Skadedjur
Ingår det skadedjursförsäkring?
I Fastighetsägarnas egna försäkringar, nedan angivet FEF:en, ingår det Skadedjursförsäkring Anticimex.
Småkryp, ohyra och skadedjur
Kärt barn har många namn, men dessa småkryp och insekter är inte särskilt trevliga att dela sitt boende
med. Det finns många tusen olika småkryp och när de börjar besvära oss människor brukar vi kalla
dessa skadedjur. En av dessa skadedjur är vägglusen.
Risken för att din fastighet drabbas av vägglöss är mycket hög
Vi brukar skämtsamt säga att vägglusen återigen är på tapeten. Med det menar vi att de stora
problemen man hade under det förra århundradet i ”Fattigsverige” avseende vägglöss har börjat att
komma tillbaka. Vi reser runt om i världen mer idag än förr och vi får då med oss dessa i våra resväskor
när vi åter skall hem. Väl hemma packar man upp och de små lössen letar sig fram och gömmer sig i
skrymslen och vrår. Vanligt förekommande i våra sängar.
På natten kommer dem fram och suger blod från dig och gömmer sig sedan återigen när dagen börjar
gry. Kvar lämnar de små röda prickar på din kropp som klåda och obehag. Dessa kan också orsaka
allergiska reaktioner.
En vuxen vägglus som är blodfylld ser ungefär ut som en lätt luden äppelkärna och om du vill hitta den
och dess gömställe skall du leta i skrymslen och vrår, som i sängkonstruktionen, bakom tavlor i
sovrummet, sängbord m.m. Du kan aldrig sanera bort lusen själv, han är inte där ensam.
Sanering av vägglöss är idag krångligt och dyrt. De kraftiga bekämpningsmedel som användes under
1900-talet får inte längre användas. Nu är saneringsprocessen mer utdragen och mer miljövänlig. I din
försäkringslösning via FEF:en finns ett saneringsavtal med Anticimex som hjälper till med saneringen av
vägglöss. Försäkringen gäller även för sanering av lösöre.

Tips vid hemkomst från resa för att undvika vägglöss:
•

Ta ur alla kläder omedelbart och tvätta, gärna minst 60 grader.

•

Övrigt innehåll läggs i plastpåsar och in i frysen under några dygn.

•

Torka ur resväskan noga med handsprit.

•

Om du ändå får röda kliande utslag på kroppen eller hittar små blodfläckar på lakan…

Kontakta Anticimex, glöm inte att ange avtalsnumret som finns på din hemsida fefonline.se
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