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Bostadsrätterna Aktuellt

Alexandra Antoni, 
projektassistent.

– När jag bodde 
i min förra lägenhet 
satt jag i styrelsen. 
Jag tycker att man 
ska hjälpa till, för 
det är ju mycket 
jobb och det gäller 
att alla drar sitt strå 
till stacken.

Magnus Moschewits, 
restaurangägare.

– Jag sitter i en 
styrelse, och tycker 
att man ska vara 
solidarisk gentemot 
sin förening. Genom 
styrelsearbetet kan 
man vara med och 
påverka mycket 
kring sitt boende.

Jessica Axelsson, 
mäklarassistent.

– Ja, varför inte. 
Om man sitter i sty-
relsen får man vara 
delaktig i allt kring 
sin bostad och 
kan vara med och 
påverka bostads-
rättsföreningens 
utveckling.

Kan du tänka dig att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse?

De flesta har en hemförsäkring. Men frågan är om den är lika 
förmånlig som den Bostadsrätterna har tagit fram tillsammans med 
Allians Försäkringsmäklare. Bor du i en medlemsförening eller  
bosparar kan du teckna en förmånlig hemförsäkring.

F 
örsäkringen har inte 
bara en låg premie, 
utan också bra för-
säkringsvillkor, säger 
Camilla Skymbäck, 

försäkringsmäklare på Alli-
ans. Den har för det första ett 
fast, högt lösöresbelopp på en 
miljon kronor.

Som standard ingår det 
också något så ovanligt som 
allrisk drulle för bostadsrätt. 

för medlemmar och bosparare
FöRmåNLIG hEmFöRsäKRING

– Som bostadsrättshvare 
har du ett ansvar för fast 
egendom som du har bekostat 
själv i din lägenhet. Det inne-
bär att om du till exempel 
flyttar din tv och tappar den  
i parkettgolvet, som blir ska-
dat, får du själv stå för kostna-
den att reparera det skadade 
golvet. Med allrisk drulle är 
du skyddad från den typen av 
otrevliga kostnader.

Du kan även skydda din tv 
genom att lägga till allrisk 
drulle för lös egendom som 
har ett ovanligt högt försäk-
ringsbelopp i Bostadsrätter-
nas försäkring.

– I försäkringen ingår 
också en reseförsäkring med 
avbeställningsskydd som gäl-
ler hela familjen. Det gör att 
du inte behöver teckna dyra 
reseförsäkringar.

20 %

Om du har Bostadsrät-
ternas hemförsäkring får du 
också 20 procent rabatt på din 
bilförsäkring.

Om du vill ha mer informa-
tion och teckna Bostadsrät-
ternas hemförsäkring gå in 
på www.allians.com/bostads-
ratterna, där du kan klicka 
dig vidare. 
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rabatt på din 
bilförsäkring.




