
INBROTT

FÖNSTER
Ska vara stängda och reglade/låsta. Fönster är den 
vanligaste inbrottsvägen i enplanshus.

YTTERDÖRRAR OCH PORTAR
Ska vara låsta med godkända lås. Bommar ska vara 
pålagda och låsta. Nycklar får ej sitta kvar i låsen. 

INBROTTSLARM
Eventuellt inbrottslarm ska vara tillkopplat. Kon-
trollera så att inte IR-detektorer är skymda, vridna 
ur sitt läge eller på annat sätt övertäckta. 

BÄRBARA DATORER, KAMEROR OCH ANNAN 
ATTRAKTIV EGENDOM
Värdefull egendom bör förvaras i särskilt låst ut-
rymme eller undanlagt i skåp eller låda så att de inte 
lätt kan upptäckas. 

VÄRDEFÖRVARINGSENHETER (VÄRDESKÅP ELLER 
SÄKERHETSSKÅP)
Skåpen ska vara låsta. Observera att nyckeln inte 
får förvaras i lokalen.

UTVÄNDIG BELYSNING
Lampor ska vara i funktion och inte övertäckta el-
ler skadade.  Minskad belysning ger automatiskt en 
signal till ovälkomna gäster att skyddsnivån sänkts. 
Använd gärna detektorstyrning.  

ÄR NÅGOT ONORMALT ELLER MISSTÄNKT?
Exempelvis varor/material som placerats tätt invid 
ytterdörr/port eller annan omständighet kan vara 
en förberedelse till inbrott.

Skadeförebyggande 
tips och åtgärder
Genom att förebygga skador kan du undvika många bekymmer. 
Nedan följer några råd och tips.

VATTEN

VÅTUTRYMMEN
Kontrollera att kranar är stängda, Golvbrunn ska 
vara rensad, Titta efter glipor i ev golvmattas fogar.  

SPÄNNRING
Kontrollera att våtutrymmens spännring vid golv-
brunn spänner ut ordentligt, byt dessa om du är det 
minsta osäker på att de inte tätar ordentligt. 

VATTENRÖR
Om vattenrören är gamla, besiktiga dessa så långt 
det är möjligt. Kontrollera att rörgenomförningar 
är täta

EXPANSIONSKÄRL
Besiktiga expansionskärl, de flesta har en förbruk-
ningstid på ca 10 år. 

RADIATORKRANAR
Besiktiga radiatorkranarna på elementen, så att de 
kan bytas innan de blir för gamla och börjar läcka. 

SLANGAR
Kontrollera slangar och kopplingar till disk- och 
tvättmaskin regelbundet, Installera gärna dropp-
larm.



BRAND

ELEKTRISKA INSTALLATIONER

Kaffebryggare och liknande ska vara avstängda. 
Förse dem gärna med timers.  Blinkande lysrör ska 
släckas och glimtändaren bör bytas ut mot säker-
hetsglimtändare.  Kontrollera skarvsladdar och 
grenuttag.

FÖRVARING AV BRÄNNBART MATERIAL UTOMHUS

Brännbart material får inte vara placerat närmare 
än 6 meter från byggnad. Här räknas även skärmtak 
och andra utbyggnader. 

LEVANDE LJUS

Lämna aldrig ljus eller andra föremål med öppen 
låga utan tillsyn. Före stängning - kontrollera att 
alla levande ljus är släckta och att ingen öppen eld 
eller glöd finns kvar.  Var uppmärksam på dekora-
tionsmaterial t ex torkad mossa, ljusmanschetter 
mm.

UTRYMNINGSVÄGAR

Kontrollera att utrymningsvägarna ej är blockerade. 

BRANDVARNARE

Installation av brandvarnare är en bra säkerhetsåt-
gärd. Om du redan har brandvarnare – kontrollera 
batteriet.

BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare
Tänk på att brandsläckare ska finnas på sina platser 
och ska vara i användbart skick.

ÄR NÅGOT ONORMALT ELLER MISSTÄNKT?

Exempelvis varor/material som placerats tätt invid 
ytterdörr/port eller annan omständighet kan vara 
en förberedelse till inbrott.

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ

FRYSRISK

Tillfällig sänkning av temperaturen i lokaler som 
står oanvända görs ofta under vinterhalvåret. Se 
dock till att temperaturen aldrig understiger +8C till 
+10C i någon del av fastigheten. Lägre temperatur 
mår varken byggnaden eller dess innehåll bra av. 

REDSKAP OCH UTEMÖBLER

Trädgårdsredskap och utemöbler bör vara märkta. 
Förvara helst redskap inomhus om du inte har upp-
sikt över dem. Tänk på att många redskap är ut-
märkta inbrottsverktyg. 

SANDA/SALTA GÅNGAR

Med kyla och snö kommer halkan. Tänk på att san-
da/salta gångar så att besökare inte halkar.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

www.brandskyddsforeningen.se
www.stoldskyddsforeningen.se

OM BRAND UPPSTÅR

• Stäng fönster och dörrar.

• Försök i första hand släcka själv.

• Brand i elapparater: Ta först ur kontakten, 

släck sedan med vatten.

• Brand i kläder: Kväv elden med en filt eller 

liknande. Arbeta från huvudet och nedåt.

• Ring 112 när du tror dig inte kunna släcka 

själv.


