
Skador för miljoner i vinterstängda stugor
Tusentals svenska fritidshus drabbas av skador varje år. Fukt- och vattenskador är vanligast och kostade förra året försäkringsbolagen närmare 300 miljoner
kronor. Även inbrotten blir allt kostsammare när stugorna får högre standard. Försäkringsbolaget If tipsar om vad man som stugägare bör tänka på för att
slippa råka illa ut.

Snart är det dags för många att stänga igen fritidshuset för vintern. Det finns en hel del att tänka på för att slippa obehagliga överraskningar när man kommer ut igen
på vårkanten.

– Omkring hälften av skadorna inträffar mellan oktober och april när många sommarstugor står tomma. Men med enkla medel kan man förebygga och förhindra att
många av dessa skador uppstår, säger Mats Larsson, skadeinspektör på If.

Enbart vattenskador i fritidshus kostade försäkringsbolagen 282 miljoner kronor 2013 enlig statistik från Svensk Försäkring. Ofta handlar det om vattenfyllda rör som
fryser och spricker.

– För att undvika vattenskador är det viktigt att stänga av huvudkranen, öppna kranar och frostskydda alla vattenlås som toaletter, handfat och golvbrunnar, säger Mats
Larsson

Ett annat tips är att installera duschkabin. Denna gör att badrumsväggen blir mindre direktutsatt för vatten.

På senare år har antalet inbrott i fritidshus minskat. Däremot har värdet på det stulna ökat. 2013 utbetalades totalt 45 miljoner kronor i ersättning för inbrott i
fritidshus enligt Svensk Försäkring.    

– En teori är att när platt-TVn hemma i stan börjar bli gammal så köper man en ny och tar ut den gamla i stugan istället. På så sätt börjar sommarstugorna fyllas
med dyr hemelektronik och annat som tyvärr är intressant för tjuvar, säger Mats Larsson.

Detta kan du göra för att undvika skador

Inomhus

Stäng av huvudvattenkranen. Då begränsas skadorna om något rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. 
Öppna alla vattenkranar, även om du har underhållsvärme i huset.
Rensa brunnar och vattenlås. Frostskydda alla vattenlås (handfat, golvbrunnar och toaletter). Detta gör du genom att hälla frysskyddsvätska i handfat
och WC-stol och låta vätskan rinna ner. Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.
Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.
Om huset är vinterbonat eller isolerat - ställ in underhållsvärme på minst 10 grader.
Om huset är oisolerat rekommenderar vi att värme och el stängs av helt under vintern.
Placera ut råttgift. Men kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra.
Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial.
Dra ur alla elledningar från vägguttagen.

Utomhus

Rensa hängrännor. Annars finns risk för vattenskador på fasad och grund.
Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar, så att regnvatten leds bort från huset.

Skydd mot inbrott och stöld

Töm huset på värdesaker och stöldbegärliga föremål.
Förvaras dyra saker i huset bör man skaffa bra lås och överväga direktkopplat larm.
En båt som står uppställd på tomten är lätt att stjäla. Se till att den är försedd med godkänt lås.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Informationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst
uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


