
                   

                 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 4 Række 

 

 

 
8. august 2017 

 
 
 

 
Vigtig information vedrørende ROTTER. 
 
Vi har i afdelingen haft flere tilfælde af rotteplage under og inde i boligerne, 
dette vil vi gerne undgå fremover og det er så her DU kommer ind i billedet. 
 
Et rottetilhold opstår aldrig uden at der enten er rede muligheder eller 
tilgængelig føde. En rotte kan komme ind af en sprække på ca. 20 mm. Og kan 
gnave igennem alt der er blødere end marmor. 
 
Rotter tiltrækkes af madaffald / dyrefoder og lignende, hvorfor det er STRENGT 
FORBUDT af opbevarer dette i haverne.  
Har du dyrefoder/madvarer i skuret, skal det opbevares i tætte glas/metal dåser 
eller lukkede tønder. 
 
Smid ikke kød, æg og brød rester i kompostbunken og anvend helst en lukket 
kompostbeholder. 
 
Ligeledes henstiller vi til at man ikke fodre fugle i haverne, da det også 
tiltrækker rotter og andre skadedyr. 
 
Der må kun kommes toiletpapir i toiletterne, da andet kan stoppe kloakken og 
forhindre rottespærene i at lukke tæt, så rotterne kan komme ind i kloakken 
igen. 
 
Vær opmærksom på følgende som kan være tegn på rotter: 

• Lugtgener fra afløb eller ventilationen. 
• Stoppede afløb / kloakker. 
• Piben og kradselyde inde i huset. 
• Nedsunkne fliser og huller omkring brønde. 

Observerer du noget af ovenstående, så kontakt straks ejendomskontoret, så det 
kan undersøges om det skyldes rotter. 
 
Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal du strakt anmelde det til 
kommunen http://albertslund.dk/selvbetjening/bolig-og-byggeri/anmeld-
rotter/ samt anmelde det på ejendomskontoret. 

http://albertslund.dk/selvbetjening/bolig-og-byggeri/anmeld-rotter/
http://albertslund.dk/selvbetjening/bolig-og-byggeri/anmeld-rotter/
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Da der har været flere tilfælde af rotter, er der iværksat arbejde med montering 
af rottespærre i alle kloakkerne, disse fungerer ved at rotterne kan komme ud og 
ikke ind i kloakken. Ligeledes er der ved at blive hentet tilbud på en årlig spuling 
af kloakkerne samt servicering af rottespærre, så vi kan komme rotterne i 
forkøbet.  
 

VÆR OPMÆRKSOM / HJÆLP HINANDEN OG LAD OS STÅ SAMMEN I 
BEKÆMPELSE AF ROTTERNE. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Afdelingsbestyrelsen 
Rotteudvalg 
Ole Jensen, Bente Baudier 
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