
 

Dette bør du sjekke før du drar på ferie 
 
Det kan være lurt å gjennomgå en sjekkliste for boligen før man forlater den for et lengre tidsrom. Da 
kan man være trygg på at man har gjort det som er nødvendig for at man skal kunne komme tilbake til 
et hjem i samme stand som man forlot det.  
 

Utenfor huset 

- Trapperom, ganger, garasjer og lignende skal være ryddet for brennbare ting som kan friste en 
ildspåsetter  
- Be naboen ta inn og oppbevare posten til du kommer hjem fra ferie eller bestill 
oppbevaring/ettersending fra Posten Norge mens du er borte. Post og reklame som hoper seg opp i 
postkasser eller utenfor inngangsdører er et klart signal om at ingen er hjemme. 
- Se til at innbruddstyven ikke kan jobbe uforstyrret bak høye hekker og lignende  
- Klipp hekken eller få noen til å gjøre det mens du er på ferie og ha noen blomster/planter i 
blomsterkassen slik at boligen ser bebodd ut.  
- Det kan også være lurt at det til enhver tid er noe søppel i søppelkassen. Avtal med naboer som kan 
tømme noe av sin søppel i din søppelkasse 
- Naboer kan også hjelpe med klipping, vanning eller lignende. Om vinteren kan det være lurt å få noen 
til å lage spor i snøen. Husk å bytte tjenester! 

Elektriske apparater og elektrisk anlegg 

- Alle termostatstyrte husholdningsapparater (bl.a. kaffetrakter, vannkoker, strykejern) fjernes fra 
strømnettet. Tidsur på enkelte lamper mens man er på ferie kan sikre at det er lys i leiligheten i den 
mørke tiden av døgnet. Boligen ser bebodd ut og innbruddstyver eller ildspåsettere vil kunne bli skremt 
unna  
- Tv-en skal være avslått med av/på-knappen på apparatet, ikke bare fjernkontrollen før boligen forlates  
- Se etter at sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere ikke er unormalt varme. Dersom det er 
skrusikringer, må disse skrus til med jevne mellomrom 
  

Viderekoble telefonen når ingen er hjemme 

  

Husk å låse 

- Alle dører og vinduer må være forsvarlig lukket. Dette forhindrer at noen tar seg inn i leiligheten og at 
radiatorer fryser i stykker dersom varmen er skrudd ned mens man er på ferie  

 
For å oppnå bedre sikkerhet kan du minne naboene dine om de også bør gjennomføre sikkerhetstiltakene 
på listen. 


