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Till alla boende - ohyra i källarförråd
- sanering måndag 16 november Vi har drabbats av klädesmal i några av föreningens källarutrymmen. Det är en
insekt vars larver lever av olika sorters naturfibrer, till exempel ylle och
bomull. Larverna kan orsaka hål på kläder och andra textilier som finns i förråden.
För att förhindra skador – och eventuell spridning till lägenheterna – måste de
berörda källarutrymmena saneras. Det kommer att ske måndag 16 november och
innebär en del förberedelser av de som har förråd där, se nedan.

Mal har konstaterats i följande källarutrymmen:
• Arbetargatan 23 – mittre sektionen mellan trapphusen.
• Mariebergsgatan 30, dock inte gången med täckta förråd närmast garaget.
Vi kommer att märka ut ingångarna till berörda källarutrymmen, dock ej enskilda
förråd.
I övriga delar av föreningens fastigheter har mal ännu inte konstaterats, men
kontrollen fortsätter. För att undvika spridning även där uppmanar vi alla
medlemmar att läsa det här.
Sanering
För att få bort malen måste de berörda källarutrymmena alltså saneras. Metoden
kallas för dimning och utförs av Nomor, vårt försäkringsbolags skadedjursspecialist.
Dimning innebär att medlet mot ohyra (AquaPy) blandas med vatten och sprids som
en dimma i källarutrymmena. Sedan lägger det sig på åtkomliga ytor i förråden och
förblir aktivt i upp till sex timmar. För säkerhets skull kommer alla sanerade källarutrymmen att vara avstängda i 24 timmar efteråt.
Förberedelser
Tyvärr kräver saneringen en del förberedelser av de som har förråd där mal har
konstaterats. Anvisningar finns i den omstående informationen från Nomor. Där
finns också numret till deras kundtjänst som svarar på frågor om saneringen.
I korthet handlar förberedelserna om att:
• Kontrollera och rengöra textilier.
• Öppna upp kartonger, byrålådor och liknande så att dimningen kommer åt.
• Skydda ömtåliga saker.
Det här kan förstås bli tidskrävande, men vi uppmanar alla att göra vad de kan.
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