
Vatten i ledningarna kan orsaka frostskador 
som sedan leder till vattenskador och som blir 
både dyrbara och besvärliga för dig som hus
ägare. Många skador uppkommer som en följd 
av att du inte har tappat ur vattensystemen i 
huset eller att du har haft för låg temperatur 
inomhus. Ibland upptäcks inte skadan förrän 
efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada 
i huset.

Många gånger hade en enkel åtgärd som ett 
påslaget element kunnat förhindra skadorna. 
Och nu är det hög tid för dig som har fritids–
hus att skydda det inför vintern.

Om du använder huset på vintern och har 
vatten kvar i ledningarna måste du låta huset  
vara uppvärmt för att undvika att vattenled
ningar och toaletter fryser sönder. Om huset 
inte används ska du dock stänga av vattnet  
och tömma ledningarna. Det behövs inte 
många timmars strömavbrott för att det ska 
uppstå en vattenskada om det finns vatten 
kvar i ledningarna.

Förbered  
inför 

vintern

Tänk också på att...

Förhindra inbrott och stöld
Lämna inte saker som är extra utsatta 
för stöld i fritidshuset över vintern.  
Det kan locka till både inbrott och 
skadegörelse. 

Täta håligheter
Täta springor i fasaden med rostfritt 
nät av metall. En mus behöver bara ett 
hål på 6–7 mm för att ta sig in. 

Städa ordentligt
Smuts och kvarglömda matrester kan 
börja mögla och lukta. Avsluta hösten 
med en ordentlig höststädning.

Vinter betyder stor risk för 
frost och vattenskador i 
vinterstängda fritidshus. Men 
du som fritidshusägare kan 
enkelt skydda ditt hus inför 
vintern och undvika skador.
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Goda råd för att undvika vattenskador  
och andra skador i fritidshuset på vintern

Inomhus
• Stäng av vattnet och töm vattensystemet. 

Viktigt att alla rörledningar är tomma.
• Töm varmvattenberedaren och pumpar, 

spola wcstolen så att vattenbehållaren 
töms.

• Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golv
brunnar och wcstol.

• Om det finns vatten kvar i ledningarna bör 
huset vara uppvärmt till minst 15 grader.

• Öppna husets ventiler, dörrar och skåp
luckor så att luften kan cirkulera överallt.

• Ordna med regelbunden tillsyn av ditt  
fritidshus, det är extra viktigt vid köld
knäppar eller kraftigt snöfall.

• Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Utomhus
• Förstärk altantaket underifrån med extra 

reglar och stöttor för att klara stora snö
mängder.

• Rensa hängrännor från löv och skräp.
• Täck skorstenen så att det inte snöar in.
• Led bort regnvattnet från huset genom  

att placera rännor under stuprören.
• Tag in vattenslangar och elkablar.
• Stäng alla fönster och kontrollera att  

alla lås fungerar.

Mer tips läser du på vår hemsida.

Till fritidshusägare

Har du e-postadress?
Maila till oss på kommunikation@lfblekinge.se  
eller logga in på Mina sidor via vår hemsida 
och fyll i din epost, så får du vårt digitala 
nyhetsbrev.!

Water in the conduits and pipes can cause frost da-
mage which in turn leads to water damage. As a house 
owner, frost- and water damage is often expensive 
and troublesome. A lot of the damage that occurs 
is a result of not emptying out your house’s water 
systems or that your indoor temperature has been too 
low. Sometimes the damage is not detected until after 
a long time and by then the water has already caused 
great damage to the house.
 Many times an easy step could have prevented the 
damage, such as having a radiator on. And now it’s 
high time for you as a vacation home owner to protect 
your house for the winter.  
 If your house is used during the winter and has 
water left in the conduits and pipes, then you have to 
keep the house warm to avoid that the water conduits, 
pipes, and toilets freeze. If your house isn’t used 
during the winter, then you have to turn off the water 
and empty the water conduits and pipes. It doesn’t 
take many hours without power for a water damage to 
happen if there is water left in the water conduits and 
pipes.  

For vacation home owners

Prepare  
for 

winter
Winter means high risk for frost- 
and water-related damage in 
vacation homes that have been 
closed for the season. But as a 
vacation home owner there are  
a few easy measures you can  
take to protect your house during 
the winter and avoid damage. 

Advice to avoid water damage and other types of  
damage on your vacation home during the winter

Indoors
• Turn off the water and empty the water system.  

It is important that all conduits and pipes are  
empty of water.

• Empty the water heater and pumps. Flush the  
toilets so that the water tank is empty.

• Pour antifreeze in all drain traps, floor drains,  
and toilets.

• If there is water left in the pipes and conduits then  
the house should be at least 15 degrees Celsius.

• Open the house’s vents, doors and cabinets so  
that the air can circulate everywhere.

• Arrange regular supervision of your vacation  
home, its extra important during cold spells  
or heavy snowfall.

• Pull out the cords of all electrical devices.

Outdoors
• Reinforce the roof of the porch with extra rafters and 

stanchions to strengthen it in the case of heavy snow.
• Make sure that there aren’t any leaves or other 

objects in the gutters.
• Cover the chimney to make sure that the snow  

can’t get in.
• Lead the rainwater away from the house by  

placing gutters under the drain pipes.
• Don’t leave hoses and electric cables outdoors.
• Close all windows and make sure that all locks  

are functioning.

 You will find more advice on our home page.
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Keep in mind…

Prevent burglary and theft
Don’t leave items that are more exposed to 
theft in your vacation home over the winter.  
It can attract burglary and vandalism.  

Seal gaps and holes
Seal gaps and holes in the façade with  
stainless steel netting. A mouse only  
needs a 6–7 mm hole to get in.

Clean properly
Dirt and leftover food can mold and start 
to smell. Finish the season with a thorough 
autumn cleaning.  

Do you have an e-mail address?
E-mail us at kommunikation@lfblekinge.se  
to receive our digital newsletter.




