
Hur orolig ska jag vara? 
Faran att smittas är trots allt liten. I Sverige drabbas ungefär 500 

personer varje år fastän att det – åtminstone enligt det 

specialistföretag vi anlitat – är vanligt att det förekommer 

Legionellabakterier i fastigheterna. För att drabbas krävs det en 

rad olyckliga omständigheter. Annars skulle det vara fler som 

insjuknar än vad det faktiskt är.  

 

Troligtvis har vi haft Legionellabakterierna hos oss under en 

längre tid. Vi har bara inte vetat om det, och du har säkert duschat 

många gånger och det har gått bra. 

 

Det finns därför ingen anledning till oro om man inte har ett 

nedsatt immunförsvar. Däremot ska man naturligtvis ta 

allvarligt på det här och minimera risken för att drabbas. 

Spola ur ledningarna innan du duschar! 

  

Hur drabbas man? 

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar; 

legionärssjuka och pontiacfeber. Legionärssjuka yttrar sig i regel 

som en kraftig lunginflammation och kan vara mycket svår. 

Symptomen uppträder ofta akut två till tio dagar efter att man 

blivit exponerad för bakterien. Pontiacfeber är en lindrigare 

variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk och 

som normalt går över av sig själv. De flesta som utsätts för 

bakterien insjuknar inte. 

 

Fler frågor? 

Kontakta Fastighetsskötaren Lennart, 070-566 15 69 eller 

Vicevärden Per-O 0733-200 204 (kvällar) om du har frågor. 
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Information om att vi har 

Legionellabakterier i varmvattnet   
Efter att en person i Rågen 2 (Råggatan) insjuknat i Legionärssjukan 

har prover visat att vi har Legionellabakterier i varmvattnet. 

 

Det betyder att det finns en förhöjd risk att drabbas av 

Legionärssjukan om man t.ex. duschar i Axet. Den som har nedsatt 

immunförsvar bör därför undvika att duscha, eller på annat sätt andas 

in vattendimma, i Axet till vi konstaterat att bakterierna är borta. 

Legionärssjukan är en allvarlig form av lunginflammation. 

 

Det är inte farligt att dricka kallvattnet, tvätta händerna, diska etc. 

Legionellabakterien är bara farlig då den kommer ner i lungorna. 

Den vanligaste spridningsvägen anses vara när man duschar och 

andas in vattenaerosoler (vattendimma) som innehåller bakterien. 

 



Varifrån kommer Legionellabakterien? 

Legionellabakterier förekommer naturligt i sötvatten som sjöar 

och grundvatten. Där är de inte farliga. Men i stillastående vatten 

kring 40 grader förökar sig bakterien snabbt. Det kan ha skett 

genom att det finns ett proppat rör, d.v.s. en blindledning, eller 

smuts i vårt vatten- och värmesystem där bakterierna trivts. 

 

Vad händer nu? 
Vi har anlitat ett företag som är specialiserat på att rena vatten- 

och värmesystem från Legionellabakterier. De kopplar in 

reningsapparater på olika ställen i systemet som successivt 

kommer att ta död på bakterierna. De kommer samtidigt att göra 

rent ledningarna och ta prover från olika stället för att försöka 

hitta eventuella blindledningar. 

 

När är faran över? 
Det kommer att ta 4-5 veckor att rena vår anläggning. Så snart 

prover visar att faran är över kommer vi att informera om det. 

 

Hur sprids smittan? 
Förutom när man duschar så kan smittan spridas när man 

använder: 

 Bubbelbad 

 Luftfuktare 

 Högtryckstvätt 

 Prydnadsfontän. 

 

För att vara på säkra sidan bör man vara försiktig tills faran är 

över. Ångstrykjärn, vattenkokare etc. är ofarliga att använda 

eftersom Legionellabakterierna snabbt dör vid 70 grader.  

 

Vad har Axet gjort hittills? 
Så snart vi fick kännedom om att en person i Axet drabbats av 

Legionärssjukan höjde vi temperaturen på varmvattnet. Vi ställde 

också in att vattnet i våra varmvattenvärmeväxlare och beredare 

kokas två gånger per dygn i stället för som normalt en gång per dygn.  

 

Vi kontaktade också Miljöförvaltningen som kom och tog prover. 

Den 7 september blev vi muntligt informerade av Miljöförvaltningen 

om att vi har Legionellabakterier i vattensystemet. Vi informerade 

då genom lappar i trapphusen. 

 

Den 9 september var företaget på plats och en rörmokare installerade 

ingångar för reningsapparaterna m.m. Måndag den 12 september 

installeras reningsapparaterna. 

 

Hur kan jag minimera risken att smittas? 
Det absolut bästa sättet är att spola ur ledningarna innan du börjar 

duscha. Sätt på kranarna och låt vattnet rinna någon minut så att 

rören spolats ut. Se helt enkelt till att kallvattnet är kallt och 

varmvattnet varmt (och tillsammans en behaglig temperatur) innan 

du börjar duscha.  

 

 
 


