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SKADEDJUR – ETT ANGELÄGET PROBLEM

Det blir allt vanligare att skadedjur, som kackerlackor,
pälsängrar, silverfiskar, vägglöss och mjölbaggar dyker upp
som objudna gäster och stör husfriden. Det är ett ökande
problem i såväl flerfamiljshus som i villor och i radhus.
Det vanligaste sättet att få skadedjur i sitt hem är att de
följer med från semesterresor i Sverige eller utomlands,
eller vid besök hos någon som har skadedjur.
Vi vill bryta denna trend. En förutsättning för detta är att
vi alla arbetar tillsammans.

HJÄLP OSS ATT BLI AV MED SKADEDJUREN
•
•
•
•

Anmäl om du har skadedjur så snabbt som möjligt.
Ha lägenheten tillgänglig för sanering.
Respektera överenskomna tider.
Följ de instruktioner du får från saneringsföretaget.

Kom ihåg – om du misstänker att du har fått skadedjur i lägenheten är du enligt hyreslagen skyldig att
anmäla detta.

OM DU DRABBAS AV SKADEDJUR

Kontakta vår samarbetspartner Anticimex snarast efter
första upptäckten. En sanering av skadedjur är kostnadsfri
för dig som är hyresgäst hos Förvaltaren.
En skadedjursanmälan gör du till Anticimex på
075-245 10 00.
Om du misstänker skadedjur ska du även:
• Kasta alla matvaror som är angripna.
• Noggrant rengöra hyllor och lådor.
• Tvätta textilier som är angripna.
Däremot ska du inte bekämpa skadedjuren själv. Om du
till exempel använder insektsspray mot kackerlackor är
risken stor att de istället sprider sig till dina grannar.
Det är viktigt, både för dig som hyresgäst och för oss som
hyresvärd, att åtgärderna görs snabbt och effektivt efter
första upptäckten så att skadedjuren inte sprids.
För mer information och tips, besök Anticimex hemsida
www.anticimex.se.

FÖRHINDRA SKADEDJUR HEMMA

Om du har drabbats av skadedjur är det viktigt att hålla
rent – för att motverka att de snabbt förökar sig. Skadedjur trivs inte i rena och torra utrymmen. Ett tips är att
städa noggrant några gånger per år.
• Plocka ur köksskåp och lådor. Rengör hyllor, lådor och
bakom spisen.
• Rengör bakom annan köksutrustning som går att dra fram.
• Dammsug vid golvlisterna i hela lägenheten med ett
smalt munstycke.
• Rensa ordentligt i springor.
Kom ihåg att rengöra städmaterialet noggrant både före
och efter städning.

TIPS PÅ RESAN

• Titta under sängen. Svarta prickar är tecken på vägglöss.
Om du hittar spår – kräv att få byta rum.
• Förvara resväskor långt från sängar och soffor och ha
dem inte på golvet.
• Låt kläderna vara kvar i väskan och håll den stängd.

NÄR DU KOMMER HEM

• Lägg allt som ska saneras i plastpåsar och stäng noggrant.
• Tvätta alla kläder du haft med dig, alternativt lägg dem
i torkskåp i 60°C eller torktumla dem i 50 minuter. Du
kan också lägga dina saker i frysen i sju dygn.
• Rengör dina väskor. Dammsug och lägg sedan dammsugarpåsen i frysen i sju dygn innan du kastar den i
soporna.

OM DU KÖPER SECOND HAND

Om du köper begagnade textilmöbler eller kläder undersök dem noga. Du vet aldrig var de har varit, eller om den
förre ägaren har vägglöss hemma.
Ta aldrig hem kasserade möbler du hittar som grovsopor.
Det finns en mycket stor risk att en sådan möbel är ansatt
av vägglöss.

STÖRRE SKADEDJUR

Råttor och möss räknas också som skadedjur. Mata därför
inte fåglar från balkongen eller på uteplatsen, spilld mat
lockar till sig råttor och möss.

VIKTIGT ATT VETA

Så länge det finns skadedjur i din lägenhet kan du inte
byta till någon annan lägenhet hos Förvaltaren.
Väljer du att säga upp din lägenhet har du enligt hyreslagen
tre månaders uppsägningstid.

HAR DU FRÅGOR?
Ring oss på 08-706 90 00, eller besök
www.forvaltaren.se för mer information på flera språk.

