Gode råd til sommerhusejerne.
Når man første gang skal besøge sit sommerhus, efter vinterens hårde frosttag, så kan det være en
god ide, at følge nogle ganske enkelte råd.
Når man skal "starte" sit sommerhus op efter vinteren, så kunne man gå frem efter følgende liste:

Før du åbner for vandet:
1. Kontrollér målerstand og tilstand. Kontrollér om målerstanden er den samme, som da der blev
lukket ned for vinteren og Kontrollér for revner og/eller fugt om vandmåleren.
2. Gå huset i gennem, og vær opmærksom på fugt omkring vandrørene og vær specielt opmærksom
ved samlinger og bøjninger.
3. Sprøjt noget rustløser og smøremiddel på de 2 håndtag der er i brønden, da de godt kan ruste fast.
Så undgår du at bøje håndtagene og i værste fald at knække dem af.
4. Skru filtrene af vandhanerne inde i huset, da der i løbet af vinteren har løsnet sig en masse
aflejringer, som er på indersiden af rørene. Så undgår du tilstoppede filtre.
Det er ikke giftigt, men består mest af kalk og okker (den rødbrune farve).
5. Vær gerne 2 til at åbne for vandet. Den ene inde i huset og den anden ude ved hovedhanen.
Åben langsomt for vandet, brug gerne 5-10 min. hvor du i flere tempi øger åbningen ganske lidt.
Sørg for at den fjerneste hane - eller flere - står åbne, så systemet kan komme af med luften.
Ved mindste tegn på utæthed på vandrørene inde i huset, luk da øjeblikkeligt for vandet igen.

Når du har åbnet for vandet.
1. Når der er åbnet for vandet, så lad det løbe nogle minutter (5-10) fra alle haner i huset. Det skyller
rørene igennem og sikrer en god vandkvalitet fra starten. Har du opvaskemaskine og vaskemaskine,
så skal du sikre dig, at de filtre, der er ved vandtilførelse, også er blevet renset.
2. Når du har ladet vandet løbe, så luk for alle haner og gå ud til brønden, hvor du arbejder lidt med
de 2 håndtag, indtil de kører let og gnidningsfrit. Smør efter og luk brønden med dækslet. Gør det
samme med hovedhanen, hvor det dog kan være svært/umuligt at smøre den. Husk at lave rolige
bevægelser, så du ikke laver for hurtige trykændringer. Det kan i værste fald give utætheder.
3. Foregående handling kan have løsnet noget kalk og okker, så sørg lige for at skylle ud igen. Vær
ikke bange for at skylle rigeligt, da en normal vandhane "kun" giver op til 12 liter i minuttet, så hvis
du åbner for 3 vandhaner, vil det tage dig ca. ½ time at bruge en m3.
4. I de næste par dage, vær opmærksom på fugt omkring vandrørene, da frostsprængninger kan
være ganske små og først viser sig efter noget tid.
Rigtig god fornøjelse med at spare på vandet resten af året.

