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Bravida åtgärdar Folksams bygg- 
och vattenskador  
 
Bravida får uppdraget att åtgärda de bygg- och vattenskador som 
drabbat försäkrade hos Folksam. Det gäller för både företag och 
privatkunder.  
 
Samarbetet med Folksam har pågått i ca 14 år och det nya avtalet gäller ett år från 
och med 1 mars 2012 med möjlighet till dryga två års förlängning ett år i taget, dock 
längst till sista december 2014. Avtalet gäller de bolag som Folksam utför 
skadehandläggning för; Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig 
livförsäkring, Tre Kronor Försäkrings AB samt Svenska konsumentförsäkringar AB. 
 
Överenskommelsen innebär att Bravida utför alla installationer och/eller 
reparationer kopplade till försäkringsbolagets skaderegleringar inom områdena 
bygg och vattenskador. 
 
– Vi har vunnit uppdraget eftersom vi har den bredaste och mest heltäckande 
installatören. Vi har alltid den kompetens de behöver och vi finns alltid nära de som 
drabbats. Vi känner oss uppskattade och det är roligt att vi fortsätter vårt 
framgångsrika samarbete med Folksam, säger P-O Pettersson, avdelningschef på vs-
service i Uppsala samt Bravidas ombud för avtalet. 
 
För att bygga in en smidighet i ett så pass omfattande åtagande har en arbetsgrupp 
tillsatts som regelbundet kommer att träffa Folksam.  
 
– Vi har redan samarbetat under ett antal år och rutiner och kunskap har utvecklats 
under den tiden vilket är en tungt vägande faktor för vårt val av leverantör, säger 
Göran Lillberg, inköpare på Folksam Bygg samt försäkringsbolagets ombud. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Olle Näsvall, marknadschef, Bravida division Nord, 090-15 26 61 
P-O Pettersson, avdelningschef vs-service, Bravida division Stockholm, 018-65 00 21 
Christian Wingård, sakkunnig, Bravida division Syd, 031-709 51 35 

http://www.bravida.se/

