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Sanering av silverfisk  
Många medlemmar har under en lång tid haft stora problem med silverfisk i sina 
bostäder. 
Som tur är gör de ingen skada men det är otrevligt. 
För att komma till rätta och förhoppningsvis råda bot på problemet måste vi alla 
hjälpas åt och göra en sanering samtidigt och tillsammans. 

Vi kommer att dela ut fällor som ni placerar där ni upplever att det finns mest 
silverfisk. 
Vanligtvis betyder det i badrummet och under köksbänken men ni kanske upplever 
att ni har större problem någon annanstans. Det är mycket viktigt att ALLA placerar 
ut fällorna i sina bostäder, även om ni inte märkt att just ni har silverfisk. De 
kryper i fastigheterna och sätter man ut fällor på flera ställen kanske de flyttar till 
en annan lgh.  
Vi vill verkligen bli av med dem. 

Fällorna läggs i era postboxar om ca 2-3 veckor.  
Vet du redan nu att du inte är hemma i mitten av september, var snäll hör av dig 
till styrelsen kontakt@brfbetula.se eller lägg medd. i vår brevlåda i sophuset på 
gården, så får vi försöka lösa det på något sätt.  
Vår fastighet är försäkrad hos Trygg Hansa. Informationen nedan är hämtad från 
Nomor´s hemsida och är det bolag som Trygg Hansa anlitar för skadedjurssanering.  

Silverfiskar 
Den vanliga silverfisken är en vinglös, ljusskygg och silverglänsande så kallad 
fjällborstsvans som kan bli upp till 12 mm lång. På ställen där det är varmt och 
fuktigt som i kök och badrum trivs den som bäst. De kommer inte upp från 
avloppet som många tror, utan gömmer sig i sprickor och springor i våra hus. 
Silverfiskar lever av det vi lämnar efter oss såsom tvålrester, fett, hudflagor, 
cellulosa samt stärkelserika matvaror som bröd och mjöl men även papper. Som 
nymf är silverfisken upp till 2 mm lång och vit och kan bli 2-4 år gammal. Till 
skillnad från den vanliga silverfisken har den långsprötade silverfisken tre långa 
spröt som sticker ut från änden. Den lever på samma sätt som den vanliga 
silverfisken, men vistas däremot gärna i torra utrymmen.  
Så undviker du dem: 

• Håll så rent och torrt som möjligt i badrum, skafferier och längs golvlister 
• Dammsug golvlister, sprickor i golvet och andra mindre skrymslen regelbundet 
• Dammsug framför att våt torka eftersom silverfiskar gillar fukt 
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Lämpliga bekämpningsmetoder: rengöring och särskilda fall kemisk bekämpning, 
silverfiskfällor 
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