Vägglöss
Vägglöss har blivit ett växande problem och därför
skickar vi nu ut information till alla våra hyresgäster om vägglöss och vad man kan tänka på vid ex
resor. Nedan följer en information från saneringsföretaget Anticimex som vi sammarbetar med när
det uppstår skadedjur i våra fastigheter. Ni kan läsa
mer på www.anticimex.se
Den som reser utomlands eller handlar begagnade
möbler kan riskera att få med sig vägglöss hem.
Vägglöss är blodsugande. Vanliga symptom på
vägglusförekomst är svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda till följd av vägglössens bett och framfart. Dagtid tillbringar de i
springor i sängbottnar eller möbler. Under nattens
mörka timmar kommer de fram och uppsöker en
lämplig värd, ofta en sovande människa, som de
kan suga blod av. Vägglöss kan man inte bli av med
på egen hand.
Kontakta oss om ni tror att ni har vägglöss i
er lägenhet så vi kan sanera.

Hur vet man att det är vägglöss?

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.
Pålitliga tecken för att upptäcka
vägglöss är mörka fläckar av
spillning, rester efter hudömsningar
och levande vägglöss på platser där de kryper in
och gömmer sig. Små runda blodfläckar på lakan
kan också vara tecken på vägglöss.

Är vägglöss farliga?

Sticket eller bettet från en vägglus är inte smärtsamt men en del utvecklar en allergisk reaktion mot
vägglusens bett. Sticket orsakar klåda, rodnad och
svullnad men kan vara svårt att skilja från mygg
eller bromsbett till en början. Vägglöss orsakar inga
materiella skador eller sprider sjukdomar.
Vägglöss kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar
sig gående.

Tips och råd vid resa

Om du drabbats av vägglöss

•

Placera inte resväskan under sängen
när du bor på hotell.

•

Kontakta Älvkarlebyhus
Kundcentrum 026- 833 50

•

Låt kläderna ligga kvar i resväskan,
använd inte byrån.

•

•

Tvätta dina kläder direkt vid hemkomst
och städa ur din resväska ordentligt.

Tvätta helst textilierna i 60 grader. Du
kan också köra dem i torktumlaren eller
lägga dem i frysen i en vecka.

•

•

Kontrollera begaganade möbler innan
du köper dem.

Dammsug överallt och släng därefter
dammsugarpåsen.

•

Kontrollera även böcker, tidningar och
prydnadsföremål.

