
 

 
HUSKELISTE FOR VEDLIKEHOLD AV DIN HYTTE 

 

 
 

 JANUAR  
- Røykvarsler kontrolleres.  
- Brannslukkeapparat kontrolleres.  
- Vurder behov for snømåking på tak. 

 
FEBRUAR  
- Vurder behov for snømåking på tak.  
- Rengjør filter i kjøkkenvifte. 
 
MARS  
- Vurder behov for snømåking på tak.  
- Rens vannfilter i tappekraner.  
- Rens vannfilter i eventuell reduksjonsventil.  
- Rens sluk og vannlåser.  
- Desinfiser dusjhoder.  
- Steng hoved stoppekran dersom dere reiser 

bort i påsken. 
 

APRIL  
- Vurder behov for snømåking på tak.  
- Avtrekksventiler i våtrom renses.  
- Rengjør filter i kjøkkenvifte.  
- Vurdering/planlegging av maling utvendig.  
- Steng hoved stoppekran dersom dere reiser 

bort i påsken. 
 

MAI  
- Taket inspiseres: Vindski, vannbord, 

taktekking.  
- Takrenner etterses og rengjøres.  
- Kaldt loft inspiseres. 
- Eventuelt kryperom inspiseres. 
 
JUNI 
- Rengjør filter i kjøkkenvifte.  
- Slanger til oppvaskmaskin sjekkes.  
- Slanger til vaskemaskin sjekkes.  
- Husvask utvendig.  
- Eventuell maling/beising.  

  
 
 
 
 
 

JULI  
- Steng hoved stoppekran dersom dere reiser 

bort i ferien. 
 
 

AUGUST  
- Rengjør filter i kjøkkenvifte.  
- Sjekk at vegetasjon ikke gror inn og opp bak 

utvendig kledning.  
 

SEPTEMBER 
- Smør hengsler og låser.  
- Kontroller garasjeport og lukkemekanismer.  
- Rens sluk og vannlåser.  
- Nå søker musene etter varme og matlukt. 

Vær obs på åpne dører og    vinduer, som er 
det vanligste stedet de kommer seg inn. 

 
OKTOBER  
- Steng vannkraner som ikke er frostsikre.  
- Rens takrenner for løv.  
- Rengjør filter i kjøkkenvifte.  
- Ta inn all maling etc. som kan fryse.  
- Nå søker musene etter varme og matlukt. 

Vær obs på åpne dører og vinduer, som er 
det vanligste stedet de kommer seg inn. 

 
NOVEMBER  
- Bytt filter i ventilasjonsaggregat og rengjør 

dette.  
- Avtrekksventiler i våtrom renses.  
- Viftemotor på ventilasjonsanlegg etterses.  
- Se over elektriske kontakter, brytere og 

motorer.  
- Rens filtre i vaske- og oppvaskmaskin.  
- Rens filtre i eventuelle vifteovner. 

 
DESEMBER  
- Rengjør filter i kjøkkenvifte.  
- Slanger til oppvaskmaskin sjekkes.  
- Slanger til vaskemaskin sjekkes.  


