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Så skyddar du ditt fritidshus mot inbrott vid vinterstängning 
 

Hösten är här och för många innebär det också att det är dags att stänga fritidshuset. 

När huset lämnas tomt finns risk för påhälsning från inbrottstjuvar. Men med några 

enkla åtgärder kan du minska risken för inbrott när du stänger fritidshuset för 

vintern. 

 

Vinterperioden kan vara hård i vissa delar av landet. När du stänger fritidshuset finns ett 

några åtgärder du kan ta till för att slippa välkomnas av en otrevlig överraskning när du 

återvänder. Förutom att förebygga frostskador i ledningar och rör så är det viktigt att 

försvåra för inbrottstjuvar när fritidshuset lämnas tomt.  

 

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig genom att informera om hur man kan 

skydda sitt fritidshus. Självklart ska man inte vara överdrivet orolig för inbrott. Men mitt 

viktigaste tips är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt 

eventuellt larm, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam. 
 

Film om hur du skyddar fritidshuset:  

 
http://youtu.be/kAVfs2U_OZs 

  

Folksams tips för att skydda fritidshuset mot inbrott: 

 Skaffa godkända lås på fönster, dörrar och altandörr. Montera galler på 

källarfönster. 

 Ha inte redskap eller stegar framme, de kan användas för inbrott. 

 Gör stugan ”synlig” för grannar och från väg, om det är möjligt. 

 Skaffa gärna utebelysning med rörelsevakt. 

 Finns det permanentboende i området, starta grannsamverkan. 

 Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. 

 Installera ett hemlarm. 
 

Läs mer i vår guide till ett säkrare hem: 

http://www.folksam.se/skador/guidentillettsakrarehem  
 

För ytterligare information: 
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94 

Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66 

 
Om Folksam 

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan 

svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att 

våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 
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