
Tjek bygningsreglementet og fi nd masser af gode 
tips til at holde dit hus i god stand hele året på: Af Mikael Mortensen idenyt.dk/hus

Holdbar 
maling
Sæt malerbøtterne på 
hovedet i et frostfrit 
rum, når du skal opbevare 
malingsrester i længere tid. 
Så er du helt sikker på, at 
lågene slutter helt tæt, og 
malingen ikke er størknet.

Rå maskine
Er du ambitiøs hobby-snedker og gør det 

selv-mand, så er denne maskine måske 
noget at drømme om. Her er afret-

ter, tykkelseshøvl, fræser, 
rundsav og 

langhuls-
boreag-
gregat i 

ét – altså 
nærmest et 

komplet sned-
kerværk-
sted. Pris 

knap 37.000 
kr. hos Flemming 
Thrane Maskiner.

H ldb

■        Tænk som tyven
Inden familien drager på 
sommerferie, bør du kontrol-
lere, at hængsler og låse i 
vinduer og døre er intakte. 
Hæng lidt tøj på tørresno-
ren, inden I vinker farvel til 
naboerne, som med gen-
gældelsens glæde klipper 
græsplænen, mens I er væk.

■        Gå udestuen efter
Udestuer er dejlige at for-
længe ydersæsonerne med. 
Tjek især, at hjørner og
samlinger i væggene og 
taget op mod huset er 
tætte og ubeskadigede.

■        Tjek husets træværk
Efterse sternbrædder, 
udhæng og beklædning på 
gavltrekant. Udskift træet, 
hvis der er råd eller andre 
skader, så du er klar til at 
male med træbeskyttelse 
senere på sommeren, når 
alt træet er tørt. 

Fugtig kælder
Er din kælder fugtig, kan du fi nde fugtkilden 
ved at sætte et stykke plastik på væggen 
nogle dage. Hvis plastikken bliver fugtig på 
ydersiden, skyldes det fugtig indeluft. 
Hvis fugten er på bagsiden af plastikken, 
kommer fugten udefra gennem væggen.

Tjek i juni

Når døren klaprer

Tjek pumpenTjek din cirkulationspumpe, der er penge at spare ved at skifte til en med A-mærke.

Lyden er uudholdelig, men 
kan heldigvis fj ernes på 
få sekunder. Hvis døren 
klaprer, kan slutblikket i 
dørkarmen justeres forsig-
tigt med en skruetrækker. 
Vrid indstillingslappen lidt 
ud, så fallen i dørlåsen går 
stramt ind, uden at døren 
bliver for svær at lukke i.

Byggeriets ankenævn
Som privat forbruger og husejer har du mulighed for at klage over 

udført håndværksarbejde. Du kan klage over såvel arbejdets kvalitet 

som pris. Ankenævnet har udgivet en folder, som nøje beskriver, 

hvordan du klager. Find den på byggerietsankenaevn.dk.
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