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DISKMASKINEN OCH KYLEN KAN LÄCKA
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Fler och fler skador i köken
Vattenskadorna i
våra hem flyttar i stor
utsträckning från badrum till kök. De vanligaste orsakerna till vattenproblem i kök är läckor
från diskmaskin, kyl och
frys eller ismaskin.

De senaste tio åren har
vattenskadorna i kök ökat
med 45 procent och trenden pekar på en fortsatt
kraftig ökning medan
trenden i badrum går åt
motsatt håll, visar siffror
som Länsförsäkring Kronoberg tagit fram.
Köket har blivit en central punkt i hemmet där

vi vistas mycket och har
allt mer vattenansluten
utrustning, allt från diskmaskiner, kyl och frys till
is- och kaffemaskiner.
En typisk vattenskada
i köket kommer ofta av att
en koppling till en vattenledning står och droppar.
Fukt och värme i kombination med gipsskivor,trägolv och spånplattor ger
grogrund för mögel som
kan göra människor sjuka och föra med sig stora
kostnader att åtgärda.
Fler och fler kök har
dessutom öppna planlösningar med trägolv som

ökar risken för omfattande skador.
Det ﬁnns dock sätt att förhindra skador, som att
installera en vattenfelsbrytare och ha vattentäta
skydd under alla vattenanslutna maskiner och i
diskbänkskåp.
Att regelbundet kontrollera att vatten- och
avloppsanslutningar är
täta i diskbänkskåpet och
att ta hjälp av behöriga
vvs-företag när hushållsmaskiner ska installeras
är andra sätt att minska
riskerna.
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KENT AXELSSON

För säkerhets
skull har
Knutssons
bytt alla
rör i huset
och via en
lucka ska
det gå att
hålla koll
på dem
även där
de löper
genom
väggen till
badrummet.

TILLSAMMANS TILLBAKA
Underhållning av Per Tengstrand,
Ingmar Nordström samt John Martin
Bengtsson. Intervjuer och analyser med
spelare och tränare för Östers IF.

som ska torkas. Avfuktare
ska stå i huset i sex till åtta
veckor och sedan ska det
återställas efteråt. Strulet
det för med sig för kunden
är påfrestande.
– När läckan visade sig
snabbt som här har det
varit väldigt lite att göra
eftersom det inte blev
några följdskador. Dessutom har rörmokare med
erfarenhet av skador i
andra hus i området haft
lösningar klara direkt,
säger Niclas Schaarschuch
– Det här visar tydligt
nyttan med att upptäcka
skadan i tid sett både till
pengar och besvär. Vi ser
en oerhörd topp i skaderisken med nergjutna

kopparrör och vill vi få fler
att satsa på brytare, säger
Kjell Petersson.

”Brytaren är en
billig försäkring.”

I Asta och Filip Knutssons

Kjell Petersson, skadeförebyggare på Länsförsäkring
Kronoberg.

hem, där läckan upptäcktes som droppar på golvet i
groventrén,visade sig vattnet komma från ett av fyra
rör som går ner i plattan.
Moderna ledningar som
löper i ett annat plaströr, sådana som numera
används i dolda utrymmen, kunde här dras i de
gamla. Om det inte varit
möjligt hade alternativa
dragningar fått tas till.
Även om det inte hann
bli en stor skada har paret
valt att för säkerhets skull
dra om alla rör inne i huset

så att bara genomgångarna finns inne i väggarna.
– Vi har kanske 20 000
villor försäkrade och hälften av dem skulle behöva
en vattenfelsbrytare.
Målet är att få mellan 500
och 600 villaägare om året
att installera en. Annars
blir det svårt att hejda
problemen, säger Kjell
Petersson.
KENT AXELSSON
kent.axelsson@smp.se

Allt överskott går oavkortat till Östers IF,
East Front och Barncancerfonden.
Mer information finns på

www.ostersif.se/uppropet
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Mat och dryck från PM & Vänner.

