
Hur skyddar du dig mot

Klimatförändringar 
i Skåne
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8-10Antal dagar med kraftig nederbörd kan komma att öka med                      dagar per år
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Fotoalbum, mormors gamla 

brudklänning eller den där byrån som 

gått i arv i generationer. Glöm inte att 

flytta upp dessa värdefulla saker till en 

högre plats i huset och hjälp dina 

äldre släktingar att göra 

detsamma.

Har du ett källarförråd bör du se till att dina saker förvaras på en hylla 
och inte står direkt på marken. Om möjligt, använd en hylla som inte 
är gjord i trä då trä är känsligare för vatten

Flytta upp extra värdefulla ägodelar till högre upp i huset/lägenheten

Gå eller cykla inte genom vatten som rör sig och som överstiger 15 
centimeter

Kör inte bil genom stillastående vatten som överstiger 15 centimeter 
eller vatten i rörelse som överstiger 10 centimeter

Var extra vaksam om du rör dig ute på kvällen då det kan vara svårt 
att se en eventuell översvämning

Var försiktig när du rör dig över ett område som tidigare varit 
översvämmat – vägen och marken kan ha försvagats

Flytta din bil om den står parkerad i ett garage på en potentiellt 
utsatt plats

Prata med din fastighetsskötare; hur har det sett ut tidigare vid skyfall 
avseende källare, förrådsutrymmen och garage? Är brunnarna är rensade? 
Om det finns låga fönster kan dessa behöva ses över 

T I P S

Här följer en rad konkreta tips på vad du bör tänka på när du rör dig i stan vid ett kraftigt 
skyfall eller översvämning för att skydda dig, dina nära & kära och era tillhörigheter.

Skånes kommuner jobbar aktivt med att minimera 
risken för översvämning vid kraftiga skyfall. Som 
privatperson och fastighetsägare bär du det yttersta 
ansvaret för din egendom och egna säkerhet. 
Vet du hur du skyddar dig?

Se till att vara 
Street Smart i 
stan vid nästa 
stora skyfall
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