
Skadeförebyggande checklistor
Försäkrings AB Göta Lejon

Tänk på detta  
inför semester 
och sommar   

     Checklista för fastigheter och lokaler



Fastigheter, 
bostäder och 
anläggningar
Lägre bemanning och tillfällig 
personal, ändå pågår ofta 
verksamhet som vanligt. Under 
semestrar kan därför många 
behöva påminnas om enkla 
åtgärder för att minska risken för 
skadegörelse, inbrott och brand.

Brandförebyggande
 Håll ordning och reda!

  Ansamling av brännbart material är ofta  
en brandrisk.

  Forsla bort tomemballage, se till att  
papperskorgar töms frekvent.

  Se till att trapphus, källare etc. är fria från 
brännbart material.

För containers gäller följande  
säkerhetsregler:

  Placera aldrig containers eller utrustning 
invid fönster, fasader eller under tak.

  Pappersavfall och liknande förvaras i låst 
container 4 meter från byggnad.

  Öppen container skall placeras minst 
6 meter från byggnad.

Belysning
Skadegörelse, till exempel glaskrossning, sker 
oftast på platser där risk för upptäckt är liten.

  Låt inte byggnader vara helt mörklagda. 
Detta gäller både inomhus och utomhus.

Kontorslokaler 
och egna 
verksamheter
Många skaderisker, både 
avseende brand- och 
vattenskador, i era egna lokaler 
kan enkelt förebyggas.

Åsknedslag
Sommartid ökar problemen med elavbrott 
på grund av åsknedslag. Det kan ge upphov 
till översvämningar vid driftavbrott på pump
anläggningar, ge avbrott på larmanläggning
ar, skada elektrisk utrustning med mera. 

  Koppla bort elanslutna apparater och 
verktyg som inte kommer att användas 
under sommaren.

  Stäng av, koppla ur och töm kylskåp,  
frysskåp och frysboxar.

  Kontrollera objekten efter åskväder.

Spisar, kaffekokare, skarvsladdar etc.
  Koppla en timer till spisar, kaffekokare etc.

  Glöm inte bort att ta bort föremål som 
placerats på kokplattor.

Vattenskador
  Stäng av den vattenförsörjning som inte 
kommer att användas, även till spolslangar, 
diskmaskiner i kök och vattenautomater.

Tillsyn
Mindre skador kan ofta förvärras om det tar 
lång tid innan de upptäcks.

  Säkerställ att lokaler och utrymmen tittas 
till även under semestertider.

Ansvarig personal

Se till att aktuella namn och telefonlistor 
över personer som kan behöva kontaktas 
finns tillgänglig hos ansvarig personal.

Vid större egendomsskada, kontakta vår 
skade reglerare Sedgwick (före detta Cunning-
ham Lindsey) på telefon 031-703 17 27.
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