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Væglus
Vi har desværre konstateret at der er kommet væglus i Jacob Erlandsens gade 10 og
altså Øbro 95!
Væggelusen - også kendt som bed bug - er en tæge, der slår sig ned i og omkring
vores sengelejer.
Når mørket falder på, kravler den hen til sit sovende bytte og suger blod fra steder,
der stikker uden for dynen. Den er ca. 6 mm lang, rødbrun, flad og uden vinger.
Den er lyssky, og vil du spotte den, skal du gå efter dens efterladenskaber.
Tegn på væggelus
Det første tegn på væggelus vil ofte være, at du vågner op med bid på kroppen, der
klør. Biddene kan have forskelligt udseende, ofte svulmer de op, og der viser sig
rødmen.
Det er dog ikke alle, der får symptomer efter bid. Væggelusen bider ofte de steder,
der stikker uden for dynen; arme, hænder, hals, fødder.
For at finde ud af om biddene stammer fra væggelus, skal du først og fremmest
undersøge din seng og områderne omkring den.
Her skal du kigge efter væggelusens ekskrementer, som ligner små sorte pletter eller
klatter. Ofte findes de på trærammen under sengen, i samlinger og sømme på sengen
og i madrassen.
Andre hyppige gemmesteder er kroge og hjørner,
revner og sprækker i væggen eller tapetet, under
paneler, bag et billede.
Det er vigtigt at reagere hurtigt på mistanke om
væggelus, da de ellers formerer sig og kan
sprede sig til andre dele af boligen. Kontakt
ejendomskontoret på telefon 35242628

Varmt vand.
Vi har i øjeblikket problemer med at få vores varme vand til at være varmt nok. Det
viser sig at der ikke er tryk nok på dampen i varmekælderen, der gør at vi ikke har
varmt vand. Der arbejdes på højtryk for at få styr på det varme vand.
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