
27 februari 2019 
 
Minnesanteckningar Bomöte  
 
Närvarande: Leif Lindberg, Annelie, Hedman, Peter Schlegel Erichsen, Christian Holm, 
Henrik Lago, Robin Åkerlund, Caroline Runius, Martin Björnberg, Johanna Wallert och 
Anette Jansson från Mimer. Malin Näsman från Länsförsäkringar. Tobias Håkansson och 
Peter Bodin från Folksam. Mikael Rosenberg från Misab. Håkan Lindkvist från Mälardalens 
brand- och räddningsförbund. 
 

Händelsen, nuläge och säkerhet 
Klockan 00.23 den 20 februari kom första larmet in till SOS Alarm om att det brann på 
Lövsångargatan. Strax därefter larmas räddningstjänsten som genast åker till platsen. 
Branden var då fullt utvecklad i en lägenhet och den hade spridit sig upp till takfoten. 
Räddningstjänsten släckte branden i lägenheten och fokuserade sedan på att skydda 
resten av byggnaden och byggnaderna som ligger bredvid.  
 
Klockan 00.30 fick Mimer larm om branden och fyra personer från Mimer var på plats strax 
före klockan 02.00. Mimers fokus var helt på de drabbade hyresgästerna och kallade dem 
till informationsmöte i Fredriksbergsskolan klockan 03. 
 
När räddningstjänsten hade säkerställt att branden var släckt lämnade de över fastigheten 
och ansvaret till Mimer. Det sker klockan 14.30 onsdagen 20 februari. Mimers ansvar är då 
att ingen kommer till skada och att ingen obehörig kommer in i huset eller lägenheterna. 
Mimer beslutar därför att låsa fastigheten och sätter inledningsvis in stationär bevakning 
dygnet runt. Från och med 26 februari är alla lägenhetsdörrar låsta. Det har hittills inte varit 
någon incident att någon obehörig har försökt att ta sig in. Vi har inte stängt av elen, men vi 
har varit in i lägenheterna och stängt av de flesta lampor som stod tända. 
 
Bevakning av fastigheten 
Vi fortsätter med bevakning av fastigheten till dess att alla lägenheter och förråd är tömda. 
Vi har stationär bevakning kvällar och nätter. Under helger har vi även ronderande väktare 
under dagtid. Under vardagar finns våra kvartersvärdar i området under dagtid. 
 
Informationsbesök 
Den 7 mars klockan 18 håller vi tillsammans med Mälardalens brand- och räddningsförbund 
ett informationsmöte på Fredriksberg. Vi finns då på Tornsvalegatan 61, vid gamla 
Fredriksbergsbadet. Vi informerar om brandsäkerhet och ger återkoppling till alla boende 
om branden. 
 



Sanering och återställning av fastigheten 
Vi fortsätter med arbetet att säkerställa fastigheten. Saneringsföretaget Misab har sanerat 
vinden på tegel, lösull mm. Vi ska bygga väderskydd över taket. Vår ambition är att bygga 
upp huset och alla lägenheter igen så att alla kan flytta hem igen. För att veta hur vi ska 
göra och hur lång tid det tar behöver vi först göra en ordentlig besiktning av fastigheten för 
att se hur den mår. Det vi vet är att det kommer ta tid. Så fort vi vet mer kommer vi 
informera våra hyresgäster.  
 
Saneringsföretaget sköter saneringen av lägenheterna och förråd. De tar hand om det som 
är förstört. De saker som saneras kommer att skickas till ditt tillfälliga boende. Mer 
information kommer om hur det ska gå till.  
 

Flytta hem eller nytt boende? 
Vi kommer kunna hjälpa alla med tillfälligt boende. Vi jobbar med att ta in era önskemål för 
att sedan kunna matcha dem mot de lägenheter vi har. Lägenheterna vi har ordnat fram 
har varierat skick och finns utspridda i alla våra områden. 
 
För dig som inte kan eller vill flytta tillbaka kommer vi kunna erbjuda ett nytt boende. Vi 
kommer göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för er.  
 

Hyran och mitt el-abonnemang 
Hyran för lägenhet och parkeringsplats är stoppad. Vi har även stoppat autogirot. Du 
behöver inte betala in hyran för mars. Du börjar betala din hyra igen när du fått ditt tillfälliga 
boende eller när du flyttar hem igen. Om hyran för ditt tillfälliga boende är högre än din 
brandskadade lägenhet får du prata med ditt försäkringsbolag om den merkostnaden. 
Mimer har tagit över alla el-abonnemang, så du behöver inte betala elräkningen från 
Mälarenergi. När du flyttar till ett nytt eller tillfälligt boende behöver du kontakta 
Mälarenergi för att starta upp ditt abonnemang.   
 
Du betalar hyran fram till 19 februari. Frågan om återbetalning av resten av februaris hyra 
ligger hos ditt försäkringsbolag. 
 
Din post levereras inte till ditt postfack längre. Den finns att hämta på Posten i Erikslund, 
Kranbalksgatan 2. De lagrar posten fram tills att du gjort en tillfällig adressändring. 
 

Tillträde av min lägenhet? 
Vi hjälper dig så långt det är möjligt att du ska få hämta dina saker. Du får tillträde till din 
lägenhet och förråd tillsammans med ditt försäkringsbolag. Om du har Folksam träffas ni 
28 februari och 1 mars. Har du Länsförsäkringar träffas ni 4–5 mars. Då hämtar du det mest 
nödvändiga som exempelvis värdesaker och medicin. Ta med dig så lite som möjligt. Det är 
bara det som finns kvar i lägenheten som kommer saneras. Tillsammans med ditt 
försäkringsbolag tittar ni på vad som ska saneras och om något är förstört.  
 



Försäkringsbolaget har ordet 
Under besöket av din lägenhet och förråd diskuterar ni vad som är möjligt att sanera men 
även vad som är värt att sanera.  
 
Länsförsäkringar erbjuder krishjälp i form av samtalshjälp. Kontakta Malin Näsman på  
malin.nasman@lfbergslagen.se eller 021-19 01 83 så förmedlar hon kontakt till psykolog. 
 

Kontakta oss 
Säkerhetsfrågor 
Christian Holm, trygg- och säkerhetsansvarig på Mimer  
christian.holm@mimer.nu, 021-39 73 51 
 
Återställning av fastigheten 
Leif Lindberg, byggprojektledare på Mimer 
leif.lindberg@mimer.nu, 021-39 71 23 
 
Tillfälligt eller nytt boende 
Johanna Wallert, kundvärd på Mimer  
johanna.wallert@mimer.nu 021-39 72 15 
 
Försäkringsfrågor   
Kontakta ditt försäkringsbolag: 
 
Länsförsäkringar 
Malin Näsman malin.nasman@lfbergslagen.se 
021-19 01 83 
 
Folksam 
Peter Bodin peter.bodin@folksam.se 
019-19 49 34 
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