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Tips för ett tryggare boende 

Våren
Nu är det smart att se över fastigheten 
efter vintern. Har något tagit skada av 
snö och is? Se över utsidan av din 
bostad. En väl fungerande fasad är ett 
viktigt väderskydd för huset.  
Under våren målar du med fördel fasad, 
fönster och dörrar. Det är även tid att 
planera inför sommarens underhåll. 
Läs mer om att renovera här:  
Renovera – Så lyckas du med renoveringen – 
Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) 

Sommaren 
Nu är den bästa tiden att kontrollera 
krypgrunden. Se till att leda bort 
takavvattningen från huset. Håll undan 
växtlighet och dess rötter då de kan skada 
dräneringen runt bostaden. Ett annat 
problem kan vara getingar som stör den 
sköna sommarfikan ute.  
Läs mer här om hur du skyddar dig mot skadedjur:   
Skadedjur – Tips på vad du själv kan göra – Länsförsäkringar 
(lansforsakringar.se) 

Under maj -  augusti är det åsksäsong.  
Då sker många skador på elektronik i våra 
hem.  
Läs mer här om vårt erbjudande på överspänningsskydd: 
Mericon Sverige AB - Kampanj Länsförsäkringar  

” Genom att regelbundet underhålla och se till 
att ditt hus håller sig i gott skick minskar du 
risken för skador och onödiga utgifter” 

https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/hemforsakring/renovera/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/hemforsakring/renovera/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/skadedjur/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/skadedjur/
https://products.mericon.se/shop/category/100/kampanj-l%C3%A4nsf%C3%B6rs%C3%A4kringar
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Hösten  
Tänk på att rensa hängrännor och stuprör 
från löv och mossa så att vatten kan ledas 
bort från din fastighet. Se över taket så att 
det klarar regn och rusk.  
Läs mer om bra tips på hur du skyddar dig mot storm här:   
Storm - skydda dig mot stormskador - Länsförsäkringar 
(lansforsakringar.se) 

Nu är det även dags att stänga igen 
fritidshuset.  
Läs mer här om vad du ska tänka på:  
Fritidshuset - Undvik frysta vattenledningar - 
Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) 

 

 
 

 

 Vintern 
Mysiga kvällar med tända ljus eller en tänd 
brasa. En brand kan dock sprida sig snabbt 
och få ödesdigra konsekvenser. Se över ditt 
brandskydd hemma!  
Kontrollera och motionera din 
brandsläckare, jordfelsbrytare och 
huvudavstängningskran till vattnet.  
1.a december är brandvarnarens dag, byt 
batterier och testa din brandvarnare.  
Läs mer på vår hemsida hur du skyddar dig mot brand:  
Undvik bränder i hemmet – bra brandskydd 
(lansforsakringar.se) 

 

 

 

 

 

 

På vår hemsida vi samlat alla våra smarta tips för dig som vill vet mer om hur du undviker en skada. 
Undvik skador - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) 

Vattenskador är idag ett stort problem.  
Det kostar mycket pengar, orsakar stora 
besvär för den som drabbas samt påverkar 
miljön vid återställning av dessa skador.  
Läs mer här om vad ska tänka på vid renovering:  
Undvik vattenskador i hemmet - råd och tips för att förebygga 

  

 
 

https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/naturskador/storm/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/naturskador/storm/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/fritidshuset/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/fritidshuset/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/brander/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/brander/
https://www.lansforsakringar.se/kronoberg/privat/forsakring/forebygga-skador/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/

