Ta inte med
vägglössen hem

Hjälp oss att bekämpa vägglöss!
Vägglöss finns runt omkring oss vilket kan medföra stora problem. Vi som fastighetsägare
och hyresvärd gör allt för att bekämpa vägglöss och andra skadedjur. Men de är listiga
små rackare som ofta tar sig in i hemmet utan att du vet om det. Därför har vi gjort den
här broschyren med bra tips på hur du kan undvika att vägglössen kommer in i ditt hem.

Vägglössen tar sig in via kläder och saker

Det kan finnas vägglöss i bortkastade
möbler. Ta därför inte med något hem från
miljöstuga, grovsoprum eller saker som
står i korridor eller källare.

Var uppmärksam på lånade samt
begagnade kläder och föremål. Undersök
allt noga innan du tar med dem hem.

Om du bor på hotell kan vägglöss fastna
på kläder och följa med hem i din väska.
Börja därför att leta efter spår av vägglöss.
Låt även kläderna ligga kvar i resväskan.

När du kommer hem ställ då resväskan
exempelvis på balkongen eller i badkaret om
du misstänker att det finns vägglöss. Tvätta
alla kläder i minst 60 grader och dammsug
resväskan noggrant. Släng dammsugarpåsen.

Om du besöker någon som drabbats av
vägglöss, undvik att hänga av dig kläder…

...och undvik att sitta på stoppade
möbler eller i sängen.

Vilket ansvar har du som hyresgäst?
Du som är hyresgäst har ansvar för lägenheten. Om du misstänker ett
skadedjursangrepp är du skyldig att anmäla det till hyresvärden omedelbart.

Genom att hålla dig informerad
om hur vägglöss sprids och vara
uppmärksam undviker du att få
vägglöss hemma.

Om du upptäcker vägglöss ska
du omedelbart anmäla det till
oss på Micasa Fastigheter.

Om din lägenhet drabbats av
vägglöss måste vi sanera den.
Det gör vi med hjälp av
skadedjurstekniker. När de
besöker din lägenhet måste du
följa deras instruktioner, annars
finns det risk att problemet
kommer tillbaka snart igen.

Micasa Fastigheter 08-508 360 01
felanmalan@micasa.se

Hjälp oss att bekämpa vägglöss!
Ta inte med något hem från miljöstuga, grovsoprum eller
saker som står i korridor eller källare.
Inspektera kläder och stoppade möbler som inhandlats
i andra hand. Tvätta kläder i 60°.

När du reser låt kläderna vara kvar i resväskan i t.ex.
hotellrummet och leta efter spår av vägglöss vid
framförallt sängen.
Vid hemkomst ställ först resväskan utomhus, exempelvis på
balkongen. Tvätta alla kläder. Dammsug väskan noggrant.

Om du besöker någon som drabbats av vägglöss, undvik
att hänga av dig kläder och sitt inte på stoppade
möbler och säng.
Håll uppsikt och prata gärna med dina grannar om någon
upptäckt vägglöss. Tidig upptäckt och felanmälan till
hyresvärden är bästa sättet att förhindra spridning.

Micasa Fastigheter 08-508 360 01
felanmalan@micasa.se

