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Hei!
Dette er et spesial infoskriv siden det omhandler et problem. Det er oppdaget mye rotter i
vår kloakk som trenger inn i hus og er ute i våre hager i et omfang aldri før observert.
Ila dette året har vi for første gang (?) fått flere henvendelser om rotter, hittil i år er det gjort
observasjoner i alle veiene våre. Det begynte med spredte enkeltobservasjoner, men så tok
det seg (desverre) opp i Skogvn mot Vestoppfaret, og i en henvendelse viste det seg å være
mange rotter.
Anticimex foreslo en annen løsning enn gift fordi den fører til at rotter kan dø inne i vegger
osv. Det ble installert en såkalt WiseTrap som monteres nede i kummen inne i selve
kloakkrøret. Den dreper rotter etterhvert som de passerer, og rottene blir skylt ut med
kloakken. Fellene rapporterer tilbake via sms. Ila noen dager hadde den drept 30-40 rotter.
Det har også kommet observasjoner i Vestoppfaret.
Styret tar problemet på stort alvor, jobber med saken og vil jobbe med den til en løsning er
funnet. Det vi har gjort er at vi har tatt en befaring med Anticimex i kummene våre for å se
på mulige løsninger. Dette kan vi nå gjøre i nøyaktig detalj takket være Christen og Øyvind sitt
arbeid med å kartlegge alle kummene og deres status. Det Anticimex (og vi) ønsker å gjøre er
å finne de kummene med rør som fører ut av vårt system, f.eks ut i kommunalt rør og ut
nedover mot Flaskebekk osv. På disse punktene bør vi installere litt mer permanente
WiseTrap’s slik at rotter ikke kommer inn i vårt system. Så må vi nok ta en «kampanje» på
kummene også innenfor vårt system slik at vi fjerner det store antallet som ser ut til å være
der.
Vi jobber med at kommunelegen og kommunen skal ta ansvar også økonomisk, og det
samme mot andre veier og foreninger som ligger i en videreføring av vårt system. Det som er
klart er at dette er dyrt. Selve fellene koster per måned og kan tas inn og ut, så en kampanje
blir dyrt, men den (og kostnaden) er midlertidig. Den permanente løsningen blir kanskje en
fast utgiftspost på budsjettet vårt og er ment å være der hvor våre rør går ut i
omkringliggende systemer (en slags guard).
I tillegg er det kummer som ikke har åpning i rør, her må vi vurdere om vi skal få åpnet røret
slik at feller kan installeres. Noen kummer har åpning, men har ikke gitter slik at rotter kan
trenge ut, her må vi få montert gitter. Noen kummer har feil type rør, her kan det være
vanskelig og finne en løsning. Alt dette vil øke kostnadene.
Vi kommer tilbake med mer info når vi har en mer nøyaktig løsning, men vi vil nok beslutte å
ta regningen for det som bare må gjøres umiddelbart før vinteren setter inn selv om den blir
høy.
Ha en fin dag, Roy

