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Det finns bot på att hindra små objudna gäster från att komma på besök 
 

Många av de små krypen som vi kan hitta i våra hem härstammar från jordens varmare områden. De har 
kommit med människan och klarar sig hos oss i den kalla Norden pga. att byggnadskulturen har ändrat. När 
det är tillräckligt varmt och krypen anpassar sig har de förmågan att bilda ständiga stammar i vår boendemiljö. 
 

Djur som lever i bostäder har egenskaper med vilka de kan klara sig i ganska svåra förhållanden. Många tål 
torka och kan föröka sig fastän de har en mycket ensidig föda. De förökar sig snabbt och gömmer sig kvickt 
på ställen som man inte kommer åt. En del kan vara i ett vilostadie, med vilken de kan komma över svårare 
tider. Husets konstruktioner, som dessa använder tillgodo samt dessa anpassade egenskaper gör det ofta 
svårt att bekämpa dessa små ohyror. 
 

För att kunna bekämpa dessa är det viktigt att först identifiera dessa. Många av dessa gäster är lätta att känna 
igen, men vid behov måst man kontakta en expert. 
 
Kirkkonummen Huolto Oy samarbetar med proffs vilket hjälper husbolagen att bekämpa dessa pinsamma små 
gäster. Tjänsten är genomskinlig och effektiv. 
 

”Vi gör vad vi lovar – till och med bättre” är mottot i vårt samarbete. Berätta vad du förväntar dig av oss och vi 
gör allt för att uppnå det, snabbt och kostnadseffektivt. 
 
 
Vi bekämpar   Vi installerar  Vi säljer och hyr 
* gnagare   * fågelskydd  * UV-apparater och lampor  
* getingar   * nät skydd  * TrapTec- gnagarfällors fjärrövervakning 
* silverfiskar   * skydd på kabelskenor * riskkarteringar 
* myror   * skydd med taggar 
* baggar   * skydd mot gnagare 
* vägglöss   * kontroll verktyg 
* skadedjur på livsmedel 
* malar 
* fåglar inomhus 
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Då man bekämpar ohyror gäller den gamla sanningen, att det är lättare att bekämpa dem förebyggande än att 

utplåna dem. Kontinuerliga kontroller och observationer, rengöring samt fuktförhållanden inverkar avsevärt 

huruvida skadedjur stannar i huset. I bekämpningen bör man alltid beakta vad som förorsakar problemen samt 

vilka skador som förorsakats och fortsätta en mångsidig bekämpning ända till slut enligt angivna instruktioner. 

Kontakt och beställningar av din disponent: Kirkkonummen Huolto Oy tel. 09 221 9090.  

 

Samarbete: Pestes Oy och Kirkkonummen Huolto Oy 
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