Pressmeddelande den 25 juli 2014

Nomor tillsätter alla resurser för
klara getingrekord
I sommar råder det högtryck på anmälningar som rör getingar.
Saneringsföretaget Nomor har den senaste veckan haft upp emot
1 000 anmälningar om dagen, där merparten rört just getingar.
– Det är en riktig ”Getingsommar” i år, säger Andreas Olsson, driftchef
på Nomor.
– Det är viktigt att hantera getingar med respekt. För den som är allergisk kan ett getingstick vara mycket farligt,
påpekar Andreas Olsson, men tillägger att vanligtvis sticks en geting endast när den känner sig hotad.
Orsaken till varför det vissa år blir en ”Getingsommar” är oklar, men tydligt är att getingarna följer med värmen.
Senast var det år 2010, som också var en mycket varm sommar. I år började det för cirka tre veckor sedan i södra
Sverige, med ökat antal anmälningar i Malmö och Göteborgsområdena. Nu har problemen med getingar även
nått upp till Sundsvall.
Andreas Olsson på Nomor bedömer att antalet getingar kommer att fortsätta öka uppe i norra Sverige under
minst ett par veckor till.
– Juni var, om inte varmt, så i alla fall frostfritt, vilket har medfört att getingarna har kunnat bygga bo och föröka
sig relativt ostört, förklarar han. I den fortsatta sommarvärmen nu i juli är de ännu mer aktiva, vilket gör det
besvärande för oss människor. Getingarna lockas gärna till vår närhet, främst för att de bygger sina bon i hus och
byggnader, gärna på vindar och bakom paneler där det är ostört, vilket de gör redan på våren.

Vad kan jag göra för att undvika att
drabbats av getingar?
– Det bästa är förstås om du så tidigt som möjligt tar bort
ett getingbo, innan det har hunnit växa till sig. Det går också
att förebygga med insektsnät vid luftspalter på hus och
byggnader. Då undviker du att det blir ett problem senare på
säsongen. Lämna heller inte glas och flaskor med lockande
söta drycker framme. Eller fat med matrester.

Men om jag har ett stort getingbo i närheten av mitt hus?
– Vanligtvis används ett getingbo bara en sommar. Ta bort det på vintern när det är tomt, eller på försommaren då

det endast innehåller en drottning och larver. Behöver du ta bort ett större getingbo nu mitt i sommaren kan det
vara en fördel att ta hjälp av en professionell skadedjursbekämpare, exempelvis Nomor.

Vad är fördelen med att anlita Nomor?
– Situationen med en ”Getingsommar” är lika för samtliga skadedjursbekämpare som alla jobbar för högtryck. På
Nomor är vi måna om att vara snabba och flexibla, därför har vi full bemanning hela sommaren i vår kundtjänst
och det går även bra att göra sin anmälan på vår hemsida dygnet runt. Det är viktigt för oss att ha nöjda kunder
och lösa problemen snabbt! avslutar Andreas Olsson.
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Mer information
För mer information, kontakta Andreas Olsson, driftschef på Nomor,
tel: 072-748 62 00, mail: ao@nomor.se
För att boka getingsanering, ring 0771-122 300 eller besök www.nomor.se
Om Nomor AB:

Nomor AB (publ) är ett svenskt aktiebolag och näst störst inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet
på den svenska marknaden. Företaget har 120 anställda och omsätter drygt 100 msek (2013) samt
finns representerade med fem regionskontor och nitton lokalkontor från Boden i norr till Malmö i
söder. Nomors huvudkunder är försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner,
industrier och lantbrukare. Nomor erbjuder miljövänliga tjänster inom affärsområdena
Skadedjursbekämpning, Matsäkerhet och Hus & Hem som bidrar till att företagets kunder får en mer
konkurrenskraftig verksamhet och ett bättre liv.

