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6 tips som håller vägglössen borta

Skadedjursangrepp i svenska hem ökar stadigt på grund av utlandssemestrar
Vägglöss, kackerlackor och spindlar, det är nu större risk än någonsin att få med sig olika
typer av skadedjur hem från semestern. På företaget Nomor, specialister på
skadedjursbekämpning, kan man se att antalet fall ökar stadigt och uppmanar alla att agera
direkt om man upptäcker problemet. De ger nu sex tips på hur man undviker skadedjuren
under semestern.
Den långa kalla vintern eller det tråkiga höstrusket får många svenskar att semestra i varmare länder
och resorna går allt längre bort. Men samtidigt som man njuter av sol och bad finns en överhängande
risk att skadedjur följer med hem i bagaget efter en vecka eller två i solen. De absolut vanligaste
skadedjuren vi släpar med oss hem efter en utlandssemester är vägglöss, kackerlackor och spindlar.
På Nomor har man uppmärksammat en markant ökning av problem med skadedjur, där antalet
anmälda fall till företaget ökat mer än 12 gånger på fem år. Under 2006 rapporterades knappt 500 fall
av vägglöss och kackerlackor till Nomor. 2011 hade siffran stigit till totalt 5 406 fall.
Så hur undviker vi enklast att komma i kontakt med skadedjur under semestern? Magnus Bergsten,
operativ driftschef på Nomor, ger oss sex tips på hur man enklast undviker vägglöss under resan.
1) När du checkar in på hotellrummet, titta efter de klassiska svarta prickarna på eller under
sängramen som vägglössen lämnar efter sig.
2) Låt kläderna ligga kvar i väskan under hela semestern istället för att hänga upp dem i
hotellgarderoberna.
3) Placera resväskan högt på hotellrummet, gärna på en enkel slät stol där inga djur kan gömma
sig.
4) Om du upptäcker vägglöss på rummet, be genast om att få byta rum. Se även till att få
kläderna tvättade och dammsug ur resväskan ordentligt.
5) Vid rumsbyte, se till att du inte tar med kläderna eller väskan in i nästa rum innan du rengjort
dem ordentligt, annars flyttar du bara med dig problemet.
6) Om du vill vara extra noggrann, packa gärna i tätförslutande påsar.
Om du ändå drabbas och inte upptäcker skadedjuren förrän vid hemkomsten gäller det att vidta
åtgärder snabbt.
– Packa aldrig ur väskan i sovrummet! Packa ur den utomhus, lägg alla kläder i påsar och kör dem
sedan direkt i tvättmaskinen på 60 grader, uppmanar Magnus Bergsten.
Väskan bör sedan dammsugas och frys- och värmebehandlas med hjälp av professionella metoder.
Det vikigaste är att faktiskt undvika spridningen av skadedjuren som kan gå relativt snabbt och gör
saneringen svårare ju längre tiden går. Vissa försöker sig på med egna huskurer innan de kontaktar
en saneringsfirma, vilket kan bidra till att problemet i slutänden blir värre.
– En tidig upptäckt och ett snabbt ingripande är alltid bäst och underlättar både saneringen och
obehaget för kunden, säger Magnus Bergsten.

Tydliga tecken på att du fått med dig skadedjur hem från semestern:
1. Vägglöss – Bett uppstår på kroppen och du hittar levande eller döda vägglös i ditt bagage.
2. Kackerlackor – Här är det svårt att se andra tecken än själva kackerlackan. Ser du den inte direkt
kan det gå flera veckor innan du överhuvudtaget märker att du har problem. Kackerlackor kommer
fram på natten och gömmer sig oftast vid värmekällor. De förökar sig mycket snabbt.
3. Spindlar – Relativt lätta att upptäcka och förökar sig generellt inte i någon enorm hastighet. Det
föreligger inte någon övergripande fara med spindlar om det inte rör sig om en giftig spindel. Nomor
har dock haft flera fall där den giftiga spindeln Svart änka följt med vid import av bilar från USA.
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