
 
 
 
 

Checklista - 10 steg för att minska risken för klotter 
 
[  ] 1. Öka risken för upptäckt, bra belysning är utmärkt, klottrare vill inte bli sedda. 
Kom också ihåg att alltid polisanmäla klotter. Vi har en snabb process för detta och 
hjälper dig gärna om du vill.  
 
[  ] 2. Om möjligt, gör det besvärligt och obekvämt att klottra. Taggbuskar är ett 
suveränt klotterskydd. 
 
[  ] 3. Ta bort klotter snabbt. Det minskar klottrarens motivation. En klottrare vill 
synas och håller koll på sitt klotter. Det går inte att stjäla färg idag, vilket innebär att 
klottraren måste betala för färgen. Kläm därför åt dem där det känns mest - i 
plånboken. Försvinner klottret snabbt så hittar klottraren ett annat ställe och det är inte 
din fastighet. 
 
[  ] 4. Samverka med fastighetsägare i ditt område. Rena områden klarar sig bättre från 
klotter. Om klotter är etablerat i området ökar risken för att du ska drabbas lavinartat. 
Se bara hur snabbt områden med "lagliga" klotterplank förslummas. Bekämpa klottret 
tillsammans med dina grannar. Tipsa oss om klotterutsatta grannhus så hjälper vi till. 
 
[  ] 5. Använd klotterskydd på utsatta ställen. Det blir både billigare och bättre samt 
miljövänligare saneringar när du gör det. Men var noga med att få rätt skydd. Många 
företag använder samma skydd överallt. Men det är inte så lyckat eftersom olika ytor 
behöver olika typer av klotterskydd. Klotterkonsulten AKS använder de mest effektiva 
klotterskydden på marknaden och har dessutom kompetensen att lotsa dig rätt. Hör av 
dig, råden är gratis. 
 
[  ] 6. Visste du att du kan klotterförsäkra ditt hus till en låg månadskostnad? Alltid 
maxrabatt på klottersanering och snabbare service. Se också till att alla i huset hjälps 
åt att anmäla klotter.  Bra på alla sätt om du vill ha en klotterfri miljö, med alla vinster 
som det ger. 
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[  ] 7. Ställen som är svåra att fly ifrån drabbas sällan av klotter. Går det att sätta upp 
staket? Går det att ordna så att det bara finns en väg ut? Stängda gårdar och 
avgränsade områden drabbas sällan av klotter. 
 
[  ] 8. Rena, fräscha hus och miljöer drabbas mer sällan av klotter. Håll därför rent och 
fräscht runt om ditt hus. Det signalerar ordning och reda, lag och ordning. Sådana 
miljöer klarar sig bättre från skadegörelse. Detta ger förstås vinster i flera 
dimensioner. Vårt systerbolag Specialrengöringar Sverige arbetar med sådant. Besök 
oss här: www.specialrengoringar.se  
 
[  ] 9. Använd en seriös sanerare när du får klotter. Vi får ofta försöka rädda fasader 
som andra företag påstått att de kunnat sanera men förvärrat situationen. Välj en riktig 
klottersanerare direkt. Det här är inget för städfirman, fastighetsskötaren, målaren eller 
plåtslagaren.  
 
[  ] 10. När du projekterar och bygger om dina fastigheter, så väg in materialval som är 
lätta att rengöra. Du kan själv tänka dig hur lämpligt det är med marmor och andra 
material som är kraftigt sugande eller svåra att hålla rena. Det är inte längre frågan om 
du kommer att drabbas av klotter utan snarare när. Välj rätt material så kan du spara 
många sköna tusenlappar och mycket huvudvärk. 
 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation 
 
Vi är på din sida och ogillar klotter minst lika mycket som du. Vår kedja av 
Klotterkonsulten AKS företag är verksamma över hela Sverige. Vill du diskutera 
klotterrelaterade problem så ring direkt.  
 
Du når oss på telefon 020-36 40 40 och på www.klotterkonsulten.se. 
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