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ten för att en svart sida ska generera fyra 

plåtar annars blir det fel i överföringssyste-

met.
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Kombinationen låga tem-
peraturer och snabbtvätt 
leder till att bakterierna 
trivs i tvättmaskinerna. 

Nu varnar forskare för 
gemensamma tvättstugor. 

Men det går att tvätta 
utan att riskera smitta.

Får du ofta hårsäcks- 
inflammationer, bölder,  
diarré eller blir du aldrig fri 
från din förkylning? Luktar 
tvätten illa när du öppnar 
luckan till tvättmaskinen? 
Då ska du fundera lite på 
hur du tvättar dina kläder.

Visst, miljövänligt och 
ekonomiskt – men så hygie-
niskt är det inte alltid att 
tvätta i låga temperaturer. 
Tänker du efter så är 30–40 
grader rätt ljummet. I de 

temperaturerna överlever 
till exempel gula stafylo-
kocker som kan ge upphov 
till bland annat sårinfektio-
ner och bölder.

Vad tvättades innan?
Tvättar du i gemensam 

tvättstuga vet du aldrig vad 
som har tvättats i maskinen 
innan du ska använda den. 
Sportstrumpor, mattor,  
tygblöjor, bandage, ja, det 
kanske inte känns så kul att 
tänka på vad som har snur-
rat runt där inne. Och vad 

som blivit kvar. Nu  
varnar forskare för gemen-
samma tvättstugor.

Rengör maskinen
– Ur ett smittskydds- 

perspektiv är gemensam-
ma tvättstugor inte att re-
kommendera. Det är bra 
om man har sin egen tvätt- 
maskin. Men viktigast av 
allt är kunskap om hur du 
ska tvätta. Måste du dela 
tvättmaskin finns det saker 
du kan göra för att minska 
smittspridning, säger Åsa 

Melhus, professor och 
överläkare i klinisk mikro-
biologi vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala till 
Hem & hyra.

– Delar du tvättstuga kan 
du rengöra maskinen ge-
nom att köra en tom tvätt  
i 90 grader och därefter 
tvätta. I gummiringarna 
finns ofta gammalt vatten 
som bakterierna frodas i. 
Det är viktigt att rengöra 
gummiringarna och ta bort 
vattnet som samlats där.

Enligt Åsa Melhus är det 

största problemet att 
många tvättar i för låga 
temperaturer och använder 
flytande tvättmedel. Då 
växer svamp och bakterier 
till i stället för att ta försvin-
na. Luktar de tvättade  
kläderna dåligt kan detta 
vara orsaken.

Men genom att följa oli-
ka tips och hålla maskinen 
ren kan du 
undvika att 
bli smittad. 

Och det 
är trots allt 
ganska 
ovanligt att 
sjukdomar 
sprids på 
det här  
viset.

Med en handplockad 
 bukett gula vårblommor 
landade drottning 
 Elizabeth vid Kensington 
palace i London.

Hon hade tagit helikop-
tern från Windsor castle 
till sitt sjätte barnbarns-
barn.

Och kanske för att gra-
tulera prinsessan Charlot-
te på treårsdagen. 

Det är inte särskilt långt 
mellan de båda kungliga 
palatsen, ungefär 30 kilo-
meter. Men med den 
 besvärliga Londontrafiken 
är det kanske inte konstigt 
att drottning Elizabeth 
 valde att ta den kungliga 
helikoptern in till centrala 
London där hennes barn-
barn, prins William, bor. 

Föddes 23 april
Prins Philip återhämtar 

sig från en höftledsopera-
tion och därför hade inte 
drottningen hälsat på prins 
Louis som föddes den 23 
april, skriver Daily Mail. 

Drottningen landade vid 
Kensington palace där 
prins William och hans 
 familj bor.

I handen höll hon en  liten 
bukett vårblommor i vitt 
och gult som såg ut att  vara 
handplockad. 

Lillsessan fyller tre
Hon var klädd i tweed-

kjol, rejäla skor, en rosa 
 tröja och en lång, praktisk 
väst. Eftersom prinsessan 
Charlotte fyllde tre år i går 
låg det med största säker-
het en liten present till 
 henne i drottningens hand-
väska. 

Prins Louis Arthur Char-
les är drottningens sjätte 
barnbarnsbarn. Han är 
döpt efter en älskad släk-
ting, prins Philips morbror 
Louis Mountbatten. År 
1979 dog han i ett IRA- 
attentat. Hans syster hette 
Louise och var gift med 
Sveriges kung Gustav VI 
Adolf. 
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Drottningen 
på besök hos 
prins Louis

Drottning Elizabeth med en 
annan blombukett i handen.

SPRIDER SMITTA Tvättmaskiner i gemensamma tvättstugor är smittohärdar om vi tvättar i låga temperaturer, varnar forskare. Foto: JOHNÉR

Bakterier frodas 
i tvättmaskinen

Forskare varnar för gemensamma 
tvättstugor och låga temperaturer

Barn förbjöds sälja majblommor i galleria Fall av mässling upptäckt i Borås
n  Två tioåringar som 
sålde majblommor  
i Tyresö centrum 
blev avvisade av 
vakten i gallerian. 
Hen hänvisade 
dem till garaget.

– Jag tycker verkli-

gen inte att det är 
okej, det är ju barn 
det handlar om, 
 säger den ena 
 tioåringens 
mamma till tid-

ningen Mitt i.
Enligt Bo Jans-

son, fastighetschef på Skandia 
Fastigheter som äger gallerian, 
måste man ha tillstånd för för-
säljning. Men majblommor 
och tioåringar?

– Det kan man nog accep tera, 
säger Jansson.

 (TT-Aftonbladet)

n  Ett fall av mässling har upptäckts 
på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, 
skriver GT.

– Det är ett litet barn som inte 
 kunnat få sin första vaccination som 
har insjuknat under en utlandsresa, 
 säger Gunilla Ockborn, biträdande 
smittskyddsläkare vid Västra Göta-

landsregionen, till tidningen.
Just nu pågår smittspårning på en 

klinik på sjukhuset och en vård-
central. Det är oklart hur många per-
soner som kan ha utsatts för smittan.

Inkubationstiden för mässling är 
7–18 dagar. 

 (TT-Aftonbladet)
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Tvätta rätt

STvättar du i gemensam 
tvättstuga, kör ett program  
i 90 grader med tom maskin 
innan du börjar tvätta. Torka 
rent och torrt mellan gummi-
ringarna i luckan, ett favorit-
tillhåll för mikroorganismer.
SHar du egen maskin, håll 
den ren. I bruksanvisningen 
står det hur du gör. Kontrol-
lera att facken för skölj- och 
tvättmedel är rena, där kan 
det annars gro ordentligt.
SSkippa snabbprogrammet 
och kör normalprogrammet  
i stället. Ju fler gånger 
tvätten sköljs desto större 
chans att bakterierna  
försvinner.
STvätta i 60 grader, i alla 
fall det som du har närmast 
kroppen som underkläder 
och strumpor och hand- 
dukar. Lakan tvättar du  
i 90–95 grader med vittvätt-
medel. Då dör mikroorganis-
merna. Blekmedlet hjälper 
också till att minska mikro-
organismerna.
STorktumla och stryk dina 
kläder, det tar kål på bakte-
rierna
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