
Due og måke problemer i Hagaløkka Sameier. 

 

Fugler, rotter og mus skal ikke mates.  

Mater man disse ved blokkene, så kommer det bare enda flere til området. 

Det SKAL IKKE kastes mat fra balkonger og vinduer.  

Ikke bare fordi vi får problemer og at det ikke er lov! Det er farlig, da man kan treffe mennesker 

med de skadene dette kan medføre. Vi har dunker for matavfall ved alle innganger. BRUK DEM. 

Seksjonseiere klager da fuglene driter ned på balkonger. Rotter og mus koser seg med rester på 

natten.  Tenk deg hvis du mater disse. 

Skadepotensial wikipedia: 

Fugler/gnagere kan medfører et tilgrisningsproblem. Ekskrementene forurenser tak og fasader på bygninger, 

statuer, parker, lekeplasser, fortau, gågater, torg, biler og båter og mye mer. Den sterkt etsende avføringen 

etter duer kan ødelegge billakk, tak og fasader med videre. Det kan det også bli et luktproblem.   

Smittefare 

Fugler/gnagere kan forurense mat og fôr med avføringen sin, og har potensial til å kunne overføre sykdommer 

og parasitter. Eksempler er diaréfremkallende bakterier som Salmonella og Campylobacter.  

 

Pigeon and gull problems in Hagaløkka.  

Birds, rats and mice should not be fed.  If you feed these at the blocks, only more will come to the area. 

Do NOT throw food from balconies and windows. 

 Not just because we're having problems and that it's not allowed! It is dangerous, as you can hit people 

with the damage this can cause. We have cans for food waste at all entrances. USE THEM. 

 Section owners complain when the birds shit down on balconies. Rats and mice enjoy leftovers at night. If 

you fed these. 

 Potential harm wikipedia: 

 Birds / rodents can cause a soiling problem. The excrement pollutes the roofs and facades of buildings, 

statues, parks, playgrounds, sidewalks, pedestrian streets, squares, cars and boats and much more. The highly 

corrosive feces of pigeons can damage car paint and materials used for roofing and facades and so on. It can 

also be an odor problem. Plus much more. 
Danger of infection: 

 Birds / rodents can contaminate food and feed with their faeces, and have the potential to transmit diseases 

and parasites. For health reasons, the stocks should therefore be checked. Examples are diarrhea-causing 

bacteria such as Salmonella and Campylobacter. 
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