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”Var är tvålen, broder? 
– Ge mig tvålen, syster! 
Söken och leten tåligt – bad 
är dåligt utan tvål.       ”
Hur gör man en tvål?

– När vi skapar en kall-
rörd tvål börjar vi med att 
tänka ut receptet, säger Ma-
lin Lindmark, vilka oljor vi 
väljer styr hur bubblorna 
ska se ut och hur hård två-
len blir.

– Hur skall den dofta, 
fortsätter Malin, och om 
den skall skrubba, är också 
frågor vi ställer oss i det här 
stadiet av produktionen.

Därefter väljs de olika 
oljorna ut, och till skillnad 

från många andra tvåltill-
verkare använder man inte 
palmolja i tvålarna från Ma-
lin i Ratan.

– Med mitt miljöengage-
mang i bagaget valde jag ti-
digt att inte skapa tvål med 
palmolja, berättar Malin, 
trots att det är en mycket po-
pulär ingrediens i tvål och 
ger en hårdare slutprodukt.

– Men palmoljeindustrins 
påverkan på regnskogen 
drev mig att skapa ett bra 
sammanvägt tvålrecept 
med andra fasta fetter och 
oljor, fortsätter Malin, och 
alla tvålar vi nu tillverkar 

är helt utan både palmolja 
och djurfett.

Därefter mäts och vägs 
alla ingredienser och mix-
as med det som ger textur, 
färg och doft, för att till slut 
hälla upp alltsammans och 
låta förtvålningen ske över 
natten.

– Vi skär sedan tvålarna 
för hand, avslutar Malin, 
och efter att de har torkat i 
några veckor förpackas de.

I den lilla ekobutiken i Ratan 
är det gott om kunder, men 
inte fler än vad som tillåts av 
de rådande coronarestrik-
tionerna.

– Kunderna är noga med 
avståndet, berättar Linn 
Fält, en av de tre flickor som 
sommarjobbar här.

– De som får vänta på sin 
tur, kan slå sig vid någon av 
bänkarna på verandan, eller 
besöka vår lilla loppisbod.
Använder ni själva 
tvålen?

Alla tre besvarar själv-
klart frågan med ett uni-
sont ja!

– Jag tvättar till och med 
min pudel med Malins två-
lar, säger Alma Kärne, han 
heter Zorro och hans päls 
blir jättemjuk.

CALLE RISING 

Att sin lekamen löga  —  lönar    föga utan tvål

Tvålarna mår bäst av att torka fyra till sex veckor innan de kan användas. 
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MELLANBYGDEN. 
Sommarens varma, soliga 
väder ökar risken för alg-
blomning i Bottenviken. 
Vissa algblomningar 
består av giftproduce-
rande bakterier och kan 
därför vara skadliga för 
människor och djur.

Algblomning är ett natur-
ligt fenomen som uppstår 
återkommande varje år 
och finns i alla sorters 
vatten. Det handlar om en 
större ansamling av väx-
plankton, en term som 
innefattar både mikro-
skopiska alger och cyano-
bakterier.

Ibland kan dessa an-
samlingar bestå av arter 
som producerar gifter 
och därför kan det vara 
skadligt för människor 
och djur. Det är vanligast 
att giftiga algblomningar 
består av någon sorts cy-
anobakterier, även kallade 
blågrönalger.

– Alla algblomningar 
består inte av giftprodu-
cerande cyanobakterier 
och det går inte att veta 
vilken art det är frågan om 
utan att ta ett prov. Men 
misstänker man en alg-
blomning så är det alltid 
bäst att undvika kontakt 
med algerna för säkerhets 
skull, säger Anniina Saa-
rinen på Informationscen-
tralen för Bottniska Viken 
(ICBV).

Den som ser något som 
skulle kunna vara en al-
gblomning ska undvika 
att komma i kontakt med 
vattnet och särskilt se till 
att djur och barn håller sig 
på avstånd.

Hittills i år har det 
inte förekommit någon 
misstänkt algblomning 

Robertsfors Kommun. Dä-
remot har misstankar rap-
porterats in från Bäckfjär-
den i Skellefteå Kommun.

– Bilden som rapportö-
ren skickade till oss ser ut 
som en algblomning och 
ett prov av blomningen 
har tagits och kommer 
analyseras av Umeå Uni-
versititet, säger Anniina 
Saarinen på Informa-
tionscentralen för Bott-
niska Viken (ICBV).

Varmt vatten, soligt, 
lugnt väder och näring i 
vattnet är de största risk-
faktorerna och därför bru-
kar det vara mest algblom-
ningar under högsommar 
och sensommar.

I Robertsfors kommun 
har det kommit in väldigt 
få rapporter om misstänk-
ta algblomningar under de 
senaste åren.

– Det beror säkerligen 
delvis på att Robertsfors 
kust är exponerad mot 
havet och det finns få 
skyddade vikar där alg-
blomningen har lättare att 
uppstå. Så på det sättet är 
risken för algblomningar 
lite mindre längs den kust-
sträckan, säger Anniina 
Saarinen.

Samtidigt kan algblom-
ningar ske utan att någon 
upptäcker eller rapporte-
rar dem.
Hur kan klimatför-
ändringarna påverka 
blomningen?

– Det går inte att säga 
med säkerhet ännu hur 
klimatförändringen kom-
mer att påverka algblom-
ningar i Bottenviken, men 
till exempel när tempera-
turen stiger bidrar detta 
till goda förhållanden för 
blomningar, säger Annii-
na Saarinen.

ELLEN HJORT 

Råd vid algblomning
 » Undvik att bada eller ha onödig kontakt med vattnet

Detta gäller när vattnet inte är lika klart som det brukar, ytan 
täcks av en hinna som är tydligt blågrön, grön eller gul-
grön-gulbrunaktig hinna eller om vattnet är grumlat vad som 
ser ut som centimeterlånga tunna hårstrån eller små blågröna 
barrliknande gryn. 
 » Du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna.
 » Barn och djur är riskgrupper, så låt dem inte vara på stränder 

med kraftig algblomning.
 » Kontakta läkare eller veterinär om människor eller djur 

uppvisar sjukdomssymptom efter kontakt med blommande 
vatten.
 » Använd inte vatten från algblomningsområden som 

dricksvatten eller i matlagning eftersom många av gifterna är 
värmeresistenta och finns kvar i maten.

Informationscentralen för Bottniska Viken

Få blomningar 
av alger i länet

   

1
23

1. Storön, Bäckfjärden.  
Inrapporterad 2020/07/15. Prov har 
tagits och kommer att analyseras.
2. Flakaskär, Storön, Bäckfjärden.  
Observerad 7.8.2020.
3. Näseviken, söder om Grötskäret. 
Bäckfjärden. Observerad 8.7.2020.
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