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• Våde klude bør enten tørres udenfor, smides ud eller tørres i en tørretumbler ellers 
afgiver kludene bare fugten til luften igen. 
 

• Fjerne kondens på den indvendige side af vinduerne. Hvis der er mere end en-to 
centimeter dug langs  rudekanten, er det et tegn på, at den relative luftfugtighed i 
rummet er for høj. Tør fugten af med toiletpapir, som du skyller ud i toilettet bagefter.  
 

• Holde indvendige døre i boligen åbne for at sikre at luften kan cirkulere i hele huset 
(pånær badeværelsesdøren, når du er i bad) 
 

• Tjek med forsikringsselskaberne, om de har rabataftaler på skimmelsvampalarmer 

Hvis man er blevet ramt af skimmelsvamp, skal man dog ikke gå i panik, men blot fjerne det 
hurtigst muligt.  

- Det er vigtigt at man finder og fjerner årsagen. Drejer det sig blot om et lille område, 
kan man selv fjerne det ved at afvaske området i et desinfektionsmiddel som f.eks. 
Rodalon Indendørs eller Hysan. Men dækker væksten af skimmelsvamp et større areal 
bør man altid søge professionel hjælp hos en rådgiver, siger Charlotte Gøttler. 

 

Kontakt 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
 

Tanja Frederiksen, pressetalsmand 
Mobil: +45 51 95 77 78         
Mail: tanja.frederiksen@tryg.dk 
 

Om Tryg 
Tryg er Danmarks største forsikringsselskab og det tredje største selskab i Norden. Som 
ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg 
for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede 
Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på 
Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via 
TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til tryghedsskabende formål. 
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