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Åtgärdsplan för malangrepp i källarförråd 
 

Föreningen behöver vidta åtgärder för att bli av med problemen med mal i 
källarförråden. Vi har därför tagit fram följande åtgärdsplan som måste följas av alla 
lägenhetsinnehavare: 

 Städa och ställ i ordning i era förråd. Släng det som inte behöver vara kvar eller 
verkar angripet av mal i väl förslutna påsar. Vill ni inte slänga angripna textiler 
måste dessa antingen frysas in minst -18 grader alternativt värmebehandling på 
minst +60 grader. Torktumla eller stryk innan man tar hem det igen. 
 
Den 16-18 oktober finns container uppställd på Övre Djupedalsgatan 

 
 Kvarvarande textilier ska förvaras i försluten plastpåse/plastlåda. Ta kontakt med 

expeditionen om du behöver hjälp med emballage. 
 

 Meddela Fastighetsexpeditionen att du är klar genom att lämna in undertecknad 
talong nedan. Under vecka 43/44 kommer besiktning/kontroll att genomföras av 
för att säkerställa att rensningen är utförd. 
 

För de lägenhetsinnehavare som inte följer punkterna ovan, kommer föreningen 
behöva vidta åtgärder för sanering och eventuella kostnader kan tillfalla 
lägenhetsinnehavaren. 

Mer information om emballage och vem du kontaktar för frågor finns på 
http://goteborgshus53.se/ 

 

 

Jag har gått igenom mitt förråd och slängt ev angripna textilier samt följt 
instruktionerna ovan för återstående material. 

Lägenhetsnummer: _____   Namn: ________________________________ 

 

Underskrift: _____________________________________ Datum: ______________ 
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How to fix moth infestations in basement storage 
 

The Housing Association needs to take measures to get rid of problems with moths in 
our basement storage. We have therefore produced the following action plan that 
must be followed by all apartment owners: 

 Clean and tidy up your storage. Discard what does not need to be left or 
seems to be infested with moths in tightly closed bags. If you do not want to 
throw away infected textiles, these must either be frozen at -18 degrees or 
less or heat treatment at +60 degrees or more. Tumble dry or iron before 
taking it home again. 
 
On October 16-18, a container will be set up at Övre Djupedalsgatan 
 

 Remaining textiles must be stored in a sealed plastic bag or a plastic box. 
Contact the Real Estate Office if you need help with packaging. 
 

 Notify the Real Estate Office that you are ready by submitting the signed 
receipt below. During week 43/44, inspection / control will be carried out to 
ensure that the cleaning is done. 

 

For those apartment owners who do not follow the instructions above, the Housing 
Association will need to take measures for redevelopment and any costs may accrue 
to the apartment owner. 

More information about packaging and who to contact for questions can be found at 
http://goteborgshus53.se/ 

 

 

I have gone through my storage and thrown away any infected textiles and followed 
the instructions above for the remaining materials. 

Apartment number: _____   Name: ________________________________ 

 

Signature: _____________________________________ Date: ______________ 



                                                    
 


