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Förbindelse
Genom att underteckna denna överenskommelse accepterar medlemmen:

Det som kan ändra ovanstående överenskommelse är om vårdslöshet eller oaktsamhet föreligger från någon av
parterna.

försäkringen, alternativt lägenhetens andel av reparationskostnaden om fastighetsförsäkringen inte tas i 

att godkänna föreningens val av hantverkare
att ersätta föreningen för dess kostnader motsvarande lägenhetens andel av självrisken på fastighets-

att ersätta föreningen för av försäkringsbolag gjorda åldersavdrag på skadad lägenhetsutrustning.

Namnförtydligande(n)

Ort och datum

Föreningens underskrift Bostadsrättsinnehavares underskrift 

Underskrifter

Skadans ungefärliga omfattning och vad som ska repareras

Bakgrund

ansvarar för underhåll och reparation av övriga delar av fastigheten (yttre underhåll). Av föreningens stadgar

I en bostadsrättsförening är underhålls- och reparationsansvaret delat mellan medlemmar och förening. Medlem
ansvarar för underhåll och reparation av uppkomna skador i den egna lägenheten (inre underhåll). Föreningen

framgår vilken egendom som ingår i det inre underhållsansvaret. Detta ansvar innebär också en skyldighet att

Namnförtydligande(n)

betala för uppkomna kostnader avseende arbeten som utförts i lägenheten.

Lägenhetsbeteckning
Berörd lägenhet

lägenhetens andel av självrisken på fastighetsförsäkringen. Det är vanligt med en högre självrisk än normalt vid

att föreningen utnyttjar fastighetsförsäkringen. Innebörden av en sådan överenskommelse är dels att medlem

Vid plötslig och oförutsedd skada som drabbar både lägenhet och andra delar av fastigheten kan förening och
medlem komma överens om att skadorna i både lägenhet och övriga delar av fastigheten ska regleras genom

accepterar att föreningen har rätt att komma in i lägenheten för att utföra reparationsarbeten, dels att medlem 
åtar sig betalningsansvar för reparationskostnaden i lägenheten. Den uppkomna kostnaden får anses motsvara

vattenskador. Observera att om föreningen inte utnyttjar fastighetsförsäkringen på grund av att självrisk plus

egendomen i lägenheten. Åldersavdragets storlek är beroende av den värdeminskning genom ålder och bruk som

lägenheten.
åldersavdrag överstiger reparationskostnaderna ska medlemmen ändå stå för kostnaderna att återställa den egna 

den skadade egendomen har genomgått. Avdragets storlek bestäms av försäkringsbolaget.

Medlem ska utöver sådan självrisksandel även betala av försäkringsbolag gjorda åldersavdrag på den skadade 

att föreningen har rätt att komma in i lägenheten för att åtgärda uppkomna skador

anspråk
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Förbindelse
Genom att underteckna denna överenskommelse accepterar medlemmen:
Det som kan ändra ovanstående överenskommelse är om vårdslöshet eller oaktsamhet föreligger från någon av
parterna.
försäkringen, alternativt lägenhetens andel av reparationskostnaden om fastighetsförsäkringen inte tas i 
att godkänna föreningens val av hantverkare
att ersätta föreningen för dess kostnader motsvarande lägenhetens andel av självrisken på fastighets-
att ersätta föreningen för av försäkringsbolag gjorda åldersavdrag på skadad lägenhetsutrustning.
Namnförtydligande(n)
Ort och datum
Föreningens underskrift 
Bostadsrättsinnehavares underskrift 
Underskrifter
Skadans ungefärliga omfattning och vad som ska repareras
Bakgrund
ansvarar för underhåll och reparation av övriga delar av fastigheten (yttre underhåll). Av föreningens stadgar
I en bostadsrättsförening är underhålls- och reparationsansvaret delat mellan medlemmar och förening. Medlem
ansvarar för underhåll och reparation av uppkomna skador i den egna lägenheten (inre underhåll). Föreningen
framgår vilken egendom som ingår i det inre underhållsansvaret. Detta ansvar innebär också en skyldighet att
Namnförtydligande(n)
betala för uppkomna kostnader avseende arbeten som utförts i lägenheten.
Lägenhetsbeteckning
Berörd lägenhet
lägenhetens andel av självrisken på fastighetsförsäkringen. Det är vanligt med en högre självrisk än normalt vid
att föreningen utnyttjar fastighetsförsäkringen. Innebörden av en sådan överenskommelse är dels att medlem
Vid plötslig och oförutsedd skada som drabbar både lägenhet och andra delar av fastigheten kan förening och
medlem komma överens om att skadorna i både lägenhet och övriga delar av fastigheten ska regleras genom
accepterar att föreningen har rätt att komma in i lägenheten för att utföra reparationsarbeten, dels att medlem 
åtar sig betalningsansvar för reparationskostnaden i lägenheten. Den uppkomna kostnaden får anses motsvara
vattenskador. Observera att om föreningen inte utnyttjar fastighetsförsäkringen på grund av att självrisk plus
egendomen i lägenheten. Åldersavdragets storlek är beroende av den värdeminskning genom ålder och bruk som
lägenheten.
åldersavdrag överstiger reparationskostnaderna ska medlemmen ändå stå för kostnaderna att återställa den egna 
den skadade egendomen har genomgått. Avdragets storlek bestäms av försäkringsbolaget.
Medlem ska utöver sådan självrisksandel även betala av försäkringsbolag gjorda åldersavdrag på den skadade 
att föreningen har rätt att komma in i lägenheten för att åtgärda uppkomna skador
anspråk
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