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Vi har upptäckt vägglöss
i din korridor
Vägglöss är ett problem som ökar i hela Sverige. Och även vi har märkt av en snabb
ökning jämfört med tidigare. Nu har vi fått reda på att det finns problem med vägglöss i
ett eller flera av rummen i din korridor. För att du som hyresgäst ska kunna känna dig lugn
att Bostaden försöker komma tillrätta med problemet på bästa sätt, har vi tillsammans
med våra skadedjursbekämpare, Nomor, tagit fram en handlingsplan.
Så vet du om du har fått vägglöss i ditt rum
Det första tecknet på att du har vägglöss är att du
blir biten. Betten ser ofta bara ut som en röd prick
men personer som har känslig hud kan få kraftiga
reaktioner av betten. Du kan även se små svarta
prickar i eller kring din säng. Det är spår av blod
som de sugit från djur eller människor.
För att ta reda på om de svarta prickarna är
blod från en vägglus kan du blöta fingret och prova
att ”smeta ut” fläcken på en ljus yta. Om färgen
ändras och blir mörkröd kan det komma från vägglöss. Du kan också se tomma skal som de ömsat.
Om du tror att du drabbats av vägglöss, titta på
undersidan av sängramen och på golvlisterna. Ser
du svarta små prickar kan det vara ett tecken på
att du är drabbad.

Så hanterar Bostaden problemet
med vägglöss
Vår skadedjursbekämpare Nomor har varit i kontakt med den eller de personer som bor i rummet
eller rummen där det har upptäckts vägglöss. De
har gjort en besiktning och kommer att sanera.
Ofta räcker det med en sanering för att man ska
bli av med vägglössen.
Den som bor i det eller de drabbade rummen
har fått tydliga instruktioner om vad de kan göra på
egen hand för att minska problemet med lössen. Det
är jätteviktigt att du hör av dig så snabbt som möjligt
om du misstänker att du fått vägglöss i ditt rum.

Vem vänder jag mig till om jag tror
att jag har vägglöss?
Kontakta Nomor på 0771-12 23 00. Du kan också
vända dig till din kvartersvärd så hjälper hon eller
han dig med att få kontakt med Nomor. Det är
även Nomor du ska vända dig till om du misstänker
att du drabbats av andra skadedjur.

Vänliga hälsningar
AB Bostaden

För att minska spridningen, tänk på att
• inte lämna saker i korridoren, om det finns
vägglöss i din korridor eller i ditt rum, kan de
spridas via dina saker
• inte hämta möbler, madrasser eller liknande
ur soprum, de kan innehålla vägglöss som
då sprids till ditt rum och din korridor
• städa ordentligt i ditt eget rum och i alla
gemensamma utrymmen.
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We Have Discovered Bedbugs
in your Corridor
Bedbugs are a growing problem all over Sweden. And we at Bostaden have also noticed a fast increase compared to before. We want you as our tenant to feel that we are
dealing with the problem in the best possible way. And that is why we, together with
Nomor, a pest control company have prepared an action plan.
Signs of a Bedbug Infestation
The first evidence of bedbugs is red bites on your
body. The bites are often small red dots but people
with sensitive skin may develop itching or swelling
the day after being bitten. Other signs of bedbugs
are black dots in or around your bed. They are
traces of blood which bedbugs have sucked from
animals or humans. To find out if the dots are from
a bedbug, wet your finger and try to smear the
stain on a light surface. If the colour changes to
dark red it may come from a bedbug. Bedbugs
also sometimes leave empty shells after them.
If you think you are exposed to a bedbug infestation, check below the frame of your bed and around
the skirtings of the floor. If you see small black dots
you may be affected.

How Bostaden Deal with the Problem
Our pest control company, Nomor, have contacted the one or those who live in the room or those
rooms where bedbugs have been discovered.
They have performed an inspection and will decontaminate. One occasion is often enough to get
rid of the bedbugs.
The person living in the room or those rooms
affected, have been given clear instructions what
they can do themselves to reduce the problem
with bedbugs. It is very important that you contact
Nomor as soon as possible if you suspect you have
bedbugs in your room or in the corridor.

Who do I Contact if I suspect
I have bedbugs?
Please contact Nomor at 0771-12 23 00. You
can also contact your area landlord and she or
he will help you get in touch with Nomor. Please
also contact Nomor if you suspect you have other
vermin.

Best regards
AB Bostaden

To Reduce Spreading of Bedbugs,
Please Keep in Mind to
• not leave things in the corridor, if there are
bedbugs in the corridor or in your room, they
may spread via your belongings
• not fetch furniture, mattresses or such things from
refuse rooms because they may contain bedbugs that will spread to your room or corridor
• clean your room and all shared spaces in the
corridor properly.
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