
Vi köper allt mer begagnat på Blocket, auktionshus och 
Tradera. Med vår fyndmöbel kan det komma fripassage-
rare i form av småkryp – men det går att undvika dem. 

Text: Petra Olander

avisst är begagnade möbler 
en av anledningarna till att 
vi får vägglöss. Det kon-
staterar Johan Peterson, 
sakkunnig på skadedjurs-
bekämparen Nomor. 

Hur ser jag om det finns vägglöss  
i en möbel?

– Kontrollera möbeln noga innan du  
tar hem den. Vägglössen gömmer sig  
i springor, skarvar och sömmar och är så 
små att du inte ser dem, men spåren efter 
dem syns. Det är små svarta prickar, 
ungefär som flugskit i fönsterkar-
mar. Ser du något sådant så köp 
inte möbeln, oavsett vad för säljaren 
säger. Det är jättesvårt och bökigt 
att sanera ett hem som fått vägglöss.
Så hur gör ni, om vägglössen tagit 
sig in i ett hem?

– Vi använder till exempel värme-
behandling. Det drabbade rummet 
eller lägenheten hettas upp till över 
55 grader, så att lössen torkar ut och 
dör. Vi lägger också ut kiselgur, en 
sorts stenmjöl. 
Vilka andra kryp kan jag få hem 
med möbeln?

– Pälsängrar och mal. Men de är 
ganska harmlösa och enkla att bli av 
med. De hänger med textilier, så bara 
skaka och tvätta plagget innan du lägger 
det i garderoben. 
Gäller försäkringen om jag släpat hem 
skadedjur?

– Absolut, bor du i bostadsrätt är det 
föreningens försäkring som gäller. Men 
kom ihåg att om du bor i flerfamiljshus 
har du anmälningsplikt till föreningen 
om att du har skadedjur. 

Slipp objudna gäster 
när du köper vintage

Johan  
Peterson

J
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Uppåt för begagnat
 När svenskarna fick uppskatta hur stor 

del av deras inköp 2019 som var begagnat 
blev snittet 15 procent, och var fjärde (25 
procent) trodde att de skulle handla mer 
begagnat under 2020. Detta framkom i en 
under sökning från Blocket och Kantar Sifo.

 2019 ökade Sveriges fem största second 
handkedjor sin försäljning med 15 procent, 
visar en sammanställning från Sveriges 
 Radio. Tillsammans omsatte Erikshjälpen, 
PMU, Myrorna, Röda Korset och Stads
missionen runt 1,5 miljarder kronor.

UNDVIK
Ställ inte en skade
djursdrabbad möbel  

i grovsoprummet – det 
är vanligt att någon 

granne hittar den, bär 
upp den till sin lägenhet 
och sedan själv drab
bas av skadedjuren.

Så slipper  
du krypen

 Kontrollera möbeln innan du 
bär in den i ditt hem. Du ska 
leta efter små, svarta prickar, 
det är spår efter vägglöss.

 Var noggrann. Vänd upp och 
ner på möbeln och kolla på 

trästommen, titta noga i skar
var och skruvhål, där snickeriet 

går ihop och där limningar 
finns. Till exempel där bords

benet möter bordsskivan.

 Skaka och tvätta textilier 
innan du lägger dem i garde
roben så slipper du mal och 

ängrar som äter hål  
i produkterna.




