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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 

finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

 

Ta bort getingboet på kvällen  
 
Trots en sval inledning av sommaren har nu delar av Sverige drabbats av 

getinginvasion. Det är det lite torrare och varmare vädret som satt fart på 

getingarna.  

 

Den som drabbas av problem med getingbon i villan eller fritidshuset kan genom 

boendeförsäkringen få hjälp med saneringen. Anlita därför i första hand professionell hjälp 

från saneringsföretag. Det är säkrast att ta bort boet på vintern när det inte finns några 

levande getingar eller på försommaren då boet ännu bara innehåller en hona och ett mindre 

antal larver. 

– Om man måste sanera eller ta bort boet är det bäst att göra det en kväll när det är kyligare 

och då är också de flesta getingar inne i boet. Om getingar inte stör eller är till besvär, låt 

dem vara, tipsar Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala. 

 

Om du fått ett getingstick: 

• Tvätta getingsticket med tvål och vatten.  

• Smärtan kan dämpas med en isbit.  

• För att minska smärtan och risken för infektioner kan man också lägga en fuktad 

huvudvärkstablett på sticket.  

• Blir man illamående, får yrsel och kräks och känner stark klåda över hela kroppen 

måste man söka läkare snabbt.  

• Om sticket sitter i mun eller hals, åk omedelbart till sjukhus.  

• Sök läkare vid bålgetingstick. 

 

Minska risken för att drabbas av getingstick: 

• Ta bort getingbon en så tidigt som möjligt på sommaren eller på vintern. 

• Anlita i första hand saneringsföretag  

• Gå inte barfota utomhus där det kan finnas risk för getingar.   

• Undvik söta eller starka parfymer.   

• Förbered grillpartyt genom att erbjuda ”dina” getingar alternativ föda. Ställ ut något 

gott en bra bit ifrån festen och i god tid innan den börjar.  

• Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus.   

• Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute.   

 

 

För mer information, kontakta gärna:  

Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala, 070-609 56 89 

Länsförsäkringar presskontakt, 08-588 418 50 
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