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17/11 2016. 

Informationsbrev om rotter 
Der har nu været afholdt et møde med rottefængeren og en medarbejder fra Vej og Park i Hvidovre 

Kommune. 

På baggrund af de informationer der kom frem, prøver vi nu at lave et stor indsats for at komme 

rotterne til livs. 

 

Det er foreløbig forbudt at fodre fugle i egen have, uden for egen have og på fællesarealerne. 

Det er foreløbigt forbudt at opbevare dyrefoder, foder til fugle eller madvarer i skurene. 

 

Det er en god idé at sikre, at rotter ikke kan løbe op i nedløbsrørene. Der skal derfor placeres en 

kugle af hønsenet for enden i nedløbsrøret, hvis det ikke slutter ned til en brønd. Du kan få et stykke 

hønsenet i kontortiden på ejendomskontoret. 

 

Der må ikke sættes plantekasser helt op af andre ting, da det er et perfekt gemmested for rotterne. 

De gemmer sig der, sidder og spiser eller graver. 

 

Hvis I ser små hulrum udenfor ved jeres bolig, hvor I tænker, at en rotte kan smutte ind, så afluk det 

hulrum. Det kan eventuelt gøres med hønsenet. Spørg evt. om idéer til løsning af problemet på 

ejendomskontoret. 

 

Bevoksning op ad husene gør, at rotterne kan løbe op i det og ind i husene. Derfor anbefaler 

rottefængeren, at beboerne fjerner det. 

 

Der må ikke være tæt plankeværk på begge sider af stolperne på haven. Der skal det nederste bræt 

fjernes, så rotterne ikke kan sidde derinde og gemme sig. 

 

Der er ikke umiddelbare tegn på, at det kan være et brud på rør, der er årsagen til rotterne. 

 

NÅR I ser rotter, så skal I anmelde det til kommunen på kommunens hjemmeside hver gang! 

Ved en fælles indsats, når vi længest! 

 

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil prøve at etablere et samarbejde med Hvidovre Kommune og 

Lejerbo/Egevolden vedrørende bekæmpelse af rotter. Det arbejde er vi i gang med. 

 

Vi har efter rådgivning besluttet, at vi nedklipper hækken i buerne ved stien mod Frydenhøjskolen, 

så rottefængeren kan komme ned til jorden. Der kommer til at forblive noget hæk til at skærme for 

de rækkehuse, der ligger i enden mod Frydenhøjskolen. Vi undersøger prisen for at fjerne busken, 

der også ligger ved stien mod Frydenhøjskolen langs med materialegården og fodboldbanen. Begge 

steder er der indikationer på rotteaktivitet, men rottefængeren kan ikke komme til ved de nuværende 

forhold. Vi er i gang med at indhente tilbud på grønt arbejdet samt taget kontakt til Egevoldens 

bestyrelse.  

 

I hører nærmere, så snart vi ved mere konkret. 

 

Bedste hilsner 

Bestyrelsen 


