
 

PM Nilssons Fastighetsservice AB 
Hemsida: www.spindelsanering.com   Facebook: www.facebook/spindelsanering.com 
Mail: spindelsanering@gmail.com       Instagram: www.instagram.com/pm_nilssons_spindelsanering 
Tel: 0728-422912                                F-Skattsedel finns och försäkring i Trygg Hansa 

PM Nilssons Spindelsanering 

Har ni problem med spindlar? 

Vi har lösningen! 
Vi sprutar ert hus med ett mycket effektivt medel som löser ert problem! 

Medlet är inte farligt för människor och djur! 

Vi vill att ni går in på vår hemsida www.spindelsanering.com och fyller i vårt kontaktformulär 
så tar vi kontaktar vi er. Vi ser gärna att ni är flera fastigheter i området vid samma tidpunkt.  

Riktpriser inkl. moms 

Dessa priser gäller standardvillor och det slutgiltiga priset avgörs på plats.  

1-plansvillor 

1-plansvilla ca. 120 m2  1.100 kr Med källare 1.300kr 

L-formad 1-plansvilla ca. 140 m 2 1.350 kr Med källare 1.550 kr 

1,5-plansvillor 

1,5-plansvilla ca. 140 m2  1.400 kr Med källare 1.600kr 

L-formad 1,5-plansvilla ca. 160 m 2 1.700 kr Med källare 1.900 kr 

2-plansvillor 

2-plansvilla ca. 160 m2  1.800 kr Med källare 2.000kr 

L-formad 1-plansvilla ca. 140 m 2 1.350 kr Med källare 1.550 kr 

Större hus   2.500 kr och uppåt 

Tillägg 

Altan  200 kr och uppåt Inglasad 400 kr och uppåt 

Balkong  200 kr och uppåt Inglasad 400 kr och uppåt 

Garage   400 -700 kr 

Carport  500 - 700 kr 

Bod  400 - 600 kr 

Båt  Bestäms på plats 

Övrigt  Bestäms på plats 

Reseersättning 

Vi sprider ut eventuella resekostnaden om ni är flera i området som samtidigt spindelsanera. 
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PM Nilssons Spindelsanering 

Information till fastighetsägaren  

Är det första gången och väldigt mycket spindlar så rekommenderar vi 2 år i rad 
sedan vartannat år så håller ni spindelbeståndet nere. 

Har ni mycket nedsmutsade ytor så rengör gärna innan besprutningen (spindelnät 
behöver ej tagas bort det kan göras efter vårt arbete) och vi rekommendera er att inte 
tvätta fönsterna inom en vecka efter besprutning för bästa effekt.  

Medlet sprutas på huset i områden där Spindlarna befinner sig och Spindlarna 
kommer att reduceras kraftigt inom några dagar. För att hålla ner spindelbeståndet till 
en ej besvärande nivå rekommendera vi att Spindelsanera minst vartannat år. 

Medlet är inte farligt för människor eller djur! 

För att få en bra effekt av besprutningen kommer det oundvikligen även att komma 
på fönsterna. Fönsterna i sig kan rengöras men vi rekommendera att de inte tvättas 
på en vecka efter vårt arbete för att medlet ska hinna bita sig fast ordentligt runt 
omkring glaset (tvätta inte fönsterna innan vi utför vår Spindelsanering). 

Det viktiga är att inte ta bort medlet där vi besprutar såsom fönsterkarmar och 
fönsterbleck. Vill man rengöra dessa så vänta gärna någon vecka och använd sedan 
gärna vatten och trasa eller ett mycket milt medel. Det bästa är att rengöra 
fönsterblecken innan vi utför spindelsaneringen. 

Medlet lämnar inga synliga fläckar på besprutade områden, det skadar inte 
besprutade ytor och det luktar inte. Områdena som besprutas kan användas direkt 
efter utfört arbete. 

Vid spindelsanering besprutar vi områden där spindlar hämtar sin föda och det är 
ställen där knott och mindre insekter trivs bla. där det är upplyst av lampor eller vid 
fönster företrädesvis och vid utstående objekt där att dom kan spinna sina nät 
emellan. 

Vi besprutar områden där spindlarna har sina krypin och det är överallt där det finns 
öppningar av olika slag tex. taknocken, fönsterbleck, fönsterskarvar, 
ventilationsgaller, runt grunden. 

Runt ett fönster tex. sprutar vi runt fönsterkarmen och fönsteröppningen, taknocken 
på ovansidan tak, skarven tak och vindskiva, undersida mot vägg, undersida mot 
vindskiva och sedan utsidan av vindskiva. 

När vi kommer så är det önskvärt att ni har tagit bort föremål som är mot fasaden för 
vår åtkomst. 

Har ni möjlighet att dela detta dokument till fler i ert område så är vi tacksamma 
som till exempel villaföreningar på Facebook mm. 

Covid 19: Vi har skyddsutrustning och vi iakttar största försiktighet vid utförandet av 
vårt uppdrag. 


