
Skydda dig mot det 
som rinner, brinner 
och försvinner.
Ligg ett steg före så för hindrar du skador eller minskar deras 
omfattning om olyckan skulle vara framme.

lansforsakringar.se



Broschyren du håller i din hand har vi fyllt med precis det du 
behöver veta för att göra ditt hem så tryggt som möjligt, 
både för dig och de du håller kär. 

Tack för att du 
tar hand om ditt hem 

Tobias Isaksson, Skadeförebyggare

Vi vill hjälpa dig att få en bättre överblick och förståelse för hur du på ett 
enkelt sätt kan skapa trygghet hemma hos dig genom att ligga ett steg före 
och på så sätt för hindra skador eller minska deras omfattning om de skulle 
hända.

Vi finns här för dig 
I 180 år har vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad tillsammans med 
våra kunder format det bolag vi har idag; ett lokalt och kund ägt bank- och 
försäkringsbolag där skadeförebyggande hållbarhetsarbete och trygghets-
frågor är grunden för vår verksamhet.

Vi brinner för vår del av Skåne och vill skapa trygghet och 
möjligheter för alla som bor här. Och du är en av dem.

Vi bidrar till trygghet med vår Trygghetsvandring



Vattenfelsbrytare 
- bästa valet! 
 
Med en vattenfelsbrytare  
hemma   hos dig stängs inkommande 
vattnet till huset av både vid större 
och mindre läckage. En vatten-
felsbrytare är det bästa du kan in-
stallera i ditt hus för att undvika  just 
vattenskador.

Dessutom kan enheten automatiskt 
testa om ledningssystemet är tätt för 
att tidigt upptäcka även små läckage. 
Monteringen görs på huvudvattenled-
ningen efter vattenmätaren.

Vattenlarm 
- enkel åtgärd! 

Vattenlarmet fungerar ungefär som en 
brandvarnare, men reagerar på vatten 
istället. Den indikerar snabbt små läcka-
ge och kan förebygga en vattenskada. 

Montera vattenlarmet i utsatta område 
såsom diskbänkskåp, under diskmaskin 
och kyl och frys och placera givarna un-
der installationerna och intill avloppsrö-
ret och vattenrören. Blir givarna fuktiga 
så börjar larmet pipa.

Steget före vattenskadan

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. 
Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i Sverige. De är inte 
bara dyra att åtgärda för den som drabbas utan krånglar också 
till vardagen.



Hela och rena golvbrunnar  
Rensa med jämna mellanrum och se till 
så att din klämring i golvbrunnen sitter 
ordentligt fast. 

Kontroll på ditt ytskikt 
Var observant på om det uppstår 
sprickor eller bubblor på ditt ytskikt. 
Om kakelplattor skäpper kan det vara 
ett tecken på en vattenskada.  

Fungerande frånluftsventilation 
För bra ventilation och ett bra inom-
husklimat är det viktigt att se till att du 
har god ventilation i ditt hem.

OBS! Glöm inte att stänga av inkommande 
vatten på din huvudavstängningsventil om 
du planerar att resa  eller vara borta en 
längre tid 

• Läckageskydd under både diskbänksskåp 
under diskmask, kyl/frys och alla vatten-
anslutna installationer.

• Se till att avstängningsventilen är av-
stängd när diskmaskinen inte används.

Håll ett extra öga på 
ditt våtrum

Detta ska du använda i 
ditt kök

Ska du 
renovera?

Vi har många bra 
tips hos oss på 

lansforsakringar.se



Brand kan vara den mest omfattande och förödande skadan att 
utsättas för. Med koll på läget och rätt utrustning kan du agera för 
att minska omfattningen vid brand – och  skyd da     ditt och andras liv. 
Här får du bra tips för vad du ska ha hemma och hur du ska kunna 
hantera en brand om den  s kulle inträffa.

Brandvarnare
• Ha en brandvarnare i alla sovrum
  (tänk även på övernattande gäster)
• En brandvarnare på varje våningsplan.
• Montera alltid brandvarnaren i taket.
• Placera den minst en halv meter från
   närmaste vägg.
• Kontrollera brandvarnaren regel-
   bundet, minst två gånger om året.

Brandsläckare
Alla hem bör ha minst en 6 kg pul-
versläckare nära tillgänglig. 

Var ska jag ha min släckare? 
Placera brandsläckaren vid en 
ytterdörr, så att du kan välja på att 

Rätt rustad mot brand 

släcka eller utrymma och om ditt hem har 
flera våningsplan bör det finnas en 
släckare på varje plan. Glöm inte att 
också ha en brandsläckare i garaget.

Brandfilt
• Brandfilten ska vara minst 120x180 cm.
• Häng den på en plats du lätt når och
   som alla i hushållet känner till - gärna
   nära köket.
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Om olyckan är framme  
Det börjar brinna på spisen
Lägg en brandfilt eller ett kastrullock över branden 
OBS! Använd inte vatten vid oljebrand.
Tryck till med händerna ovanpå filten.
Se till att brandfilten sluter tätt runt det 
som brinner så att syret tar slut och elden dör ut.

Utrymning:
Öva med alla i familjen på hur ni utrymmer er  
bostad och var ni möts om det skulle börja brinna.
Om ni har en övervåning - skaffa en brandstege  
så ni lätt kan utrymma om det behövs.

 för att förebygga bränder

För att 
kontrollera 

hur brandsäkert ditt 
hem är. Gör gärna brand-

kollen som du hittar på 
lansforsakringar.se
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5 tip
s

1. Var alltid i samma rum när du har levande ljus tända.
2. Om du eldar ute - placera elden långt från huset och lämna den aldrig 
obevakad. Ha trädgårdsslangen framme och håll koll på vinden.
3. Använd inte mer än inte mer än tre kilo ved per timme när du eldar 
i  din öppna spis.
4. Ladda alltid dina elektroniska prylar på ett hårt och dammfritt underlag 
och ladda när du är vaken.
5. Använd endast dina vitvaror ( tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin) 
när du är hemma och vaken.



Så kan du arbeta förebyggande 
mot inbrott

Motverka inbrott och stöld

FÖRVARA
Förvara inte dina smycken, 
småelektronik och kontan-
ter på uppenbara ställen 
som sovrum, badrum 
och kökslådor.

LARM
Ett bra installerat 
inbrottslarm kan  
avskräcka och 
förkorta inbrottet.

MÄRK UPP
Stöldmärk din egendom 
med exempelvis märk-
DNA eller gravering.

FÖRBERED
Se till att gräset klipps, snön 
skottas och brevlådan töms 
även när du är bortrest.

LYS UPP
Ha bra ytterbelysning
– om möjligt, gärna med 
rörelsevakt.SKRÄM BORT 

Sätt alltid upp klister -
lappar som hör till 
ditt inbrottslarm, och 
stöldmärkning väl 
synligt.

LÅS OM DIG
Glöm inte att även 
förse altandörren med 
bra lås och utvändigt 
brytskydd.

DELTA
Gå med i eller starta 
grannsamverkan i ditt 
område.

Har du 
smycken eller klockor 
för ett belopp över-

stigande 200 000 kronor? 
Ta kontakt med oss eftersom 

dessa måste försäkras särskilt. 
Värdet kan också avgöra om det 

finns ytterligare krav på 
hur du förvarar 

dessa.

Ett inbrott påverkar din integritet och känslan av trygghet hemma. 
Gör det svårt och oattraktivt för tjuven att välja just ditt hus. De 
flesta inbrott sker från baksidan via altandörren, då det oftast är 
insynsskyddat och chansen för upptäckt är minst.



Du kan enkelt uppdatera och komplettera 
din skadeanmälan i efterhand.

Gör din
skadeanmälan 
digitalt

i appen
på lansforsakringar.se

lansforsakringar.se


