Lyngby-Taarbæk Kommunes boligforeningsnetværk inviterer til:

Temamøde om rotter
Er jeres ejendom tilstrækkeligt sikret mod rotter?
Hvornår: Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 14-17
Hvor: Kommunalbestyrelsens spisestue 5. sal på rådhuset, Lyngby Torv 17
Antallet af rotteanmeldelser stiger år for år, også i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et rotteangreb kan have
store økonomiske konsekvenser, ikke mindst hvis rotterne kommer indenfor i boligen. På dette møde vil
vi fortælle om, hvad man som boligforening kan gøre for at mindske risikoen for rotteangreb. Vi stiller
også skarpt på myter og gode historier om rotter, for hvad er egentlig fup og hvad er fakta, når det
kommer til rotter?
Oplægsholder er Ann Charlotte Heiberg, en af Danmarks førende rotteeksperter og underviser på
Miljøstyrelsens rotteautorisationskursus. Ann Charlotte har en baggrund som forsker ved Statens
Skadedyrlaboratorium, hvor hun bl.a. undersøgte rotterne i Lyngby-Taarbæk Kommunes kloaksystem.
Herudover får vi besøg af Niels Jacobsen, der siden 1990 har været direktør i bekæmpelsesfirmaet
Kiltin, og har stort kendskab til rottebekæmpelse i praksis. Niels vil fortælle om forebyggelse og sikring
mod rotter. Firmaet står for den praktiske rottebekæmpelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Program:
-

Velkomst v. Iben Langgaard, Lyngby-Taarbæk Kommune
o Hvordan går det med antallet af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune?
o Hvordan kan kommunen hjælpe, hvis der er rotter på en ejendom?

-

Myter og fakta om rotter v. Ann- Charlotte Heiberg, AC Heiberg Rådgivning
o Er rotter klogere end mennesker?
o Er det overhovedet muligt at bekæmpe rotter, eller må vi lære at leve med dem?
o Hvordan forholder vi os, hvis rotterne er kommet ind i boligen?

-

Forebyggelse af rotteangreb v. Niels Jacobsen, Kiltin A/S
o Hvordan sikrer vi bedst vores ejendom mod rotter?
o Gode og uheldige eksempler fra den virkelige verden

Det er gratis at deltage i temamødet, men af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig mødet på
miljoplan@ltk.dk. Skriv ”temamøde rotter” i emnefeltet, og oplys navn, boligforening og e-mailadresse.
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 14. maj.
Venlig hilsen,
Iben Langgaard
Klima og Forsyning
Lyngby-Taarbæk Kommune
Direkte tlf.: 45 97 36 43, mail: ibla@ltk.dk

