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Bostad och semester 
 
Då man beger sig ut på semester tittar man noga vad man vill ha med sig. Då skall man inte glömma att se 
till att bostaden kommer i semesterskick. Under semestertiden rör det sig en och annan bov som söker 
snabbvinster från tomma bostäder. Därför är det ytterst viktig att lämna bostaden så att den ser bebodd ut. 
Säkra Dig även, att inga tekniska problem uppkommer – skadorna kan vara ytterst stora.  
 

Här har Du några saker att tänka på före semestern 
 
Eluttag och kranar 
 
Koppla loss el stöpslar. Kolla att diskmaskins- och 
tvättmaskinskranen är stängd. En läckande kran kan förorsaka 
enorma skador. Är Du tvungen att lämna på Ditt kylskåp över 
semestern eller kan Du tömma den? Kylskåp går heta i 
sommarvärmen. 
 
Lämna inte maten så den går illa 
 
Gör Dig av med mat som kan gå illa och töm sopkärl före 
semestern. Bröd, grönsaker och frukter kan tas med eller så kan 
Du slänga dem. De lockar insekter och myror. 
 
Kolla fönster och dörrar 
 
Se till, att alla dörrar, och fönster är stängda. Se till, att bakdörren 
är i lås. Stäng fönstren då Du inte är hemma. Du kan komma 
överens med din granne, att hen har en reservnyckel och att hen 
kollar läget i Din bostad och vattnar blommorna. Om Du har ett 
säkerhetslås borde Du se till att disponent/fastighetsskötselbolaget 
har nyckel till den, eftersom det i nödfall kan finnas behov av att 
besöka bostaden. Om man måst bryta sig in i sådana fall svarar 
ägaren i allmänhet för möjliga kostnader. 
  
Se till att det ser bebott ut 
 
Du kan använda Dig av timers som tänder och släcker lampor under Din semester. Du kan lämna leksaker 
på gården samt fast ett par gummistövlar på radhustrappan. Fundera själv vad som får det att se bebott ut. 
 
Förhindra direkt insyn till bostaden 
 
Det lönar sig inte att lämna gardiner så öppna att man har direkt insyn till bostaden. Den som vattnar 
blommor kan ändra på gardinernas och spjälgardinernas läge olika dagar. 
  
Post 
 
Du kan ändra postens adress under Din semester. En 
översvämmande postlåda eller postlucka är ett täcken på att 
bostaden är tom. Du kan även fråga hjälp av grannen eller en vän.  
  
Skötsel av växter 
 
Hängande och trötta blommor får inbrottstjuvarnas 
uppmärksamhet. Be hjälp av någon under Din semester. Den som 
vattnar Dina blommor kan säkert ta hand om Din post. 
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Stanklås 
 
Stanklåsen kan torka under en längre semester i sommarvärmen och överraska med illa lukt i bostaden. Be 
hjälp an Din vän som besöker bostaden att hälla lite vatten i 
stanklås samt att spola wc-stolen ett par gånger under Din 
semester. 
 
Tyst i social media 
 
Tänk på det, att det är roligt att berätta om sina semesterplaner i 
social media, men de som vill komma på besök under Din 
semester för inbrott får denna information direkt av Dig. Berätta 
inte om Dina planer i social media och ladda ner Dina 
semesterbilder först efter det att Du är hemma. Det är onödigt att 
bjuda in inbrottstjuvar genom att skrika ut det att man är borta 
hemifrån när obekanta människor hör det. 
 
Försäkring 
 
När har Du senast kollat upp Din hemförsäkring och dess villkor? 
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