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Efterårsstorme:

PAS PÅ VINDEN I WELLNESS-HAVEN
Nye modetrends i danskernes villahaver rummer nye risici for stormskader, med mindre
man som boligejer har taget sine forholdsregler.
En klassisk dansk sommer er blevet til efterår med regn og blæst. Hvis det går, som det
plejer, kan vi også forvente en storm eller to henover efteråret – med deraf følgende risiko
for skader på boligen.
De danske boligejere kender dog efterhånden de forholdsregler, der skal tages i barskt
vejr, som fx at pakke havetrampolinen sammen eller at spænde den godt fast. Vi er også
blevet bedre til at fælde gamle træer og fastgøre løse tagesten, inden stormen kommer.
De senere år har forsikringsselskaberne imidlertid oplevet, at en ny havetrend kan skabe
særlige problemer, når blæsten for alvor rammer de danske villakvarterer:
”Siden wellness-trenden rykkede fra badeværelset og køkkenet ud i haven, har rigtig
mange danskere etableret flotte havelounges og lækre udendørskøkkener efter
sydeuropæisk forbillede – ofte med en stor gasgrill, anretningsborde, terrassevarmere,
badekar, krukker og elegante møbler. Alt sammen lækkert og dejligt om sommeren, men
også en særlig udfordring, når det danske vejr spiller med musklerne, og vinden begynder
at flytte rundt på etablissementet,” siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.
Det er vigtigt, at alle løse genstande i haven, også større ting som loungemøbler og
grilludstyr, flyttes ind i et skur eller en lukket garage, når der varsles storm eller hård blæst.
Din forsikring dækker som regel skader som følge af storm – men ikke løse genstande der
er ødelagt af en flyvetur i stormen.
”De nye livsstilstrends giver nye udfordringer i et mere ekstremt vejrlig – og det kan altså
anrette væsentlig skade, hvis en loungesofa eller en parasol i teaktræ bliver taget af et
kraftigt vindstød og sendt direkte mod husets panoramavinduer,” slutter Lise Agerley.
Alkas 5 gode råd før stormen:
 Sæt havekrukker, havestole og andet som kan blive taget af stormen indendørs.
 Fjern eller fastgør løse genstande i haven, som fx trampolinen.
 Fæld gamle træer og fjern grene.
 Fastgør løse tagsten.
 Luk alle vinduer og døre.
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