Vintersäkra stugan
Många förstörelser som till exempel
vattenläckor, självantändning och
mögelskador sker under vintertid när
stugan inte besöks regelbundet. Om du
inte kommer att använda din stuga i vinter
har vi tagit fram en åtgärdslista åt dig.

Här är några saker att kontrollera:
1. Se till att täta alla springor med tex nät som möss o. andra gnagare inte tar sig igenom.
2. Städa ur skafferiet så att du inte har ”onödigt” lockande lukt kvar i huset
3. Stäng huvudkranen för inkommande vatten.
4. Töm ALLT vatten, d.v.s. i toastolens behållare, varmvattenberedare, hydrofor,
vattenpumpar, koppla loss trädgårdsslangen m.m.
5. Vattenlås skall tömmas och fyllas med frysskydd, kom ihåg under diskbänken.
6. Stäng INTE kranarna (men kom ihåg att stänga dem då du skall öppna till våren)
7. Har du möjlighet, så installera soldrivna fläktar som kan hålla luftcirkulationen igång
under vintern. De har sjunkit ganska mycket i pris och kan användas både på stugor och
husvagn/bil för att hålla fukt och mögel borta.
8. Städa sedan ur huset ordentligt, så är det fräscht när du kommer nästa gång.
9. Koppla ur elsladdarna ur vägguttagen.
10. Bryt sedan strömmen med huvudströmbrytaren.
Tillfälligt besök
Skall du däremot använda stugan då och då, är det en god idé att titta på alla de
möjligheter det idag finns att kunna kontrollera temperatur och värme
hemifrån och styra det med dator/mobiltelefon. Installationen kan ibland
utföras av dig själv, men är du tveksam skall du tala med någon kunnig
installatör.
Men det ställer då istället stora krav på dig själv att snabbt kunna ta dig till stugan vid eventuella
strömavbrott, då utrustningen slutat fungera, kylan finns ju där i alla fall.
Har du din stuga i de mer snörika områdena, måste du se till att du själv eller någon annan kan ta
bort snön från taket då och då.

