Tips och råd för att förebygga skadedjur
i din bostad
Tyvärr blir det allt vanligare med olika typer av skadedjur i våra hem. I detta
informationsblad får du tips och råd kring vad du som hyresgäst kan göra för
att förebygga skadedjur, och vad du bör göra om du blir drabbad.

Vad är egentligen skadedjur?
Skadedjur är ett samlingsnamn för djur, kryp och insekter som på olika sätt vållar oss
människor skada, antingen direkt eller indirekt. Exempel på skadedjur är olika typer av
skalbaggar, silverfiskar, myror, mal, pälsängrar, getingar, kackerlackor och vägglöss.
Skadedjur kan också vara gnagare som möss och råttor.
Det finns skadedjur som:
•

äter av våra matvaror - exempelvis mjölbaggar, fläskänger, kackerlackor

•

förstör textiler som kläder och mattor - exempelvis pälsänger, klädesmal

•

angriper oss människor - exempelvis vägglöss

Så undviker du att drabbas av skadedjur
Städning av bostaden
Eftersom skadedjur generellt sett inte trivs i rena och torra utrymmen är det bra att
städa noggrant några gånger per år. Städa bakom köksutrustning som går att dra fram
och städa ur köksskåp, hyllor och lådor. Förvara alltid livsmedel torrt och gå igenom
bäst-före-datum på förpackningar regelbundet. Skulle du ändå drabbas av skadedjur i
ditt kök ska du kasta alla matvaror som är angripna och genast slänga påsen. Om du

fortfarande har kvar skadedjur efter noggrann städning och rensning ska du genast ta
kontakt med din fastighetsägare för att göra en felanmälan.

Begagnat och second hand
Att handla begagnat och på second hand är bra för miljön och bidrar till att kläder och
möbler får längre livslängd. Men tänk på att du bör undersöka begagnade textilmöbler
och kläder noga. Till exempel kan mörka prickar (som liknar bläckfläckar) på textilier
vara tecken på vägglöss. Om det är möjligt är det bra att tvätta eller torktumla textilier
innan användning. Du kan också lägga dem i en plastpåse i frysen, eller förvara möbler i
kallförråd eller utomhus i minusgrader, i några dagar.

Tips på resan
Eftersom vi reser mer, både inom Sverige och utomlands, riskerar vi att få med oss
vägglöss, kackerlackor och andra småkryp i resväskan hem. Här är några tips för att
undvika att du får ovälkommet resesällskap med dig hem:
•

Ställ resväskan högt och långt ifrån sängar och soffor. Ställ dem inte heller mot
väggen. Packa inte upp utan låt allt ligga kvar i väskan under hela resan.

•

När du kommer hem: skaka ur väskan och titta igenom dina kläder noga så att du
inte har fått med dig ovälkomna gäster i bagaget. Det kan även vara lämpligt att
tvätta eller torktumla alla kläder om det går. Det går även att lägga saker i frysen
några dagar, de flesta insekter tål nämligen inte stark kyla. Om det är möjligt kan
även resväskan förvaras i kallförråd eller utomhus i minusgrader i några dagar.

Om du drabbas av skadedjur
Olika skadedjur kräver olika åtgärder. Ibland kan det räcka med en grundlig städning
men ofta krävs sanering. Tveka därför inte att felanmäla misstänkta skadedjursangrepp
till din fastighetsägare. Om du upptäcker skadedjur:

•

Kontakta din fastighetsägare omgående. Ju fortare åtgärder sker desto lättare är
det att begränsa spridningen av skadedjuren och obehaget för dig som hyresgäst
minimeras.

•

Ha lägenheten tillgänglig och följ alla instruktioner från fastighetsägaren och
saneringsfirman.

Miljö- och hälsoskyddskontorets roll
Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att sanera skadedjur och ohyra. Om
fastighetsägaren inte gör de åtgärder som krävs kan Växjö kommuns miljö- och
hälsoskyddskontor ställa krav på fastighetsägaren.
Likaså ska du som hyresgäst följa de instruktioner som du får vid en sanering, annars
kan vi ställa krav på att du ska följa fastighetsägarens och saneringsfirmans anvisningar.

Mer information hittar du på:
www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur
www.nomor.se/skadedjur
www.svenskskadedjurssanering.se/skadedjur

Har du frågor?
Välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret på Växjö kommun:
0470-410 00
miljokontor@vaxjo.se

