Vårt hållbarhetsarbete
Vi vill vara en ledande kommun i skapandet av ett
modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt
på förnybara resurser och där ett tillväxtvänligt
näringsliv kan verka i samklang med jordens
klimatvillkor.
För oss på Skövde kommun är klimatanpassning en
fråga som är viktig att hantera. Vi arbetar strategiskt
och ansvarsfullt för att minimera skadorna som kan
uppstå efter att klimatet förändras. Klimatanpassning
gör vårt samhälle säkrare, grönare, mer hälsosamt
och mer beboeligt.
Vill du veta mer om vårt arbete?
Gå in på skovde.se/klimatanpassning

Postadress 541 83 Skövde
Telefon 0500-49 80 00
Webbplats skovde.se

Checklista!
Bocka av vilka åtgärder som
kan göras i ditt hem för att
säkerställa ett klimatanpassat boende.

Klimatanpassning för
fastighetsägare
Som enskild fastighetsägare har man ett långtgående ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder
för att skydda sin egendom. Det innebär att man
som fastighetsägare själv ser till att fastigheten
inte råkar ut för klimatrelaterade skador. Samtidigt
ska den egna fastigheten inte orsaka olägenhet för
andra, exempelvis genom att avleda dagvatten till
en annan tomt. Ansvaret omfattar inte bara när en
åtgärd utförs, som vid byggnation, utan också om
försiktighetsåtgärder inte vidtas.
Som fastighetsägare ska man även hålla sig
informerad om vilka klimatrelaterade risker som
finns och ta hänsyn till dessa vid drift och underhåll.
Det gäller alla fastighetsägare, så väl enskilda
personer och företag som fastigheter som ägs av stat
och kommun.
Det finns flera sätt att skydda din fastighet från
bland annat översvämning, både i förebyggande
syfte och i det akuta skedet. Nedan följer några
förslag:
Planera inför ett skyfall
eller storm
Kontrollera din försäkring.
Skaffa information om tidigare
väderhändelser.
Följ väderleksrapporten.
Ha koll på vattennivån i närliggande
vattendrag/sjöar.
Kontrollera att stuprör, brunnar och
dräneringsrör är rensade och i bra skick.
Se till att marken lutar bort från huset.
Planera för barriärer.
Skaffa pumpar.
Ha en avstängningsbar golvbrunn,
backventiler på avlopp, pluggar för ledningar
till tvättställ och vattentätt lock över
toaletten.
Flytta undan känsliga föremål.
Är det stopp i dagvattenbrunnar, kontakta
kommunen.
Inför en storm, ta in eller surra fast lösa
föremål.
Kontakta klimatanpassningsstrategen
på kommunen för mer information om
riskområden för skyfall.

Planera inför en Värmebölja
och torka
Planera för skugga med träd
och grönska i anslutning till
fastigheter samt överväg gröna
tak och fasader. Ökad grönska ger
lägre inne- och utetemperaturer
varma sommardagar,
bättre motståndskraft mot
översvämningar och inte minst ökad trevnad.
Installera solskydd och markiser samt
eventuellt fjärrkyla.
Dra ner persienner eller gardiner på dagen för
att stänga solens värme ute.
Vädra på kvällar och nätter, när
utetemperaturen är lägre.
Drick ordentligt med vatten och duscha kallt.
Ha koll på brandrisken och anpassa din
aktivitet när det gäller tex grillning.
Ställ en tunna (helst i skugga) under stuprör
och dra en kedja emellan för att samla upp
regnvatten som vid torka eller att det av
annan orsak inte finns tillgång till vatten
till bostaden kan användas vid bevattning
av växter eller till drickvatten efter rening/
kokning. Täck gärna tunnan med lock så att
inga löv eler insekter tar sig in.
Installera solceller för att ta vara på solkraften
som finns även om elen skulle gå.

