och ungdomar har genom sin närvaro på TikTok uppmuntrats att förbereda och starta bränder
eller vattenskador. Skador som leder till onödiga och stora kostnader för dem som drabbas. Det finns
också risk för personskador när det brinner på en skola.
Vi vill informera om problemet och uppmana vuxna som befinner sig i barn och ungdomars närhet att
vara uppmärksamma på om något oroväckande är på gång. Samtidigt vill vi uppmana skolor att se
över sin brandsläckningsutrustning så att den fungerar om den behöver användas. Repetera gärna
utrymnings- och larmrutinerna. Som alltid, se till att inget brännbart material, som lätt kan förflyttas till
en fasad, finns inom skolområdet. Organisera gärna en runda varje kväll i samband med att skolan
stänger där ni kontrollerar att inget vatten står och rinner på toaletter eller andra utrymmen där det
finns vattenkranar mm.

Kyla och snö i hela landet
Vattenskador orsakade av sönderfrusna rörledningssystem och annan utrustning ökar när
kylan breder ut sig, framförallt i de södra delarna av vårt land där vi inte är vana vid ihållande
kyla.
För tomma byggnader och lokaler som inte är i bruk gäller kommunvillkorets säkerhetsföreskrift,
1.9.1.3. Den är högaktuell nu när vintern har kommit och vi har minusgrader och snö i hela vårt
avlånga land.
Var noga med halkbekämpning och snöröjning på de platser där kommunen ansvarar för
vinterväghållning. Kom även ihåg att skotta taken där det kan samlas stora mängder snö. Stora
mängder snö på ett tak kan snabbt bli en fara när temperaturen vänder från minusgrader till
plusgrader.
För en logg över halkbekämpning och snöröjning. Den kan vara värdefull om det inträffar en skada.

Årsstämma 2021
Årsstämman kommer att hållas den 12 maj.
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