
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.!




