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Krafttag mot
skadedjur i Rågsved
För ett år sedan inledde
Stockholmshem ett samarbete med Anticimex för att
en gång för alla mota skadedjuren från Rågsved. Krafttagen haft gett resultat, enligt
både boende och experter.
Råttor. Bara ordet får många
att rysa av obehag. För ett år
sedan träffade Stockholmshemmet Eva, en hyresgäst
som fått stifta lite för nära
bekantskap med råttor. Hon

hade bland
annat sett
de stryka
runt på
gården
om kvällarna. Inte
Monika Gröning,
alls bra,
förvaltare
konstaterar Monika Gröning,
Stockholmshems förvaltare i
området.
– Förra våren tog vi krafttag mot problemet, och vi
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jobbar på alla sätt vi kan för
att bli av med skadedjur i
och omkring husen, framförallt råttor, berättar hon.
Och det senaste åren har vi
märkt stor skillnad.
Nytt nära samarbete
Huvudorsaken tros vara
att Stockholmshem inlett
ett nytt, nära samarbete
med Anticimex. Samarbetet
bygger på att hjälpas åt och
att ligga steget för hela tiden.

RÅGSVED

Aktuellt i Rågsved

Calle Andersson och Pasi Pöllänen
från Anticimex kontrollerar en
brunn i Rågsved. De har ett utökat
uppdrag från Stockholmshem att
få bort skadedjur från området.

Pasi Pöllänen på Anticimex
och expert på sanering av
råttor, berättar mer.
– Vi rapporterar var vi
märker att åtgärder behöver
göras, till exempel i ledningarna i området eller när
vi gör extra kontroller på
uppdrag av Stockholmshem.
Då kan Monika och hennes
kollegor fixa problem innan
råttorna dykt upp där.
En annan del i arbetet är
att installera elektroniska
råttfällor i avloppens huvud-

• Vi rustar upp uteplatser
och gårdar på Sköllerstagatan 35–47.
• Under nästa år kommer
vi att bygga två fristående
tvättstugor på Kvistbrogatan/Askersgatan.
• Vi kommer att kontrollera
hur paraboler är monterade.
Paraboler som monterats
felaktigt kommer att måsta
tas bort.
• Vi tar bort träd för att vissa
lägenheter ska få bättre
ljusinsläpp. Träd och sly i
området röjs för att få bort
mörka gångvägar.
• Vi målar om trapphus i
stambytta fastigheter.

ledningar i marken. Fällorna
installeras dessutom innan
stambyten genomförs. Sedan
det gjordes på Ervallakroken
har inga råttor tagit sig upp
den vägen. Tekniken har
testats utomlands med goda
resultat.
Sophantering viktig
– Vi kan inte utrota råttorna
helt men vi ska se till att de
inte finns där vi människor
lever, i och omkring våra
bostäder, säger Pasi.

Att tänka på:
• Ring felanmälan om det är stopp i sopnedkastet. Ring hellre en
gång för mycket än en gång för lite, tel 08-508 39 050.
• Håll ordning i grovsoprummen och lämna aldrig matrester där.
Ställ aldrig sopor i trapphuset eller utanför dörren. Läs mer om
faran med saker i trapphus på baksidan.

• Flera trapphus i området
kommer att få konstverk
framöver och under nästa år.
• Vi stödjer Läxhjälpen där
elever får hjälp med läxläsning efter skoltid.
• Vi tittar till alla trapphus
på nätterna torsdagar till
söndagar.
• Vi arbetar aktivt med att
hålla rent och snyggt i fastigheterna och våra områden
för att skapa bättre trivsel.
Allt som står i trapphusen
röjs bort.
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En annan
viktig del i kampen mot
råttorna är sophanteringen.
– Det är viktigt att anmäla
direkt man får problem med
råttor och det är viktigt att
man slänger soporna i sopnedkasten. Matrester får inte
slängas i grovsoprummet,
påminner hon. Sopor drar
till sig skadedjur, tyvärr.
– Vi tar problemet på stort
allvar och jobbar ständigt
för att det ska bli bättre,
avslutar hon.
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Röjt som kan rädda liv
Att hålla rent och röjt i trapphuset handlar inte bara om
trivsel – det kan rädda liv
också. Det berättar brandinspektör Jan Tomtin.
Ett trapphus utan barnvagnar
eller andra lösa föremål är
inte bara trevligare att vara
i – det är också nödvändigt
för att rädda liv vid en
nödsituation. Vi träffade
brandinspektör Jan Tomtin
som berättar varför fria utrymningsvägar är så viktigt.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Stäng in branden
– Om det börjar brinna i
lägenheten ska man stänga
in branden och ta sig ut
via trapphuset. Då är det
viktigt att det inte står saker

i vägen. Men det är också
den vägen brandmännen
ska ta sig in, och de har ofta
mycket utrustning med sig.
Om det brinner i trapphuset ska man däremot stanna
i lägenheten och stänga
dörren. Den håller branden
borta i minst 30 minuter.
Kan rädda liv
Han förklarar också att
andra behöver använda
trapphuset, till exempel
sjukvårdspersonal, eller
gamla eller rörelsehindrade
som kan ha svårt att ta sig
fram, kanske för att de

Jan Tomtin,
brandinspektör

använder rullstol.
– Det kan verkligen rädda
liv att inte lämna saker i
trapphuset, säger han.

Saker som lämnas i trapphusen forslas bort av Stockholmshem.
Cyklar och barnvagnar ska ställas i cykel- och barnvagnsrummen.

Felanmälan
08-508 39 050
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Sydväst: 08-508 39 053, Måsholmstorget 16, Skärholmen C
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning, bredbandskundtjänst, lokaler (kontor, butik, lager, hobby)
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