Information om möjliga skadedjur i lägenheter.
Risken finns att Du någon gång får in ett skadedjur i din lägenhet. Hår kommer några tips på
vad du kan göra för att minska risken för angrepp.
•
•
•
•

Städa din lägenhet noggrant.
Bär ut soporna ofta.
Se till att hålla köket rent från matrester.
Städa bakom spis och kylskåp.

Håll noggrann utkik efter ovälkomna besökare. Vid misstanke om angrepp kontakta direkt
Anticimex på 0470-70 95 50! Det är även mycket viktigt att Du följer instruktionerna du får
från Anticimex, gör du inte det riskerar du bli ersättningsskyldig.
Exempel på vanliga skadedjur är:

Kackerlacka, Blattaria eller Blattodea:
Det finns många olika arter av kackerlackor, men vanligast i Sverige är den tyska
kackerlackan. En fullbildad tysk kackerlacka blir 10-15 mm.
De är ljusskygga och gömmer sig dagtid, vilket gör det svårt att veta om man har drabbats av
kackerlackor eller inte. De kommer ofta in i våra hem med matvaror och importerad varor
där de söker sig till en varm och fuktig plats t.ex. köket eller badrummet. Via rör och
elledningar sprider de sig sen lätt vidare i en fastighet.

Myra, Formicidae:
Ett svartmyresamhälle består av en drottning och arbetare (sterila honor). De bygger bo
utomhus men letar sig gärna in under våren och sommaren i jakt på mat.
Svartmyror är 2-4 mm

Möss, Murinae:
En mus tar sig in genom ett 6–7 mm litet hål. Det är
ungefär som diametern på en penna. En mus kan hoppa 30 cm.

En mus blir cirka 10 cm, svansen oräknad.
En mus blir könsmogen efter tre veckor.

Vägglöss, Cimex lectularius
En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad
kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. En vägglus som är
tom på föda kan vara nästan genomskinlig. Kroppens övre yta är täckt med kort gyllengul
behåring något som gör att vägglusen ger ett randigt intryck.

Pälsängrar, Attagenus pelli:
Pälsängrar är skalbaggar vars larver lever av produkter med animaliskt ursprung. Den vanliga
pälsängern lever utomhus i hela Sverige. De övriga arterna är införda till landet och
förekommer endast inomhus. I naturen är deras främsta uppgift att vara renhållningshjon.
De är specialiserade på att bryta ned hårprodukter som päls, dun och fjäder i naturen.
Skalbaggarna är alla ovalt avlånga till formen, brunfärgade i olika nyanser och mönster samt
mellan 3-6 mm långa.

• You have an obligation to notify us immediately if you discover any type of pest,
•
•
•
•
•
•

vermin or insect in the apartment or in another space.
ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﺫی ﻳﺎ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ
.ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ
Haddii aad guriga ama meel kale ku aragto nooc ka mida ah xawayaanka waxa
dhaawaca, cayayaanka waxyeelada leh ama cayayaan, adaa ka mas’uul ah in si deg
deg ah aad noogu soo sheegto.
Si descubre cualquier tipo de animal dañino, sabandijas o insectos en el apartamento u
otro espacio, Ud. tendrá la obligación de comunicárnoslo inmediatamente.
 ﺑﻪﺭﭼﺎﻭ ﮐﻪﻭﺕ ﻟﻪﺷﻮﻗﻘﻪﮐﻪﺩﺍ، ﻳﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﻣێﺮﻭﻭﻳﻪﮐﯽ ﺗﺮﺕ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻫﻪﺭ ﺟﯚﺭﻩﮔﻴﺎﻧﻠﻪﺑﻪﺭ ﻳﺎﻥ ﻣێﺮﻭﻭﻳﻪﮐﯽ ﺯﻳﺎﻧﺒﻪﺧﺶ
. ﭘێﻮﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩﺳﺘﺒﻪﺟێ ﭘێﻤﺎﻥ ڕﺍﺑﮕﻪﻳێﻨﻴﺖ،ﻳﺎﻥ ﻟﻪﻫﻪﺭ ﺟێﮕﺎﻳﻪﮐﯽ ﺗﺮی ﺑﻴﻨﺎﮐﻪﺩﺍ
Evin içinde ya da başka bir alanda herhangi türden zararlı hayvan, haşere
gördüğünüzde bunu hemen bize bildirmekle yükümlüsünüz.

