Forbered dig på stormsæsonen
Om efteråret og vinteren rammes Danmark typisk af flere storme og nogle gange orkaner. Sådan forbereder du dig
og boligen på elementernes rasen.
Helsingør rammes med jævne mellemrum af storme og orkaner. De kan medføre problemer for bl.a. trafikken og
medføre skader på boligen.
Ved at være ordentlig forberedt mindsker du risikoen for alvorlige negative konsekvenser. Hvis DMI udsender stormeller orkanvarsel, bør du tage dine forholdsregler.
Når DMI varsler storm eller orkan, kan man klare nogle ting i sidste øjeblik. Men det er altid godt at have tjek på det
vigtigste, inden stormen rammer, derfor er det en god ide at have fokus på nedenstående:





Fastgør eller fjern løse genstande. Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget og fastgør
trampoliner og lignende
Lad op. Sørg for, at der er opladt batteri på computer og mobiltelefon, og hav lommelygte eller stearinlys
klar, hvis strømmen skulle gå
Følg med. Tjek vejrudsigten og følg med i meldinger fra myndighederne via pressen, hjemmesider, apps og
sociale medier
Pas på, hvis du skal ud. Vær opmærksom på tagsten, grene og andre løsrevne genstande, hvis du går ud. Hvis
myndighederne fraråder unødig færdsel udendørs, så udsæt eller aflys dine aftaler så vidt muligt

Stormflod
Stormflod er forårsaget af kraftig vind, der presser vand fra havet ind over land. Det går især ud over lavtliggende
områder. Helsingør er blevet ramt af stormflod lejlighedsvis igennem årene, så hvis du bor i et udsat område langs
kysten, er det en god idé at forebygge eventuelle skader ved at følge disse råd:



Hold dig orienteret. Følg myndighedernes udmeldinger på sociale medier, hjemmesider og via pressen



Luk af og dæk til. Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan afdække
f.eks. døre, skakter, gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt



Begræns skaden. Hvis dit hus bliver oversvømmet, så gør hvad du kan for at begrænse skaderne. Red, hvad
du kan, og få vandet væk så hurtigt som muligt

Se flere råd om at gøre din bolig klar til voldsomt vejr på klimatilpasning.dk:
https://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/55-storm-og-stormfloder/

