
Vedligeholdelseskalender 2018
Udskiftning af vinduer

Står du overfor en vinduesudskiftning i din bolig, så er det en god idé at få arbejdet udført i januar. Tømrerne har min-
dre opgaver i januar og du kan derfor være heldig at få god en pris på din opgave, samtidig med at du undgår træk 
og kulde i årets kolde måneder. OBS: Vær opmærksom på, at der er 4-6 ugers leveringstid på vinduerne. 

Anlægge have/opsætte hegn
Skal du have anlagt have, er det optimalt at få udført arbejdet i foråret, hvor planter og blomster har gode vækstbe-
tingelser og du samtidig kan få glæde af din nye have i den efterfølgende periode. Skal du have sat hegn op, så kan 
dette opsættes det meste af året, så længe at der ikke er frost udenfor.

Male træværk
Skal udendørstræ, som plankeværk, vinduer eller andet træværk males, så bør man som tommelfingerregel undgå 
at male, når det er under 12 grader. Høje temperaturer, nedbør og stærk sol er heller ikke hensigtsmæssigt, når man 
maler. Derfor er maj en god måned at male udendørs træværk. 

Termografering
Det skal gerne være under 5 plusgrader, når boligen termograferes, så man kan se temperaturforskellen mellem in-
dendørs og udendørs. Derudover må der heller ikke være storm eller solskin, når termograferingen foretages.

Isolering
Er der behov for at isolere boligen, så er det en god idé at få isoleringen udført i december, hvor det for alvor begyn-
der at blive koldt. Så er du sikker på at få en maksimalbesparelse på varmeregningen vinteren over. 

Tagrenovering / udskiftning af tag
Går man med planer om at få boligens tag renoveret, renset eller udskiftet, så er juni en oplagt måned. Er der for 
meget nedbør eller er det for koldt udenfor, så får man ekstra omkostninger til foranstaltninger, der skal kompensere 
for dette. 

Bekæmp oversvømmelser
Risiko for oversvømmelse som følge af et heftigt regnvejr er et sommerfænomen. Derfor bør du være opmærksom på, 
at tagrender, nedløbsrør og afløbsriste er  er rensede, så vandet frit kan løbe væk i tilfælde af store mængder pludse-
lig regn. Herved kan du bekæmpe en lang række vandskader på din grund.

Male
Boligens indendørsarealer kan som udgangspunkt males hele året, men i sommermånederne, hvor dagene er læn-
gere og lysindfaldet er større, er det hurtigere og lettere at male. Samtidig resulterer måneder med lav luftfugtighed i 
mindre spildtid, når maling og spartelmasse skal tørre. 

Facaderenovering
Facaderenoveringer kan ikke udføres om vinteren, når der er frost. Rammer man en periode med frost kan man risike-
re, at der skal sættes varme på stilladset, som kan øge omkostningerne til facaderenoveringen, derfor er det en god 
idé at få udført facaderenoveringen inden frosten sætter ind.

Husk at fjerne havens ukrudt om efteråret
Ukrudtet i din have vokser stadig i efteråret og langt ind i vinteren. Derfor bør du stadig luge for ukrudt i efteråret. Her-
ved har du meget mindre ukrudt, når havesæsonen for alvor går i gang i foråret.

Tjek dit varmeanlæg
Når fyrringssæsonen starter og du skal til at starte dit varmeanlæg op, så sørg for at tjekke både varmeanlæg og radi-
atorer. Hold øje med at trykket er det rigtige i varmeanlægget og tøm radiatorerne for luft, hvis det er nødvendigt.

Plante træer og buske
Træer og buske kan plantes hele året så længe at jorden ikke er frosset. Dog er det en særlig god idé at plante dem 
om efteråret, hvor jorden er fugtig (med undtagelse af stedsegrønne træer og buske) og de har tid til at etablere nye 
rødder inden sommerperioden med tør jord træder ind.

Sommerferie i sigte 
Skal du på ferie, så lav en aftale med naboen, en ven eller et familiemedlem om, at de kommer forbi og vander i haven 
så du undgår at planterne er døde, når du kommer hjem. Få dem også til at lufte ud i boligen, tømme postkassen og 
få dem til at holde øje med, at alt er som det skal være, hvis der pludselig kommer kraftigt nedbør. Så kan du i ro mag 
nyde din ferie.

Opsætning af solcelleanlæg
Hvis du går og drømmer om at få opsat et lille solcelleanlæg, så bør du sætte det op i marts. Allerede i april begynder 
der at være dage med mange soltimer, og hvis dit solcelleanlæg allerede er klar her, så udnytter du alle månederne 
med høj produktion på dit solcelleanlæg.

Vedligehold din græsplæne
I marts måned begynder græsset at gro. Husk at slå det regelmæssigt. Gerne 1-2 gange om ugen afhængigt af hvor 
hurtigt det vokser. Holder du græsset nede jævnligt kan du komme pletter med visent græs og mos til livs.

TV-inspektion
Februar er en god måned at få udført en TV-inspektion, da man så er klar til en eventuel kloakrenovering, strømpe-
foring eller hvad, der er behov for så snart frosten er forsvundet fra jorden. 

I god tid med projektering og byggetilladelse
Skal du have udført et større stykke arbejde i løbet af året, som kræver projektering, så sørg for at få projekteringen 
lavet i god tid. Herved er du bedre klædt på, når du skal igangsætte et bygge- eller anlægsarbejde. Måske kræver 
projektet også byggetilladelse og denne kan du således søge i samme forbindelse.

Renovering af badeværelse
Skal badeværelset renoveres, så kan det være en god idé at få arbejdet udført om vinteren. I vintermånederne har 
mange murere typisk lidt mindre opgaver end normalt og derfor er der god tid til din badeværelsesrenovering. 

Fliser, terrasse
Fliser i haven eller til terrassen kan med fordel blive lagt i april, hvor det er slut med frost. Bliver de lagt allerede i april 
kan du have glæde af dem i hele havesæsonen.

Tilbygning
Hvis man skal bygge til, er det en god idé at få arbejdet udført fra maj måned og frem. Skal man støbe fundament må 
der nemlig ikke være frost i jorden. Derfor er det en god idé at vente med at få en tilbygning til maj.

Tagrenderens 
November er et godt tidspunkt at rense tagrender på, da det er efter bladene er faldet af træerne men før frosten for 
alvor sætter ind. Hvis man ikke renser tagrenderne kan de springe, eller der kan komme istapper fra dem, da vand 
ikke kan løbe fra.

Gulvarbejde 
Skal du have nye gulve, er det en god idé at lægge dem om vinteren. Priserne på gulve varierer nemlig afhængigt af 
efterspørgslen og omkring december er de oftest lavest.
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–  Få 3 uforpligtende tilbud på din byggeopgave


