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På ny adress! 

Nu har vi flyttat in på Göran Olsgatan 1 i Malmö! Den 30 september 
gick flyttlasset och från den 3 oktober har vi öppnat kontoret på 
vår nya adress 
 
Vill ni besöka oss så sitter vi numera ett rakt stenkast från central-
stationen, nära Petrigaraget och med utsikt över Petri kyrka.   
 
Välkomna in på en kopp kaffe!  
 

 
 

Stor efterfrågan på skadeståndsföredrag 

I slutet av sommaren gick vi ut med erbjudande om kostnadsfria 
föredrag om försäkringsinformation samt skadeståndsrutiner till 
våra kunder. Elva kommuner har så här långt nappat på erbjudan-
det. 
 
Under hösten kommer Mats och Marie Louise eller i vissa fall bara 
Marie Louise att besöka elva av våra försäkringskunder, från Skurup i 
söder till Tingsryd i norr. Alla på kommunen som kommer i kontakt med 
skadeståndsanspråk eller som vill lära sig mer om egendoms- och 
ansvarsförsäkring är välkomna att närvara.  
 
I skrivande stund finns bara eftermiddagen den 20 november tillgänglig 
att boka in föredrag på. 
 
 
 
 

KSFAB i siffror 
I skrivande stund har KSFAB 48 delägare 
och 47 försäkringskunder (kommuner och 
kommunala bolag) varav 36 stycken direkt-
placerade kunder.  
 
Vår senaste delägare är Högsby kommun i 
Kalmar län. Läs mer om dem på nästa sida. 
 
 

 
Lahom: årets säkerhets-

kommun 
Den 15 oktober vann Laholms kommun, 
delägare och försäkringskund hos Kom-
munassurans, den hedervärda titeln ”Årets 
säkerhetskommun” vid Security Awards på 
Skydd 2014, Stockholmsmässan i Älvsjö.  
 
Laholms kommun fick priset med 
motiveringen:  
 
”Genom att vända problem till lösning och 
därmed nå framgång genom förebyggande 
och gemensamma insatser - med både 
akuta åtgärder och ett långsiktigt, strate-
giskt samarbete - kan en otrygg kommun bli 
en trygg kommun med färre brott, lägre 
skadekostnader och ökad trygghet för såväl 
invånare som anställda.” 
 
Priset delades ut av Marie Louise Arendt, 
risk- och säkerhetsrådgivare på Kommun-
assurans, i sin egenskap av ordförande i 
OffSÄK, förening för trygghets- och 
säkerhetsarbete i offentlig verksamhet. 
  
 

 
Få VMA-meddelanden per mail 
Nu kan du prenumerera på VMA-medde-
landen och få dem i mailform.  När ny 
information publiceras får du direkt informa-
tion i din mailkorg. Anmäl din mailadress 
på: 
 
http://www.sosalarm.se/Pressrum/Prenume
ration/  
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Högsby välkomnas som ny delägare 

Under hösten har det blivit beslutat av kommunfullmäktige i 
Högsby att kommunen går in som delägare i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. De blir i och med det vår 48-onde delägare. 

Högsby är en tätort i Småland och centralort i Högsby kommun, Kalmar 
län. Med sina 5 718 invånare (2014-06-30) är Högsby kommun vår till 
folkmängden minsta delägare. 
 

Skyfallen i Skåne den 31 augusti 

Söndagen den 31 augusti drabbades Skåne i allmänhet, Malmö och 
Vellinge i synnerhet, av kraftiga regn. Ett stort antal viadukter, 
vägar och fastigheter översvämmades och för både privatpersoner 
och andra blir konsekvenserna långdragna och kostsamma.   
 
På morgonen söndagen den 31 augusti vaknade Skåne av ett ihållande 
regn, åska och blixtar. Någon vädervarning från SMHI hade inte getts 
och många trodde därför att det var ett plötsligt och snabbt övergående 
skyfall som drabbat sydvästra delen av Skåne. 
 
Så var emellertid inte fallet. Regnet pågick i stort sett hela dagen och 
det var först framåt natten som det började avta. I Vellinge fick Höllviken 
under söndagen 167,8 mm regn, varav 118 mm under loppet av 1 ½ 
timme. I Malmö stängdes både yttre och inre Ringvägen och allmän-
heten uppmanades att inte ge sig ut om det inte var alldeles nödvändigt.  
 
Stort antal skadeanmälningar 
De tre stora försäkringsbolagen If, Folksam och Länsförsäkringar Skåne 
fick som en följd av skyfallet in sammanlagt 4 400 skadeanmälningar 
vilka motsvarar kostnader på en kvarts miljard kronor.   
 
KSFAB har från sina kunder fått in ett antal skyfallsskador, men alla 
inom vårt självbehåll.  
 
 

MSBs app ”BRANDRISK Ute” 

Nu finns det en app med vars hjälp du kan hålla koll på 
brandrisken i skog och mark. Informationen i appen hjälper dig att 
minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig 
också mer om säker eldning utomhus.  
 
Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också 
söka efter motsvarande information för andra orter.  
 
Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem 
dagar framåt. Brandriskdata hämtas från SMHI. 
 
Appen finns för Android, iPhone och iPad och kan hämtas gratis på 
Google Play respektive App Store.  
 
 

Föredragshållare på ”Skolan 

brinner” 
Vår risk- och säkerhetsrådgivare Marie 
Louise höll den 17 oktober ett föredrag med 
rubriken ”Våga se, våga höra, våga agera” 
på konferensen ”Skolan brinner” i Älvsjö.  
 
En resumé från föredraget finns att läsa i 
tidskriften ”Brandsäkert” nr 6, 2014. 
 
Andra föredragshållare var bland annat 
Morgan Alling och Facebookpolisen Scott  
Goodwin från Växjö. 
 
 

 

 

Dödsbrandsstatistik 2014 

Månad Antal 

bränder 
Antal 

omkomna 

Januari 4 4 

Februari 8 9 

Mars 5  5 

April 5 5 

Maj 10 12 

Juni 3 3 

Halvår  35  38 

Juli 6 7 

Augusti 2 2 

September  2 2 

Oktober     

November     

December     

Totalt 45 49 

Totalt, helår 2013 94 104 

 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB  


