Kære beboere i haveforeningen
Aarhus Kommunes rottebekæmpelse har konstateret, at der er problemer
med rotter i jeres haveforening. Vi er derfor begyndt på bekæmpelsen flere
steder, og vil også opsætte lukkede stationer med indbyggede smækfælder
op i deres område, som en forebyggende indsats.
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For at komme problemerne med rotter til livs, har vi også behov for din hjælp.
Hvis du lukker kolonihaven ned for sæsonen, er det vigtigt, at du er særlig
opmærksom på, at der ikke er skabt gode forhold for rotter. Vinteren er lang,
kolonihaven står tom, og hvis du ikke har taget dine forholdsregler, kan rotten
bo godt og længe her.
Vi har samlet en række gode råd til dig, som du både kan bruge, når du bruger
din kolonihave, og når du evt. lukker den ned for vinteren.
Sådan undgår du rotter













Sørg for at kompostbeholdere er lukkede og rottesikrede.
Affaldsbeholdere skal være lukkede og aldrig overfyldte.
Undgå store bunker af haveaffald.
Rottesikrer af deres bygninger ingen huller under huset.
Saml nedfalden frugt og nødder op fra jorden.
Begrends fuglefodring og fodring af andre dyr til et minimum.
Opbevar foder i lukkede beholdere.
Opbevar ikke affald i det fri.
Hold drivhuset lukket, og fjern spiselige rester.
Ryd jævnligt op i gemmerne, og tjek hynder mm. for spor af rotter.
Tjek bygninger for huller, revner mm.
Tøm huset for fødevarer ved nedlukning.

Rotter skal altid anmeldes
Rotter kan gøre store skader på bygninger og kloakledninger, og så er de
smittebærere af forskellige sygdomme.
Rotter er dygtige til at tilpasse sig, men de er afhængig af vand, føde og en
tør redeplads. Så længe de betingelser er opfyldt, bliver rotten boende.
Som kolonihaveejer har du pligt til at rottesikre, renholde dit hus og din have,
så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.
Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen. Du kan gøre dette
på www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).
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