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Hemlösa 
på hotell 
för miljon-
belopp
Bryter mot ramavtal. År 2011 köpte kommunens socialförvaltningar 
hotell- och vandrarhemsrum åt bostadslösa för 7 miljoner kronor. Nu 
begär kommunalrådet Dario Espiga (S) en utredning. SID 04

CYKELÅTERBÄRING

Övergivna hojar
hittade nya ägare

Krav på att 
välja rätt 
utbildning
stressar unga

Metro är tillbaka
igen på fredag

Full-hd men 
uselt utbud

Viktiga beslut. Om du inte väljer rätt 
gymnasieprogram på en gång kan det bli 
svårt att byta. Det är ett av skälen till att 
ungdomar känner sig pressade, enligt en 
ny avhandling från Göteborg. SID 14

I morgon är det Kristi himmelfärdsdag 
och då tar Metro ledigt.

Metros prylexpert har 
testat den nya 
generationens 
fi lmlåda. SID 24

Volontären My Högblom, 23, hjälper arkitektstudenten Anni Raasmaja, 24, att laga den gamla trotjänaren hon köpt
genom den årliga cykelåterbäringen. Chalmers Students for Sustainability är arrangörer. SID 04 FOTO: CHRISTINA BLOM

Full-hd men 
uselt utbud
Metros prylexpert har 
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Nu attackeras 
han från alla håll

Några av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i går

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har hamnat mitt i den sociala skottlinjen efter sitt uttalande.  FOTO: BERTIL ERICSON/SCANPIX

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker
(S) på Twitter.  FOTO: SCANPIX

Isobel Hadley-Kamptz, liberal 
debattör, på Twitter. FOTO: SCANPIX

Cherin Awad, jurist, på Twitter.
FOTO: SCANPIX

Stefan Löfven, S-ledare, till TT.
FOTO: SCANPIX

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör
för MP, på Twitter. FOTO: SCANPIX

Marcus Bohlin, liberal ledarskribent
på Sundsvalls Tidning. FOTO: T HASSELRYD

Sara Yazdanfar, SSU, på Twitter.
FOTO: PRESSBILD

Fredrick Federley (C) till Aftonbladet.
FOTO: SCANPIX

Lena Sundström, journalist och
författare, på Twitter. FOTO: SCANPIX

Alliansens dalande opini-
onssiffror var äntligen på 

väg att vända uppåt – då 
hamnade statsminister 
Fredrik Reinfeldt (M) i en 
ny mediestorm. Några ord 
under ett besök på ett ba-
geri i Växjö i måndags orsa-
kade ett Twitteruppror. Så 
här sa Reinfeldt:

– Det är inte korrekt att 
beskriva Sverige som i ett 
läge med massarbetslöshet. 
Om man tittar på etniska 
svenskar mitt i livet så 
har vi mycket låg arbetslös-
het.

Bara någon timme efter 
uttalandet blåste det upp 
till storm på sociala medier 

på internet. Privatpersoner, 
debattörer och politiker 
har det senaste dygnet 
bombarderat Twitter och 
Facebook med sina åsikter 
om statsministerns uttalan-
de. 

– Politikerna börjar lära 
sig hur man ska hantera so-
ciala medier. På exempelvis 
Twitter kan politikerna 
skriva i princip vad som 
helst utan att få följdfrågor 
från kritiska journalister, 
säger Anja Hirdman, medie-
forskare vid Stockholms 
universitet. 

Samtidigt betonar hon 

att internetdebatten är helt 
beroende av etablerade me-
dier för att nå ut. Anja Hird-
man använder uttrycket 
”förslappad tyckarkultur”.

– På forum som Twitter 
kan alla tycka. Det krävs 
inga fakta eller kunskaper i 
ämnet. Men för att nå ut 
krävs det att etablerade me-
dier som tidningar, radio 
och tv hakar på. Annars 
blir det bara en isolerad de-
batt som lever och dör ut 
på internet, säger Anja 
Hirdman.

Fredrik Reinfeldts press-
sekreterare Roberta Aleni-

us är förvånad över upp-
ståndelsen.

– Egentligen sa Reinfeldt 
samma sak som Socialde-
mokraterna. Arbetslöshe-
ten är strukturell och drab-
bar framför allt grupper 
som invandrare och ungdo-
mar. Det är där stödet be-
hövs. När folk försöker re-
ducera problemet till två 
ord som ”etniska svenskar” 
så blundar man för verklig-
heten, säger Roberta Aleni-
us.

Social storm.  Stats-
minister Reinfeldt talade 
om ”etniska svenskar” 
och orsakade en storm 
på sociala medier. 
Etablerade politiker har 
lärt sig använda forum 
som Twitter för att 
angripa sina mot-
ståndare, säger en 
medieforskare.

Mangamålet

”Barn som utsätts 
för övergrepp ska 
inte jämföras med 

fantasifi gurer.”
Björn Sellström, chef för Rikskri-
minalpolisens barnpornografi -

grupp, om att det uppmärksam-
made mangamålet tas upp i 

högsta instans. TT

Välkommen!

SLUTA 
TJATA OM 

RABARBER
Ursäkta mina nära och kära 
och fl yktiga bekanta men 

det är en sak jag är så fruk-
tansvärt trött på att höra. 
Så fort man pratar om ra-
barber så kommer någon 

oundvikligen att säga: 
”De måste ätas före mid-

sommar”. Så i stället för att 
tjata om dem kan ni väl ba-
ra laga något av recepten 

på sidan 25. 
CHRISTOFER AHLQVIST, 

NYHETSCHEF

1
NYHETER

Metrofrågan

Vad tycker 
du om 
Reinfeldts 
uttalande?

– Han har 
rätt i att 
”riktiga” 
svenskar är 
arbetslösa 
mindre än 
andra. Men 
han borde 
inte säga 

det på det sättet eftersom det 
kan såra vissa. Det är så mycket 
folk som är utanför och det här 
kan leda till motsättningar.
Iqbal Shaikh, 63, arbetslös, 
Tumba, Stockholm.

– Är man 
svensk så är 
man svensk 
oavsett 
hudfärg och 
oavsett var 
man kom-
mer ifrån. 
Har du ut-

ländskt påbrå är det svårare att 
få jobb och det man måste göra 
som politiker är att göra något 
åt det. 
Björn Söderberg, 52, entreprenör, 
Tumba, Stockholm.

– Det stör 
mig att han 
använder 
det ordva-
let. Ens 
bakgrund 
spelar ing-
en roll, alla 
ska ha 

jobb. Han bör jobba hårdare så 
att alla får det.
Johanna Isgren, 28, lärare, 
Södertälje.

– Etniska 
svenskar 
kan ha stör-
re möjlig-
het att få 
jobb, men    
i grunden 
har det ing-
enting att 

göra med vilket land man kom-
mer från. Människor är männi-
skor och det fi nns ingen gene-
tisk skillnad.
Yinny Castañeda, 23, guldvärderare/
student, Haninge, Stockholm.

”Det är inte korrekt
att beskriva
Sverige som i 
ett läge med 
massarbetslöshet.
Om man tittar på 
etniska svenskar
mitt i livet så har 
vi mycket låg 
arbetslöshet.”

Några av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i går
”Det är ju milt sagt 
bekymmersamt om 
Reinfeldt inte anser att 
problem är problem förrän 

de drabbar hans 
Täbygrannar, ja.”

debattör, på Twitter. FOTO: SCANPIX

”Uttalanden som Reinfeldts

är Sverigedemokraternas

största vinst. Förskjutningen

i debatten. Skillnaden 
mellan svenskar och 
RIKTIGA svenskar.”

Några av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i gårNågra av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i går
”Han spelar SD i händerna

genom att bekrä� a att 
vissa har mer rätt 
till Sverige än vad 
andra har.”

”Det är otäckt att en
statsminister pekar ut
vissa grupper och särar
ut dem i vi och dom.”

Några av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i gårNågra av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i går
”Eller förresten, begreppet

’etnisk svensk’ är faktiskt

väldigt knäppt i alla 
samman hang jag kan 
komma på.”

”Det är inte korrekt att
beskriva Sverige som
ojämställt. Om vi tittar
på gruppen män är det
 jämställt.”

”Och vad menar Reinfeldt med

”etniska svenskar” som term.

Menar han de som är födda i

Sverige? 2:a generationen? 

3:e generationen?”

Några av de tu a reaktionerna på Fredrik Reinfeldts uttalande i går
”Räknar man bara etniska

svenskar i medelåldern så

 har vi inte ett enda ensam-

kommande � yktingbarn.”

”Reinfeldt-test: Bland hög-

inkomsttagare i Stockholms

län är arbetslösheten låg. 

Alltså existerar ingen 
arbetslöshet.”

LEIF
OLDENBURG
leif.oldenburg@metro.se

Statsministern kan ha rätt i att 
arbetslösheten är högre bland 
invandrade svenskar, men han 
borde ha sagt det på ett annat 
sätt – och hitta en lösning. Det 
sa alla tillfrågade när Metro be-
sökte Tumba utanför Stockholm.

 Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 11275, 404 26 Göteborg. Telefonväxel: 031-743 81 00. 
Internet: www.metro.se Vd: Andreas Ohlson. T f chefredaktör och ansvarig utgivare: Mona Johansson. ISSN 2001-2381. Tryck: V-TAB 2012. 
Upplaga i Göteborg: 151 500 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.
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Metro kunde i går berätta 
om 26-åriga Daniela, som 
tillsammans med spädbarn 
och fästman placerats av so-
cialtjänsten på ett hotell i 
det stökiga industriområdet 
vid Stigs Center. Hon är inte 
ensam. Varje år köper kom-
munens socialförvaltningar 
hotell- och vandrarhems-
rum åt bostadslösa för 
mångmiljonbelopp. 2010 
låg kostnaden på 8,5 miljo-
ner kronor och 2011 på 7 
miljoner.

– Det finns fall där unga 
människor fått bo på hotell 
eller pensionat i över ett år. 
Det hör man ju på namnet 
att det inte är lämpligt, sä-
ger Jacob Jendeby på stads-
revisionen.

Och inte nog med det. De 
inköp Metro granskat sker 

utanför de ramavtal kom-
munen har upphandlat för 
socialt boende, vilket bety-
der att hotellen inte är kon-
trollerade enligt kommu-
nens normer. Det gäller ex-
empelvis kontroll att företa-
get är seriöst och mer exakt 
vilken verksamhet som be-
drivs. För detta har Jendeby 
och hans kolleger delat ut 
skarp kritik i flera gransk-
ningar, nu senast i höstas, 
men hotellplaceringarna 
fortsätter.

– Man har inte kontrolle-
rat vem som är huvudman 
för verksamheten och det är 
ett problem.

Budgethotellet Mini-Ho-
tel på Tredje Långgatan är 
det som kommunen köper 
enskilt flest hotellnätter 
hos. 2010 uppgick notan för 
endast detta hotell till drygt 
5 miljoner kronor. I sin års-
redovisning för 10/11 anger 
hotellet sin omsättning till 
drygt 5 miljoner. Det inne-
bär att kommunens place-
ringar i realiteten utgör näs-
tan hela hotellets intäkter.

Metro har sökt företräda-
re för Mini-Hotel för en 
kommentar, men utan att 
lyckas.

Kommunen lägger 
miljoner på hotell 
för bostadslösa
Bostadslösa. Kom-
munen lägger varje år 
mångmiljonbelopp på 
att placera bostadslösa 
på hotell. Hotell som 
inte kontrollerats, då 
platserna köps utanför 
kommunens avtal. Ett 
helt hotell drevs nästan 
enbart av kommun-
pengar.

Förskola. Klartecken  
för tillfällig förskola  
i Majorna-Linné
Trettiosex nya förskoleplat-
ser. Det fick Majorna-Linné i 
går när byggnadsnämnden 
på ett extrainkallat möte 
godkände ett tillfälligt 
bygglov för en förskola på 
Jungmansgatan, på hörnet 
mot Slottsskogen.

– Det är oerhört positivt, 
framför allt att vi får loss 
förskoleplatser i Linnédelen 
där vi har haft svårast att 
hitta platser, säger Anders 
Andersson, sektorschef ut-
bildning.

Han räknar med att loka-
lerna kommer att vara på 
plats under hösten, och stå 
kvar under de fem år som 
det tillfälliga bygglovet gäl-

ler. Stadsdelen kommer att 
hyra färdiga paviljonger 
som ställs på plats, enligt 
Anders Andersson.

– Invändigt skiljer det in-
te mycket från vanliga för-
skolor, utvändigt ser det ut 
som paviljonger. Sedan sat-
sar man mycket på utemil-
jön, säger han.

Byggnadsnämnden god-
kände även tillfälligt 
bygglov för ersättningsloka-
ler för Annedalsskolan, som 
ska renoveras och byggas 
om. Ungefär 175 barn i års-
kurserna F–3 ska under två 
år gå i tillfälliga lokaler i 
Engelska parken på Semina-
riegatan.  PETER LÖWENDAHL

Mini-Hotel på Tredje Långgatan är det hotell som kommunen köper enskilt
flest hotellnätter hos. FOTO: CHRISTINA BLOM

MOA 
KÄRNSTRAND
moa.karnstrand@metro.se

Kommunalrådet: Det är en nyhet för mig
Efter Metros artikel om bo-
stadslösa Daniela och hen-
nes åtta veckor gamle son 
som är placerade i ett slitet 
hotellrum på 10 kvadratme-
ter begär kommunalrådet 
Dario Espiga (S) en utred-
ning kring kommunens in-
köp av hotellnätter.

– Jag kommer att ringa 

till stadsledningskontoret i 
dag och be om en rapport, 
säger Espiga, som har an-
svar för sociala frågor.

Han menar att han inte 
kände till att hotellkostna-
derna var så höga eller att 
ett enskilt hotell drivits näs-
tan enbart av kommunens 
pengar.

– Det är en nyhet för mig, 
säger han.

Enligt Espiga lägger kom-
munen i dag upp till 40 mil-
joner årligen på att hjälpa 
till med boende åt personer 
som är bostadslösa och inte 
behöver några andra insat-
ser. Ett problem han skyller 
på bostadsbristen.

– Vi har ett underskott på 
bostäder.
Men borde det inte vara er 
uppgift som styrande att 
lösa det?

– Men det är ingenting en 
storstad kan lösa själv. Re-
geringen tog bort subventio-
nen för att bygga hyresrät-
ter. MOA KÄRNSTRAND

Hotellboenden

Hotell som kommunen köp-
te sociala boenden av 2011

• Mini-Hotel: 3,77 miljoner 
• Euroway Hotel: 965 000 
• Grethes Turistrum: 709 000 
• Maria Erikssons pensionat: 
607 000 
• Masthuggsterrassens vand-

rarhem: 598 000 
• Ley-Bo: 276 000 
• Villa Vidablick pensionat: 
150 000

Källa: Stadsledningskontorets 
sammanställning av fakture-
ring från leverantörer utan 
ramavtal (alla över 100 000)

Dinera på Drottningtorget
Det kommer att bli 300 platser med utsikt över Drottningtorget när 
det gamla Posthuset får uteservering. I morgon invigs hotellets terrass 
som kommer att erbjuda något för både hungriga magar och för dem 
som vill släcka törsten. Förberedelserna är i full gång in i det sista och 
Linda Westerberg, florist, gör här i ordning en klotlönn som ska pryda 
terrassen. METRO FOTO: CHRISTINA BLOM

Övergivna cyklar  
�ck nya ägare
I går fick drygt 100 övergivna 
Göteborgscyklar nya ägare. 
Chalmers Students for Sus-
tainability, CSS, arrangerade 
för andra året Cykelåterbä-
ring, när gamla ägarlösa cyk-
lar delas ut till priset av ett 
års medlemskap i förening-
en, 50 kronor. Ett erbjudan-
de som Anni Raasmaja, arki-
tektstudent, nappade på.

– Det är en jättebra grej, i 
stället för att slänga cyklar-
na, säger hon.

Själv stod hon i kö i en 
timme för att få tag i sin cy-
kel, som sedan behövde en 
rejäl översyn.

– Jag tog bort en trasig 
lampa, ställde in broms och 
växel. Men däcken var hela 
så det räckte att pumpa 

dem, säger hon innan hon 
rullar i väg på sin nya cykel.

Frivilliga i nystartade Cy-
kelköket var på plats för att 
hjälpa de nyblivna ägarna.

– Vi har verktyg och kan 
hjälpa till, men man fixar 
sin cykel själv, säger Dan- 
Eric Archer, maskinteknik-
student som är engagerad i 
både CSS och Cykelköket.
PETER LÖWENDAHL

Cykelköket

• Vad: Frivilliga cykelintres-
serade som gärna hjälper 
till att fixa din cykel.  
• Var: Djurgårdsgatan 41b 
• När: Tisdag och torsdag 
kl 18–20. 
• Info: Cykelkoket.org

Dan-Eric Archer fixar cyklar på löpande band när Chalmers Students for Sustainability och Cykelköket gemensamt 
arrangerar Cykelåterbäring. – Vi fick höra att SGS hade cyklar som skulle slängas, och tyckte att det var bättre att de 
användes, säger Dan-Eric Archer om var idén till Cykelåterbäringen kom ifrån.  FOTO:CHRISTINA BLOM

Skatt

Landstingsskatt 
höjs med 25 öre 
Efter ett samförstånd 
över den politiska block-
gränsen höjs landstings-
skatten i Västra Göta-
landsregionen med 25 
öre nästa år, uppger P 4 
Väst. TT

Anmälan

Greenpeace 
stäms för logotyp
Länsstyrelsen i Västra 
Götaland kommer att  
polisanmäla Greenpeace 
för att organisationen, 
utan att ha fått tillstånd, 
använt myndighetens  
logotyp på skyltar som 
satts upp i hamnar med 
fiskefartyg, rapporterar 
TV 4 Nyheterna Väst. TT
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*Erbjudandet gäller 3 års fri service eller 4500 mil (enligt Suzukis rekommenderade serviceprogram hos auktoriserad verkstad) vid köp av ny Swift, Alto eller Splash före den 30 juni 2012. **Priset gäller Suzuki Swift 1,2 Comfort, 3-d. Bränsleförbrukning blandad körning Swift 4,2-6,4 l/100 km. CO2 109-147 g/km. 3 års nybilsgaranti, 
3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta 3,95%. Kontant 23%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv ränta 5,20% (inkl. uppläggnings- och aviavgift). Kampanjränta gäller t.o.m 31 maj 2012. Bilen på bilden är extrautrustad.

SUZUKI SwIFT – ONÖDIGT KUL

BLANDAD KÖRNING 
FRÅN 0,42 L/MIL

Det går att rada upp massor med fördelar hos Suzuki Swift. 
Driftsekonomin och pålitligheten är några egenskaper som 
uppskattas av många. Nu får dom ytterligare ett rationellt 
argument: fri service i tre år.* Välkommen in och provkör.

FRÅN 119.900:- (1.199:-/MÅN MED KAMPANJRÄNTA 3,95%).**

Skadegörelsebrott

JO-kritik mot 
polisutredning
Vid upprepade tillfällen 
hade en man och hans 
sambo fått däcken på si-
na bilar punkterade. Till 
slut filmade de skadegö-
relsen och polisen inled-
de en förundersökning. 
Men den tog så lång tid 
att slutföra att brottet 
preskriberades. Nu får 
polismyndigheten i Väs-
tra Götaland kritik av 
justitieombudsmannen 
(JO). TT

Dagens fel

I gårdagens Metro har inga 
fel rapporterats.

Död i Ödeshög

Man anhållen  
för brunnmord
Polisen har anhållit en 
39-åring misstänkt för 
mordet på den 59-årige 
man i Ödeshög som hit-
tades i en brunn i tors-
dags. Den anhållne har 
en relation till offret. 

– Det finns omstän-
digheter som pekar på 
honom som gärnings-
man, säger Erik Thulin 
på polisen i Östergöt-
land. TT

Spioneri

Misstänkt spion 
gripen i Örebro
En 43-årig man från            
Burundi har begärts häk-
tad vid Örebro tingsrätt 
misstänkt för grov olov-
lig underrättelseverk-
samhet, rapporterar lo-
kala medier.

Underrättelseverk-
samheten ha pågått mel-
lan den 1 juni 2010 och 
den 1 maj 2011. TT

En kvinnlig akademiker 
som förhandlar sin lön indi-
viduellt tjänade under 2010 
över 8 000 kronor – eller 1,9 
procent – mer än sina kvinn-
liga kolleger som inte gjor-
de det. Även männen tjäna-
de på att själva sköta snack-

et – men inte alls lika myck-
et. De män som träffade 
chefen för ett lönesamtal 
tjänade bara 0,6 procent 
mer än de som företräddes 
av facket.

Uppgifterna bygger på en 
enkätundersökning där Sa-
co lät 160 000 medlemmar 
svara på frågor om sin löne-
utveckling.

– Jag tror att kvinnorna 
är mycket medvetna om att 
det finns en strukturell lö-
neskillnad mellan kvinnor 
och män, och är bra på att 
lyfta fram det här under lö-
nesamtalet, säger Håkan 
Regnér, som är ekonom på 
Saco.

Kvinnor  
tjänar på  
att förhandla 
om lönen
Lönesamtal. Över 8 000 
kronor om året. Så 
mycket kan en kvinna 
tjäna på att gå in till 
chefen, sätta sig ner 
och löneförhandla – 
öga mot öga, enligt en 
ny undersökning från 
akademikernas 
fackförbund Saco.

Anna Wallin jobbar som kommunikatör på Stockholms stad och har löneför-
handlat flera gånger med goda resultat. Hon tror att kvinnor är mer vana att 
söka information och därför lyckas allt bättre i förhandlingssammanhang.
– Givetvis är det inte alltid så, men generellt kan man väl säga att kvinnor läser 
instruktionsböcker och tar reda på hur saker fungerar medan män testar sig 
fram, samma sak gäller säkert när vi förhandlar lön.  / ANDREAS H NILSSON

Någon har tänt ett ljus utanför
stugan i Ödeshög. FOTO: SCANPIX

JENNY 
SKÖLD
jenny.skold@metro.se

Därför
lyckas de  
i samtalen

Lyfter fram gapet

1 De har ett sämre utgångs-
läge. Det finns ett generellt 

lönegap mellan kvinnor och 
män. Det är kvinnor duktiga 
på att lyfta fram under löne-
samtalet.

Förbereder sig bättre

2 De förbereder sig bättre. 
Psykologiska studier har 

visat att kvinnor är bättre på 
att förbereda sig inför löne-
samtalet.

 Sparar på skrytet

3 En man som är klar med 
ett projekt sitter kanske 

och skryter om det vid fikaras-
ten. En kvinna lyfter fram det 
hon gjort vid det mer formella 
lönesamtalet.

Budgetbesked

Inga mer Fas 3-jobb 
i Göteborgs stad
Göteborgs stad slänger ut 
Fas 3-jobben. Det är ett 
av beskeden i nästa veck-
as budget för 2013. Unge-
fär 100 personer berörs 
av satsningen som kostar 
10 miljoner kronor. De 
kommer i stället att er-
bjudas en så kallad be-
redskapsanställning. 

– Det är en anställning 
på ett år med lön, så att 
de till exempel kvalifice-
rar sig för a-kassa under 
tiden, säger Mats Pilhem 
(V), kommunalråd.               
PETER LÖWENDAHL
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Jobba med IT-system  
och mobilappar? 
PJavautvecklare, 400 Yhp (2år)

Som Javautvecklare arbetar du med att utveckla nya och förändra  
befintliga IT-system och applikationer. T: 0774-100 500

www.teknikhogskolan.se

SÖK
 NU!
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”Och där blev det fontän”, konstaterar reportern. Hon 
står vid huvudändan av en brits och har tillsammans 
med tittarna just sett på medan en man gett en kvinna 
fontänorgasm. Eller, ja. Tittarna får inte bevittna själva 

sprutet, det är dolt av ett pixelmoln. Inte heller ges någon 
utförlig lektion i hur man egentligen ska gå till väga rent 
tekniskt för att framkalla den här sortens orgasm. ”Fråga 
Olle”-dokumentärerna är nämligen inte porr. De är heller 
inte instruktionsfilmer. De är bara ett sorgligt sensationa-
listiskt sammelsurium av jagsvaga ungdomar och exhibi-
tionistiska medelåldringar som har censurerat sex medan 
den jättefrigjorda reportern sitter bredvid och kommente-
rar förloppet. Hon plågar dem alla innan med frågan om 
varför de egentligen vill vara med i programmet, och 
samtliga svarar något vagt om att de vill visa att deras sätt 
att ligga också är bra, och med det låter hon sig nöja. För-
modligen är de inblandade väl medvetna om att det egent-
ligen inte finns någon godtagbar ursäkt till varför det här 
programmet över huvud taget existerar.

Jag ser färdigt i stum chock. Förutom fontänorgas-
men visas denna vecka ett ungt par som går i gång 
på att säga snuskiga saker till varandra i sänghal-
men, två flator som gillar att använda löskukar samt 

en dalmas som är förtjust i att tråckla in hela handen i sin 
hustrus underliv när de ska till. Det är på en och samma 
gång både privat och opersonligt. Jag försöker ta upp det 
sjuka i detta på Twitter men där säger de bara att jag är 
pryd, att jag sjåpar mig. Någon irriterande människa me-

SEXDOKUMENTÄR HELT UTAN LADDNING

Serien ”Girls” 
”Girls” är utan tvekan en av de 
absolut bästa tv-serier jag  
någonsin har sett.

 
Reinfeldts uttalande 
Statsminister Fredrik Reinfeldts 
tal om att arbetslösheten visst är 
låg – ”om man tittar på etniska 
svenskar mitt i livet”. Det finns så 
mycket som är dumt och fel med 
denna enda fras att jag inte ens 
vet var jag ska börja.

Metro.se

Läs och kommentera 
fler kolumnister

nar rentav att jag förmodligen bara stör mig för att att jag 
äcklas av sådant som går utanför ramen för normalt sex. 
Men nej, det har faktiskt inte alls med det att göra. Sex 
har alltid fascinerat, eller rättare sagt har det kittlande 
förbjudna med sex alltid fascinerat. Det här är kommersi-
ella krafter, såsom till exempel Kanal 5, förstås snara att 
utnyttja. Problemet är att kommersialiseringen medför 
tillvänjning, det krävs hela tiden mer och mer för att ska-
ka om oss. I de viktorianska kioskromanerna på 1800-talet 
hade blotta ögonkastet en oerhörd laddning, 1950-talets 
romantiska filmer kretsade kring en passionerad tung-
kyss. I 2010-talets popkultur betyder inte ens ett samlag 
särskilt mycket. Jag tycker inte att det är moraliskt för-
kastligt på något sätt, men inte lär den här sexuella infla-
tionen vara uppbygglig? Mest överväldigande av allt vad 
gäller ”Fråga Olle” är nog ändå insikten om att det sänds 
ett nytt avsnitt av dokumentären varje vecka, att det nästa 
gång kommer vara helt andra dallriga kroppar som ligger 
där och väser medan de får sina suddiga kön gnuggade på 
olika sätt. När jag tänker på det drabbas jag av samma 
sorts svindel som när jag tittar upp i himlen en stjärnklar 
natt. Det är en känsla av absolut meningslöshet.

Spegel, spegel i taket där 
Speglar

Speglar ger 
kalejdoskopeffekt
Ett myller av människor, 
byggnader och bilar möter 
besökarna vid shopping-
centret Omotesando Ha-
rajuku i Tokyo. Effekten 
skapas av hundratals speg-
lar i olika vinklar och upp-
levelsen att befinna sig in-
ne i ett kalejdoskop. METRO

Berömt namn

Prisbelönt arkitekt 
kom på idén
Det är den prisbelönte arki-
tekten Hiroshi Nakamura 
som skapat centret och den 
kalejdoskopliknande en-
trén. Eftersom den ligger i 
korsningen av de fashiona-
bla gatorna Omotesando 
och Harajuku, kallas det i 
folkmun OmoHara. METRO

Samklang

”Det finns ingen 
motsättning mel-
lan naturen och 
byggnader. Vi arki-
tekter måste arbe-
ta i samklang med 
naturen.”
Hiroshi Nakamura i en intervju 2009.

Hundratals speglar skapar en kalejdoskopeffekt i entrén till shoppingcentret Omotesando Harajuku i Tokyo. Inne i centret finns några av stadens lyxigaste butiker. FOTO: JEREMY SUTTON-HIBBERT/GETTY

Kolumn

LISA 
MAGNUSSON
JOURNALIST



DET HÄR ÄR
EN PLATSANNONS.

Stök och kaos är en riktig sömndödare. Det är helt enkelt svårt att få till den där riktiga vilan
när man har högar av kläder liggande över hela sovrummet. Tack och lov finns det hjälp och

den hjälpen har vi döpt till PAX. Med PAX stommar och dörrar, ihop med KOMPLEMENT inredning
och alla smarta lådor och fack i SKUBB förvaringsserie, skräddarsyr du din garderob efter

just ditt liv. Och ger dig själv en godare sömn på köpet. Välkommen till IKEA.

* Få den billigaste PAX stommen på köpet. Erbjudandet gäller IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS medlemmar
t om 21 juni. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PAX TANEM garderob med dörrar 
B 250×D 58×H 236 cm 4.310:–
(Pris exkl. handtag och inredning.)

KÖP 
3 PAX
STOMMAR
BETALA 
FÖR 2.*
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BÄCKEBOL & KÅLLERED 
öppettider: mån–sön 10–20 IKEA.se



89%

MISSA INTE DAGENS ERBJUDANDE!

SP
AR

A

iPhone-
bumper!

- en del av

BUMPER I SEX OLIKA FÄRGER FRÅN MACSKAL.SE 19 KR, VÄRDE 179 KR!
Skydda din iPhone 4/4s från repor och stötar med en snygg bumper i gummi.
Välj mellan sex snygga färger!
KÖP ERBJUDANDET PÅ SAVEMYDAY.COM

ANNONS

Nyval. Grekerna 
klarade inte av att enas 
om en ny regering utan 
går till ett ovisst nyval. 
I den politiska röran 
efter sammanbrottet 
hörs allt fler röster 
öppet säga det som 
förut var tabu att yttra: 
Att det är dags för 
Grekland att lämna 
eurosamarbetet.

Vad skulle det i så fall bety-
da – för Grekland och för 
resten av Europa?

Enligt Mats Persson, pro-
fessor vid Institutet för in-

ternationell ekonomi, finns 
det olika sätt för Grekland 
att lämna euron.

Det minimalistiska sättet 
innebär enbart att man går 
ur euron och bestämmer att 
den egna valutan drachmer 
är det enda lagliga betal-
ningsmedlet till och från re-
geringen. Det betyder att 
statliga löner, pensioner och 
skatter betalas i drachmer 

till en given växelkurs mot 
euron.

– Det löser ett stort pro-
blem: man får pengar att 
betala statstjänstemännens 
löner, eftersom man har en 
egen sedelpress. Däremot 
kvarstår den jättelika stats-
skulden, som fortfarande är 
i euro.

Grekland skulle också 
kunna gå ett steg längre – 
genom att även skriva om 

statsskulden i den nya valu-
tan. 

– Det vore detsamma som 
en statsbankrutt. Det kan 
vara praktiskt, men samti-
digt blir landet bojkottat på 
alla världens kreditmarkna-
der i framtiden.

I bägge fallen kommer 
landet att drabbas av kraftig 
inflation och den nya valu-
tan drachmer kommer att 
rasa i värde på världsmark-
naden. Det grekiska folket 
får genomgå ett stålbad hur-
somhelst.

– Man får inte mer att le-
va på bara för att man tryck-
er sedlar, säger Mats Persson.
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Så påverkas vi om  
de lämnar euron

Stort tillslag

Nio gripna för 
utpressning
Nio gripna personer,        
varav en är medlem                    
i mc-gänget Hells Angels.

Det blev facit efter en 
av de största insatserna 
mot ekonomisk brottslig-
het någonsin i Värmland. 
Närmare 150 personer 
deltog i tillslaget. Ägaren 
och åtta anställda på ett 
finansbolag är anhållna 
misstänkta för bland an-
nat utpressning, grovt 
bedrägeri och grovt bok-
föringsbrott. TT

Punktlighet

Avgift ska minska 
tågförseningar
Den 1 april infördes kva-
litetsavgifter som inne-
bär att den som orsakar 
förseningar i tågtrafiken 
ska betala.

Trafikverket ska ersät-
ta järnvägsföretagen för 
förseningar som beror på 
infrastrukturen eller 
misstag från trafikled-
ningen. Beror försening-
en däremot på att ett tåg 
river ner kontaktled-
ningar så ska operatören 
betala Trafikverket. TT

Sänka kostnader

Arla sparar in på 
46 jobb i Sverige
Mejerijätten Arla sparar 
för att kunna expandera. 
Kostnaderna ska ner 
med 500 miljoner dans-
ka kronor årligen och 
250 jobb försvinner,  
varav 46 i Sverige. TT

–0,4%
NASDAQ/DOW JONES 
+0,24 % / –0,52 %

LONDON 
–0,63 %

Siffror från kl 21 i går

börsen i går
FRANKFURT 
–0,79 %

HELSINGFORS 
–1,62 %

PARIS 
–0,61 %

MOSKVA 
–0,07 %

OMXS. Index vände till mi-
nus när beskedet kom om 
grekiskt nyval och fortsatt 
osäkerhet i Europa. TT

EURO 
9,12

DOLLAR 
7,16

PUND 
11,47

FINANS

Så påverkas Grekland …

... om de lämnar eurosam-
arbetet:

Nya pengar. Kan betala 
statsanställdas löner 

med att trycka nya pengar.

Devalvera. Kan deval-
vera sin egen valuta 

och därmed stärka expor-
tens konkurrenskraft.

Skriva av. Kan skriva 
av statsskulden – men 

har i så fall tagit sitt sista ut-
landslån.

Inflation. Risk för  
hyperinflation och  

skyhöga räntor som för- 
lamar ekonomin.

Sänkta löner. Risk for 
kraftiga reallönesänk-

ningar, som kan leda till 
ökad social oro.

Ansvarslösa. Risk for 
att politikerna fortsät-

ter att vara ansvarslösa med 
landets ekonomi.

Så påverkas Sverige …

... och EU om Grekland  
lämnar eurosamarbetet:

Inga lån. Utbetalningar 
av riskabla nödlån 

stoppas och eurosamarbetet 
får en krishärd mindre.

Billig resa. Greklandsre-
san blir rekordbillig när 

den grekiska valutan faller.

Ökad oro. Risk för oro i 
bank- och finansvärlden 

om Grekland avskriver skulder.

Kan sprida sig. Risk för 
spridningseffekter, att 

förtroendet för eurosamar-
betet minskar.

ANDERS 
GÖRANSSON
anders.goransson@metro.se

Den grekiske partiledaren Evangelos Venizelos från Socialistpartiet Pasok (i mitten) var med på mötena med presidenten Karolos Papoulias, då han försökte bilda 
regering. Men Papoulias kastade in handduken och nu blir det nyval. Röster höjs för att Grekland borde lämna eurosamarbetet FOTO: YORGOS KARAHALIS/REUTERS



Priserna gäller redan idag och så långt lagret räcker, dock senast tom 20 maj 2012.

BRIKETTER/
GRILLKOL
2,5 kg 39,95
4 FÖR 99:-  

BRIKETTER/
GRILLKOL
2,5 kg 
4 FÖR 99:-  
2,5 kg 
4 FÖR 99:-  
2,5 kg 

Priserna gäller redan idag och så långt lagret räcker, dock senast tom 20 maj 2012.

KLOTGRILL ONE 
TOUCH PREMIUM 57
Klotgrill med stor grillyta på 
ø 57 cm. Stor avtagbar ask-
fångare. ORD. PRIS 1995:-

1489:-
JUBILEUMSPRIS!

TRYCKT TRALL-
VIRKE 28X120 MM
Finns i fl era längder. Pris per m. 
2,4-3,6 m längder 8,95/m. Läng-
der över 3,6 m 9,95/m.

895
FRÅN

JUBILEUMSPRIS!

TRALLSKRUV TTAP
Nytt skruvsystem med per-
fekt passform mellan skruv 
och bits. Från 139:-

PELARGON ZONALE
Pelargonium hortorum Zonale. Finns i många nyanser av röd, 
rosa, lila samt vit. Krukstorlek 10,5 cm. Trivs bäst i en solig 
placering. Tillför gärna Pelargonnäring för rikligare blomning. 
Pris per st 16,95

149:-
12 FÖR

MÖBELSET TYLÖSAND
Setet består av en soffgrupp och ett bord. Bord 72x72x35 cm med 5 mm tjock glasskiva. 

Total bredd på soffgruppen är 245 cm. Hörndel 84x84x64 cm, mitten del 77x84x64 
cm och divandel 77x77x28 cm. Inkl dynor. ORD. PRIS 5995:-

JORD MARKNAD
Välj bland Plantjord, Barkmull, Täck-
bark, Toppdress, Torvmull naturell, 
Naturgödsel och Torvmull göd. 40 L.

JORD MARKNADJORD MARKNAD
99:-

5 FÖR

SPARA 2000:-

3995:-
JUBILEUMSPRIS!

4995:-
JUBILEUMSPRIS!

MÖBELSET MALOLO
Möbelset i svart konstrotting. Setet består av en soffa 
146x78x79 cm, ett bord 111x62x36 cm och två fåtöljer 
92x78x79 cm. Dynor ingår. ORD. PRIS 6995:-

1590:-
JUBILEUMSPRIS!

HÖGTRYCKSTVÄTT 
C125.3-8PAD
Arbetstryck max 125 
bar. Vattenfl öde/tim 520 
L. 1800 W. Slanglängd 
8 m. Skumutrustning, 
terass tvätt, vagn, snabb-
koppling mellan slang 
& handtag, fl atstråle 
munstycke och roterande 
munstycke, bilborste, av-
loppsrensare 15 m. ORD. 
PRIS 3495:-

HÖGTRYCKSTVÄTT 
C125.3-8PAD
Arbetstryck max 125 
bar. Vattenfl öde/tim 520 
L. 1800 W. Slanglängd L. 1800 W. Slanglängd 
8 m. Skumutrustning, 8 m. Skumutrustning, 
terass tvätt, vagn, snabb-terass tvätt, vagn, snabb-

HÖGTRYCKSTVÄTT 
C125.3-8PAD

terass tvätt, vagn, snabb-
koppling mellan slang koppling mellan slang 
& handtag, fl atstråle & handtag, fl atstråle & handtag, fl atstråle 
munstycke och roterande munstycke och roterande munstycke och roterande 
munstycke, bilborste, av-munstycke, bilborste, av-munstycke, bilborste, av-
loppsrensare 15 m. ORD. loppsrensare 15 m. ORD. loppsrensare 15 m. ORD. 
PRIS 3495:-PRIS 3495:-

terass tvätt, vagn, snabb-terass tvätt, vagn, snabb-
koppling mellan slang koppling mellan slang 
terass tvätt, vagn, snabb-
koppling mellan slang 
& handtag, fl atstråle & handtag, fl atstråle 

terass tvätt, vagn, snabb-
koppling mellan slang 

BRIKETTER/
GRILLKOL

39,95
4 FÖR 99:-  

39,95
4 FÖR 99:-  

39,95

TOUCH PREMIUM 57
Klotgrill med stor grillyta på 
ø 57 cm. Stor avtagbar ask-
fångare. ORD. PRIS 1995:-

1489:-1489:-
JUBILEUMSPRIS!JUBILEUMSPRIS!JUBILEUMSPRIS!

BRIKETTER/
GRILLKOL

39,95
4 FÖR 99:-  

39,95
4 FÖR 99:-  

39,95

TOUCH PREMIUM 57
Klotgrill med stor grillyta på 
ø 57 cm. Stor avtagbar ask-
fångare. ORD. PRIS 1995:-

1489:-1489:-
JUBILEUMSPRIS!JUBILEUMSPRIS!JUBILEUMSPRIS!

GASOLGRILL SYDNEY
3 brännare. Grill yta 60x45 cm. 
Grillgaller i galvaniserat stål. 
(BxDxH) 112x60x127 cm. Inkl 
slang och regulator. ORD. PRIS 
2495:-

1795:-
JUBILEUMSPRIS!

BENSINGRÄSKLIPPARE 
HLM140SP
140 cc OHV motor. Klippbredd: 46 cm. 
Klippkapacitet: medel stor tomt. Bio-Clip 
(köp till plugg). 55 L uppsamlare. Höjd-

lägen: central justering 7 lägen, 19-76 
mm. Vikt 30 kg. Självgående. Start-

metod: snöre. Chassi i galvanise-
rad plåt. ORD. PRIS 2995:-

Total bredd på soffgruppen är 245 cm. Hörndel 84x84x64 cm, mitten del 77x84x64 
cm och divandel 77x77x28 cm. Inkl dynor. ORD. PRIS 5995:-

BENSINGRÄSKLIPPARE 

140 cc OHV motor. Klippbredd: 46 cm. 
Klippkapacitet: medel stor tomt. Bio-Clip 
(köp till plugg). 55 L uppsamlare. Höjd-

lägen: central justering 7 lägen, 19-76 
mm. Vikt 30 kg. Självgående. Start-

HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT 

metod: snöre. Chassi i galvanise-
rad plåt. ORD. PRIS 2995:-

Total bredd på soffgruppen är 245 cm. Hörndel 84x84x64 cm, mitten del 77x84x64 Total bredd på soffgruppen är 245 cm. Hörndel 84x84x64 cm, mitten del 77x84x64 
cm och divandel 77x77x28 cm. Inkl dynor. ORD. PRIS 5995:-

HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT HÖGTRYCKSTVÄTT 

BENSINGRÄSKLIPPARE 
HLM140SP
140 cc OHV motor. Klippbredd: 46 cm. 
Klippkapacitet: medel stor tomt. Bio-Clip 
(köp till plugg). 55 L uppsamlare. Höjd-

lägen: central justering 7 lägen, 19-76 
mm. Vikt 30 kg. Självgående. Start-

metod: snöre. Chassi i galvanise-
rad plåt. ORD. PRIS 2995:-

1995:-
JUBILEUMSPRIS!

SPARA 2000:-

BECKERS UTOMHUSFÄRGER
Expo fasadakrylat, Fasadfärg Easy, Exponyl Elit Täckla-
syr, Akrylatfärg MAX och Oljefärg V (gäller endast kulören 
Fasad vit). Storlekar 3 och 10 L. Prisex:
Exponyl Elit Täcklasyr 3 L: ORD. PRIS 319:-  NU 191:-
Expo Fasadakrylat 10 L: ORD. PRIS 969:-  NU 581:-
Fasadfärg Easy 10 L: ORD. PRIS 1295:-  NU 777:-

40%
JUBILEUMSPRIS!

Så långt lagret räcker, sortimentet varierar mellan varuhusen! 

ZORANS ANDRA BLOMMA

GLV
PRIS

ZORANS ANDRA BLOMMA

PRIS

ZORANS ANDRA BLOMMA

PRIS 99:-
3 FÖR

Blomstermarknad!
Stor blomstermarknad med mängder av 
erbjudanden på blommor och växter i 
våra varuhus i helgen! Välkommen!

SOMMARBLOMMOR I PELTACLIPS 
Välj mellan Million Bells, Surfi nia, Fuchsisa, Lobelia, Fem-
tunga och Hängpelargon. Samtliga har en stöttekrage runt 
sig s.k peltaclips.Trivs bäst i solig till halvskuggig placering 
placering. Flera färger. Krukstorlek 12 cm. Pris per st 49,50. 

BAUHAUS.SE

BAUHAUS.SE

PRIMAGAZ PK5 GASOL
Fyllning: PK5 189:- PK10 259:-
Tomfl aska: PK5 999:- PK10 1100:-
Komplett: PK5 1189:- PK10 1359:-
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Trä�a Niveas solskyddsexperter!
Med Niveas solskyddsprodukter kan du njuta av solen och samtidigt 
känna dig säker. Just nu finns märkets solskyddsexperter på plats för 
att mäta din hy och hjälpa dig att hitta de solskydd som passar just dig.

Just nu får du en gåva* (värde 50–80:–) när du handlar två  
produkter från Nivea. 

NIVEA

25% på all Nivea Sun Care
*Välj mellan hårklämma, fickspegel eller kylbag.

NYHET

*Källhänvisning Euromonitor International Limited; Nivea Sun per Global Brand Name classifi cation; in retail value terms 2010

637386-2_PUM_PumaX_600x800_Landscape.pdf03/02/2012

Pumas härliga energi
Med två nya dofter sprider Puma glädje och energi i vår. Jamaica har  
inspirerat till soliga Yellow för henne med saftiga frukter och förföriska 
blommor. Green är namnet på herrdoften där han får upplyftande gröna 
noter ihop med cederträ och vanilj.

Just nu får du en stor duschgel 150 ml för dam  
eller herr när du köper Puma Yellow eller  
Puma Green 40 ml (värde 100:–). 

NYHET!  PUMA 
Yellow woman, Green man EdT 40 ml

225: /st

VINN TVÅ
MILJONER

KRONOR TILL
SOMMAREN
DIREKT PÅ SKRAPET!

TVÅ VINSTCHANSER PER LOTT

VINST PÅ VAR 4:E LOTT

SKRAPLOTTEN

VINNER PÅ!
ALLA

Finns hos ditt ATG-ombud, i Pressbyrån och 7-Eleven

I går avhandlades mordet 
och mordförsöket vid Västra 
Skrävlinge kyrka. Den miss-
tänkte serieskytten Peter 
Mangs, som står åtalad för 
tre mord och tolv mordför-
sök, gav inga konkreta för-
klaringar till sina förehavan-
den den aktuella kvällen.

– Jag vet inte, blev hans 
korta svar.

När åklagaren kontrade 
med att Mangs haft gott om 
tid på sig i häktet att försöka 
minnas kvällen blev förkla-
ringen:

– Jag har inte tänkt tan-
ken. Jag har varit helt och 
hållet fokuserad på musik 
och meditation som jag upp-
skattar väldigt mycket.

Åklagaren fick ett svar 
utan vidare utveckling när 
han konfronterade Mangs 
med bevisen i form av bland 
annat tomhylsor från mord-
platsen som kopplats till 
hans Glock-pistol.

– Det kan möjligen har 
varit någon annan.

Mangs var i övrigt väldigt 
kort i de kommentarer han 
gav kring allt som inte rörde 
rent vapentekniska frågor. 
Där svarade han utförligt 
om bland annat pistolers 
mekanismer och tillbehör. 

Han talade också gärna om 
hur bra han trivdes i Krimi-
nalvårdens förvar.

– Jag trivs på KV och kän-
ner mig inspirerad inför den 
utsikten. Jag har inget speci-
ellt intresse av att leva det 
vanliga livet.

I säkerhetssalen fanns 
den mördade 20-åriga kvin-
nans familj och den man 
som skadades allvarligt vid 
skjutningen den 10 oktober 
2009. Peter Mangs föreföll 
helt oberörd av mammans 
känslosamma ord om den 
dotter hon nu aldrig kom-
mer att få återse. Den miss-
tänkte serieskytten verkade 
heller inte ta åt sig den 
långa blick som den skjutne 
mannen gav honom vid för-
handlingsdagens slut.

Mangs egna ord 
om mordnatten
Serieskytten. Det var 
en avslappnad, nästan 
nonchalant, Peter 
Mangs som mötte den 
mördade 20-åriga 
kvinnans familj och den 
allvarligt skottskadade 
unge mannen i säker-
hetssalen i Malmö 
tingsrätt i går.

Peter Mangs i Malmö tingsrätt i går. FOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX

EVELINA 
OLSSON
evelina.olsson@metro.se
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Shop online at dinsko.se

BALLERINOR

Ha en grön
sommar!

Alkohol 
kan 

skada 
din 

hälsa.

Ha en grön
sommar!sommar!

Systembolaget nr 11205. Alk 5,2% vol. 11,80 kr
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Det var ett helt annat brott 
som gjorde att utredarna 
fattade misstankar mot pa-
ret. Den 62-årige mannen 
misshandlade sin 52-åriga 
fru i samband med en fest i 
september 2010, ett brott 
han satt häktad för. Men un-
der perioden han satt häk-
tad ska de också sökt assis-
tentbidrag för att sköta ho-
nom i hemmet av försäk-
ringskassan.

– Trots att han satt häk-
tad uppgav han att han hade 
assistenter hos sig, säger Ro-
ger Olsson, åklagare på eko-
brottsmyndigheten.

Civila spanare började 
följa honom, i deras rappor-
ter går att läsa hur mannen 

tittar sig omkring, och trots 
att han ska behöva två käp-
par kunde han gå obehind-
rat. Utredningen går tillba-
ka till 2008. Totalt ska paret 
ha fått 3,3 miljoner kronor 
utbetalat till sig felaktigt.

Mannen nekar till brott, i 
stället tar frun på sig ansvaret. 
Hon erkänner grovt bidrags-
brott i förhör med polisen. 

I härvan åtalas också en 
54-årig kvinna, som ska ha 
drivit ett bolag som tagit 
emot två av de 3,3 miljoner 
kronorna. 

Hon har sedan redovisat 
att olika personer har fått 
ersättning för att jobba, nå-
got de inte har. Bland annat 
parets dotter. 

Y t -
t e r l i -
g a r e 

Åtal. Paret fick miljoner    
i assistansersättning efter 
att mannen miss-
handlats. Trots käppar 
kunde han gå utan 
problem när han trodde 
att ingen såg. I går 
åtalades det äkta paret 
för grovt bidragsbrott.

FREDRIK 
BECKMAN
fredrik.beckman@metro.se

62-åringen på semester i Thailand.
Samtidigt tog familjen emot stora 
summor i assistansstöd. FOTO: POLISEN

Fakta

• Misshandel. 62-åringen 
arbetade som taxichaufför 
och misshandlades svårt 
1993.

• Skadorna. I samband med 
det ska han också fått en 
hjärnskada. De skadorna låg 
till grund för att han bevilja-
des hjälp av personlig assis-
tent.

Par åtalas för att 
ha lurat till sig 
miljoner av  
Försäkringskassan 

Citat

”Trots att han satt 
häktad uppgav han 
att han hade assis-
tenter hos sig.”
Roger Olsson, åklagare  
på ekobrottsmyndigheten
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Var tionde svenskt barn lever i fattigdom

• 13 procent. År 2009 levde en-
ligt Rädda Barnen 248 000, eller 
13 procent, av Sveriges barn i fat-
tigdom. Det var en ökning med 
28 000 barn, jämfört med 2008.

• Ort. Drygt 54 000 av barnen 

bodde i Stockholms län.

• Ökar. Den grupp där barnfat-
tigdomen ökar mest är barn till 
ensamstående föräldrar.

• Bakgrund. Barnfattigdomen 

är mer än fem gånger vanliga-
re bland barn med utländsk 
bakgrund än bland dem med 
svensk bakgrund.

• Index. Som fattiga räknas här 
barn i familjer med inkomst 

under 1,0 enligt Rädda Bar-
nens fattigdomsindex. 1,0 
innebär att inkomsterna precis 
räcker till en miniminivå för 
skäliga levnadsomkostnader. 
KÄLLA: RÄDDA BARNENS ”BARN-
FATTIGDOMEN I SVERIGE”, 2012.

Att sjukskriva barnen för att 
man inte har råd med aktivi-
teterna på idrottsdagen.

Att köpa billig mat, i stäl-
let för nyttig mat.

Att alltid tvingas tänka på 
det man har minst av: pengar.

Och så en ständig oro för 
att barnen ska fara illa.

Så ser tillvaron ut för Li-
sa, 45, och hennes två barn.

Metro träffar henne på 
Unga Station, Stockholms 
stadsmissions hus för barn 
och ungdomar på Södermalm 
i Stockholm.

– Min största önskan är att 
det ska gå bra för barnen. Men 
jag är samtidigt rädd för vad 
som händer när man haft det 
svårt i hela sitt liv, säger hon.

Lisa är sjukpensionär och 
ensamstående mamma till 
två barn. Familjen har levt 
på existensminimum i åra-
tal, en tid som Lisa beskriver 
som ”ett långt lidande”, en 
kamp för att hålla näsan 
ovanför vattenytan.

Vardagsekonomin går in-
te ihop, och det blev inte lätt-
are när de mediciner hon ta-
git i nästan hela sitt liv plöts-

ligt inte längre omfattades av 
frikortet. Ytterligare ett par 
hundra kronor i månaden 
som tas från något annat.

– Det är knappt man kan 
leva på det om man ska äta 
normalt.

Problemen med ekono-
min gör sig ständigt påmin-
da. Som när dottern kom-
mer hem och berättar om 
skidresan med skolan.

– Då ska man slänga fram 
en tusenlapp. Det går ju inte. 
Du kan även välja bowling – 
då blir det bara 150. Men de 
pengarna har jag inte.
Hur gör man då? 

– Bra fråga. Anmäler ungen 
sjuk. Det är ett sätt. En livlina.

På sommaren när kompi-
sarna reser bort blir Lisas 

barn kvar hemma i stan.
– Det blir väldigt tyst, alla 

är bortresta. Vi tittar på tu-
rister, försöker hitta något 
att göra inom stan. Det 
känns kanske lite hårt för 
barnen. ”Nu har hon varit 
där, och han varit där.” Alla 
har någonting att berätta.

Lisa upplever att hennes 
barn ofta hamnat utanför 
och stötts ut av kompisarna 
på grund av familjens fattig-
dom och sociala position.

– Det började redan på 
dagis. Då förstod man att 
föräldrarna sagt till sina 
barn att ”lek inte med ho-
nom eller henne”.

– När barnens skolkompi-
sar kom hem till oss så såg det 
inte ut som hos andra. De ha-
de inte den dator eller de spel 
som de andra hade. De lärde 
sig inte de spelen, och blev 
inte bjudna hem till andra. 
Jag tänkte att det ordnar sig 
väl med kompisar, de visar 

väl. Men det gör de inte alls.
Ett försök att få hjälp av 

socialtjänsten ledde till att 
dottern fick träffa en så kall-
lad resursfamilj några hel-
ger. 

Följden av det ropet på 
hjälp damp ner i brevlådan 
några dagar senare.

– Jag fick ett brev hem 
där jag fick veta att kvinnan 
i familjen anmält mig för att 
min dotter var ”understimu-
lerad”. Det blev världens ut-
redning under några år, 
men de hittade inga skäl att 
flytta barnen. Sedan ville jag 
inte ha med socialtjänsten 
att att göra mer. Aldrig mer.

Lisa beskriver Stadsmissio-
nen som en ljusglimt i ett an-
nars kompakt mörker. Famil-

jen har besökt verksamheten 
en gång i veckan, man har la-
gat mat tillsammans, gått på 
olika aktiviteter som de an-
nars inte skulle ha råd med.

Vid några tillfällen har 
familjen fått fondpengar 
från Stadsmissionen för att 
kunna betala hyran och slip-
pa vräkning.

– Stadsmissionen är på 
din sida. De lyssnar, pratar 
med dig – och kan göra nå-
got också, säger Lisa.

I dag är barnen i tonåren.
Hur tror du att de har på-
verkats av era svårigheter?

– De har haft det mycket 
tuffare än andra, och jag är 
lite rädd att de inte har sam-
ma självförtroende. Men jag 
hoppas att det går bra för 
dem, och att de inte blir arga 
när de ser tillbaka på barndo-
men. Man lever med en 
ständig oro för sig själv och 
sina barn. Det är som att le-
va med öppna sår som ald-
rig vill läka. Och vad är det 
för liv egentligen?
FOTNOT: ”LISA” HETER EGENTLIGEN 
NÅGOT ANNAT. 

– Min största önskan är att det ska gå bra för barnen. Men jag är samtidigt rädd för vad som händer när man haft det svårt i hela sitt liv, säger tvåbarnsmamman Lisa.

Lisa, 45, är sjukpensionär och har levt på existensminimum i flera år. Och det drabbar hennes två barn. De har sällan råd  
att åka med på skolresorna, blir utstötta av andra barn och tvingas äta ohälsosam mat. 

”Det är knappt  
man kan leva”

TEXT: ANDERS GÖRANSSON
anders.goransson@metro.se 

FOTO: KLARA LEO
klara.leo@metro.se 

Ingen dator

”När barnens skolkompisar kom hem till 
oss så såg det inte ut som hos andra”
Lisa, 45



Hämta din på comviq.se

KONTANTKORT
Erbjudandet gäller t om 29/6 2012 eller så länge lagret räcker. Kund måste genom avtal tanka minst 50 kronor i 24 månader till en minsta totalkostnad av 1 200 kronor. 
Telefon operatörlåst till Comviq, efter 12 mån kan telefon låsas upp mot en kostnad av 350 kr. För övriga priser och villkor se comviq.se. Comviq marknadsförs av Tele2.

comviq.se

När du tankar minst 50 kr/mån i 24 månader. 
Ring för hela beloppet!

VI GER DIG EN
SMARTPHONE
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Se nyheter
shop.brasommarmobler.se

4 st fåtöljer & bord 90x 210-152 5995:-
Nice

S-XXXXXXXXL · Lillhagsvägen 50
Tel: 51 87 40 · Vard. 10-18 · Lör. 10-14 · Sön 11-15

VÅR OCHVÅR OCHVÅR OCH
SOMMARNYHETER

www.fi xahemma.com • 070-511 74 42
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KAMPANJ 22 990:- 
ord. pris 24.900:-
KAMPANJKAMPANJKAMPANJ 22 990:-  22 990:-  22 990:- 
ord. pris 24.900:-
KAMPANJKAMPANJKAMPANJ 22 990:-  22 990:-  22 990:- 
ord. pris 24.900:-

SNABBHETSPREMIE!
10 FÖRSTA FÅR 

500 EXTRA PÅSAR! 
Värde 750:-

Följ Metro Sverige 
på Facebook

– Det man kan se är att det 
finns en stor osäkerhet om 
vad ungdomarna vill göra 
innan de kommer in på ett 
program och sedan även en 
osäkerhet om hur de ham-
nade där, säger Goran Pua-
ca, doktorand vid Göteborgs 
universitet som genom in-
tervjuer med bland annat 
högskolestudenter och gym-
nasieelever samt kvalitativa 

enkäter och analyser av po-
licytexter tittar på förutsätt-
ningarna som studenterna 
har när de ska göra utbild-
nings- och yrkesval.

Och det är under högsta-
dietiden som pressen på ung-
domarna blir mest påtaglig.

– Det kommer en tid när 
man blir tvungen att välja 
och det är då osäkerheten 
blir som allra störst, det kan 
vara att man inte vet vad 

man ska göra efter utbild-
ningen eller vad den ska le-
da till, säger Goran Puaca.

En orsak till den ökade 
pressen menar Goran Puaca 
är det senaste decenniets 
förändringar inom det 
svenska skolväsendet, att 
det blivit svårare att byta 
gymnasieutbildning och att 
senare komplettera utbild-
ningen med andra inrikt-
ningar. 

– Man kan se en förskjut-
ning från 90-talet fram till i 
dag, men ungdomarna pra-
tar inte om den politiska si-
dan utan om mer vardagliga 
saker. Det som oftast nämns 
är syskon och föräldrar, att 
det helt enkelt är omgiv-
ningen som påverkar.

– Man vet inte riktigt vad 
man vill bli när man är 15 
eller 16 år, det är mycket 
grupptryck över gymnasie-
valet, att man ska välja efter 
skola. Sedan påverkar så 
klart föräldrar och syskon 
när de säger vad de tycker 
och tänker, säger Mimmi 
Fouchenette, 14, högstadie-
elev från Örgryte. 

Unga pressas välja 
rätta utbildningen
Skolan. Det har blivit 
allt viktigare att göra 
rätt utbildningsval 
tidigt i livet. Något som 
sätter större press på 
unga. Detta visar en 
avhandling vid 
Göteborgs universitet.

Svårare än förr

Därför känner unga mer 
press: 
• Det har blivit svårare att 
byta från ett gymnasiepro-
gram till ett annat och att 
komplettera utbildningar. 

• Mer ansvar har lagts på indi-

viden efter dessa förändring-
ar, utbildningsvalet förväntas 
passa arbetslivet. 

• Utbildnings- och yrkesvalen 
har gått ner i åldrarna,       i 
dag förväntas högstadieelever 
veta vad de vill bli.

Mimmi Fouchenette, 14, och Elise Kjellberg, 14, känner båda press inför gymnasievalet. – Jag vill egentligen bli kläddesigner, men tänk om jag ångrar mig senare
 och sumpar alla mina chanser, säger Elise Kjellberg. FOTO: CHRISTINA BLOM

ANNE 
KYBJÄR
anne.kybjar@metro.se



Varför gapar du?
– Det är en del i ett större 
projekt som heter ”Social 
frihet”. Vi vill bli av med 
våra rädslor så att man vå-
gar göra mer socialt. Till 
exempel har vi också trä-
nat i tre års tid på att våga 
ragga på okända tjejer på 
stan, filmat det och lagt 
upp på vår hemsida så att 
alla kan se vår utveckling.
Men hur ska skrikande 
hjälpa er att våga mer?
– Vi gör något vi är lite räd-
da för och skämmer ut oss 
lite och då blir det lättare 
sedan att göra annat man 
är rädd för som till exem-
pel att be om löneförhöj-
ning eller dansa på krogen. 
Kroppen blir van att gå ut-
anför sin comfort zone.
Så då borde folk som är 
rädda för att ragga på 
krogen ställa sig och skri-
ka lite på Avenyn innan 
de går in på ett ställe, för 
att lyckas bättre?
– Javisst. Förra året bodde 
vi i Stockholm en månad 

och då skrek vi varje gång 
på väg till krogen. Det blir 
som lite stödhjul för att 
hjälpa en men sedan en 
dag behöver man inte skri-
ka längre. 

FOTNOT: NILS OCH HANS KOMPANJON SKRI-
KER KLOCKAN 13 PÅ KUNGSPORTSPLATSEN 
OCH 13.05 I BRUNNSPARKEN, DAGLIGEN.

  10 bästa  
tipsen för att 
få jobbet!

Tips 2: Tänk först 
   och sök sen!

Fler tips hittar du på 
facebook.com/Eductus

Finns i fyra olika utföranden.

www.eccostore.se

Avenyn 16, Femman, Kungsgatan 44, 
Frölunda Torg, Kungsmässan

ECCO Biom Lite Ballerina

Nu 699,- Ord. 899,-

www.folkuniversitetet.se/yh  |  Telefon: 010-5161811
E-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se 

Välkommen på öppet hus den 23 maj klockan 16–19, Norra Allégatan 6!

En utbildning för dig som vill utvecklas inom framtidens äldreomsorg. 
Startar hösten 2012 i Kungsbacka!

Ansök nu på folkuniversitetet.se/yh eller telefon 010-5161811!

Kvalifi cerad äldreassistent, deldistans
– stroke, demens, psykogeriatrik , 1 år – Folkuniversitetet Kungsbacka

700 ÅR AV TOSCANA
I ETT GLAS
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MER ÄN PRISVÄRT
ALLT OM MAT VINSPECIAL 17/2011

SUPERFYND
88 POÄNG (+++) DVPE 21/2011

PATER 
SANGIOVESE 
77 KR. ART.NR: 22316.

75CL. 12,5% VOL

Utbildning i Göteborg till
DIPLOMERAD

MASSAGETERAPEUT
Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta med vid sidan av. 
Goda förtjänstmöjligheter. Föreläsning och praktik lördagar 

och söndagar eller vardagar. Utbildningen är godkänd av 
Branschrådet Svensk Massage och Kroppsterapeuternas 

Yrkesförbund. Kursstart 15 sept 2012. Begränsat deltagarantal.
För kostnadsfritt prospekt ring 031-814 816

Du vill och du kan!

Chalmers lördag 19 maj
Följ med Lars-Eric Uneståhl, Michael 
Södermalm och Tomas Enhager på 
vårens mest positiva framtidsevent.

Heldag 9:30-18:00 (reg 8:30-9:00)
Pris: 650:-

Förhandsbokning: amorc.nu
0300 56 99 56

Du vill och du kan!

Hallå där, Nils Johansson, 23, som varje dag 
fram till slutet av maj står på Kungsports-

platsen och skriker att han älskar livet.

”VI VILL BLI AV MED 
VÅRA RÄDSLOR”

Hallå där

Nils Johansson skriker att han 
älskar livet på Kungsportsplatsen.

MOA 
KÄRNSTRAND
moa.karnstrand@metro.se
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UPPTÄCK VÄRLDEN 
MED NYA KIA CEE’D

Familjen Hedbeck upptäckte Italien i nya Kia cee’d. Vi åkte med.
Se alla avsnitten och låt dig inspireras på kia.se. Välkommen in på 
en provkörning och tävla om en bilsemester värde ca 15.000 kr*.

Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. * Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, 
parkerings-avgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först 
uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. 
Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 

B
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Pris från
164.900 KRONOR

Just nu bjuder vi på en
DVD-fi lm till alla som
provkör nya Kia cee’d
innan den 30 maj 2012. 
Värde ca 80 –160 kr.
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Nyheter i bilder

1
2

3
1El Salvador. Clowner samlades 

till konvent i San Salvador
En clown har slagit sig ner på en bänk intill två da-
mer som verkar uppskatta tilltaget. I El Salvadors 
huvudstad håller i dagarna över 100 clowner från 
Centralamerika konvent. AP FOTO: LUIS ROMERO/AP PHOTO

2Ukraina. Prövningen av domen 
mot Tymosjenko uppskjuten

Anhängare av oppositionsledaren Julia Tymosjenko 
protesterade i går i Kiev. Prövningen av domen mot 
henne sköts upp. Tymosjeno har dömts till sju års 
fängelse för maktmissbruk. TT FOTO: GLEB GARANICH/REUTERS

3Kenya. Maten räcker inte till  
– hungersnöden i Afrika ökar

En kvinna väntar på kunder på en marknad i ett 
slumområde i Nairobi. Nästan 218 miljoner männis-
kor, varav 55 miljoner barn, är undernärda i Afrika 
och den siffran väntas öka. AP FOTO: KHALIL SENOSI/AP PHOTO

Det var klockan 13.42 som 
larmet gick att en man när-
made sig polisavspärrning-
arna utanför tingshuset mitt 
i Oslo centrum med eldslå-
gor i kläderna. Han ropade 
”skjut mig, skjut mig, det 
gör ont!” och försökte force-
ra ett kravallstaket. 

Händelsen sändes direkt i 
flera norska medier. Några 
poliser övermannade man-
nen, lade ner honom på 
marken och slet av honom 
den brinnande tröjan. 

Mannen fördes till sjuk-
hus med enligt polisen all-

varliga brandskador. Enligt 
NTB hade mannen fått avslag 
på en socialbidragsansökan. 

Oslopolisen uppgav sena-
re att mannen är 49 år och 
norsk medborgare med ut-
ländsk bakgrund. 

Skadade överlevande vitt-
nens berättelser från Utöya 
dominerade annars gårda-
gen. Många berättade om ti-
den efter terrordåden.  

– På nyårsafton gömde 
jag mig i källaren med öron-
proppar på. Jag klarade inte 
ljudet från nyårsfyrverkeri-
erna, berättade ett vittne. TT

Vid middagstid i går närmade sig en man med eldslågor i kläderna Oslo tings-
rätt. Han övermannades av polis och fördes till sjukhus. FOTO: NTB/SCANPIX

Man tände 
eld på sig  
i direkt-
sändning
Tände eld. En själv-
brännare utanför Oslo 
tingsrätt stal i går 
uppmärksamheten från 
terrorrättegången. Men 
mannen hade ingen 
anknytning till den.

Överlevande ungdomar från Utöya
vittnade i går om hur Breivik sköt
mot dem. FOTO: NTB/SCANPIX



MID SEASON SALE!

www.mio.se

SOFFA 

7.990:−
(10.990:–)

5.990:−
(8.170:–)

399:−
(549:–)

Matbord Plaine i vitlack, oval 150x100 cm 2050:-. 
Stol Edvin i svart regenererat läder 590:-.

Fåtölj Stressless® Mayfair 
i läder Paloma black med 
underrede i natur 11.700:-. 
Fotpall på köpet! 
(3.730:-). Erbjudandet 
gäller i fem färger!

Hörnsoffa med schäslong Cello i tyg Salsa antracit, B 240 cm 9.990:- (14.900:-). 
Mittarmstöd 590:-/st. Soffbord Plaine i vitlack 80x80 cm 990:- (1.490:-).

Tamburmajor Tage svart- 
eller vitlackerad, H 176 cm. 

Den 15 till 28 maj bjuder vi på riktigt nedsatta priser på utvalda favoriter till ditt hem. 
Gör något kul hemma, kom till oss!

Kontinentalmadrass Amandus medium eller fast 
med  pocketresår, 180x200 cm, inkl bäddmadrass 
Perfectus, mörkgrå. Ben 995:-/4-pack. 
Huvudgavel Perfectus 180 cm 3.495:-.

Kontinentalmadrass Cosy fast med överkärna av LFK-resårsys-
tem och underkärna av bonellresårsystem, dubbelfjädrande. 
Pris inkl. bäddmadrass och ben. Huvudgavel Cosy, 180 cm 1.490:-.

14.990:−
(19.990:–)

Korg Hanoi i svart gummi med vit 
kontrastsöm, Ø 55, H 32 cm.

99:−

BORD + 4 STOLAR

2.990:−
(4.410:–)

Hatthylla Branäs i vitlack, 
B 80, D 32, H 37 cm. 

390:−
(490:–)

Skohylla Branäs i vitlack med metall-
hyllplan, B 80, D 32, H 37 cm.  

290:−
(390:–)

Matbord Dalarö i oljad massiv/fanerad ek, 180x90 cm 3.990:-. 
Stol Sunne med i brun läderimitation med ekbetsade ben 690:-.  

BORD + 6 STOLAR

4.490:−
(8.130:–)

SOFFA

9.990:−
(14.900:–)

Fåtölj Timeout i fårskinn grafi t och underrede/
snurrfot i ek 18.400:-. Fotpall på köpet! (4.990:-). 
Finns i fl er varianter! Fåtölj i tyg fr. 10.990:-. 
Fotpall  i tyg fr. 3.490:-.
*Gäller ej i läder Rio svart med metallben.

FOTPALL
PÅ KÖPET!

–)

3-sits soffa svängd 
Watford Delux med fjäder/dun-
blandning i tyg Tiara vit eller nougat, 
B 250 cm.

FOTPALL
PÅ KÖPET!*

 Mio Alingsås Bolltorpsvägen 2. 0322-66 94 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 11-15. Mio Borås Viared. Viaredsvägen 4A. 033-25 80 00. Mån 10-19. 
Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. Mio Mölndal E6 avfart Lackarebäcksmotet. 031-87 03 10. Mån-fre 10-19. Lör-sön 11-16. Mio Trollhättan Båberg. 
Följ skyltar mot Båberg - Sjukhus. Båberg. 0520-972 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 11-15. Mio Uddevalla Herrestad, 500 m från Torpkrysset mot 
Uddevalla. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. Mio Varberg 0340-64 61 61. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. Mio V:a Frölunda 
Västerleden avfart Frölundamotet (vid Frölunda torg) 031-89 11 00. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. Priserbjudandena gäller så långt lagret 
räcker, med start 15/5 och längst tom 28/5. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. 
För öppettider Kristi himmelfärds dag se mio.se



KVIK KVIK HURRA! 
Kvik fyller 29 år och just nu etablerar vi oss i ett 
nionde land.

Det firar vi med 29 procents rabatt på skjutdörrar 
och bänkskivor, och med kostnadsfri finansiering 
över 29 månader på allt i butiken*. 

Oavsett vad du faller för erbjuder vi som vanligt 
alltid häftig dansk design.

Kvik Bäckebol: Transportgatan 37, tfn. 031-352 5845  |  Kvik Kungsbacka: Kungsparksvägen 21, tfn. 46 300 77220
Kvik Sisjön: Stora Åvägen 19A, tfn. 031-68 63 70

* Köp ett komplett Kvik-kök och få 29% rabatt på alla bänkskivor i Kviks prislista, se ord. priser på kvik.se. Erbjudandet gäller till den 24 juni 
2012 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet på skjutdörrar gäller från den 14 till och med den 27 maj 2012.

MANO HÖGBLANK

30 418:-
Rekommenderat försäljningspris omfattar 
skåp, sockel och bänkskiva (inkl. 29% rabatt). 
Priset är exkl. diskho, blandare, vitvaror, 
belysning och skåpvägg.

finansiering 

29 mån.
NYHET!

kostnadsfritt

PÅ BÄNKSKIVOR 
29%

29år

FÖDELSEDAG

OCH SKJUTDÖRRAR
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I den 46-årige mannens lä-
genhet hittades stora högar 
av kameror, sportväskor, 
handväskor, plånböcker, 

mobiltelefoner, radioappa-
rater och diverse bil- och 
husnycklar som inte tillhör-
de honom.

 I fem års tid har han stu-
lit saker från hundratals bi-
lar som parkerats utanför 
kyrkor och bröllopsfester i 
södra Tyskland, skriver nät-
tidningen The Local.

 Ett av sina bästa fynd 
gjorde tjuven utanför en res-
taurang där det firades bröl-
lopsfest. I en bil hittade tju-

ven två mobiltelefoner och 
en hög med kuvert som 
innehöll 36 000 kronor i 
kontanter.

 Det var ett anonymt tips 
om ett bilinbrott som till 
slut ledde till mannens gri-
pande. Prylarna som polisen 
hittade i hans hem var värda 
över 1,08 miljoner. I lägen-
heten fanns även 180 000 
kronor i kontanter. Man-
nens lägenhet var så överbe-
lamrad med stöldgods att 

polisen behövde fylla tre 
små lastbilar för att trans-
portera bort alla saker.

 Förklaringen till stölder-
na är enkel, enligt mannen 
själv. Till polisen sa han att 
han i sitt arbete som yrkes-
förare tyckte att han ofta 
befann sig i situationer som 
gav goda möjligheter att 
stjäla saker.

Ett axplock av allt stöldgods. Totalt uppgår värdet på prylarna till 1,2 miljoner kronor. FOTO: JAN-PHILIPP STROBEL

Gripen. När bröllops-
gästerna festade 
passade den tyske 
tjuven på att stjäla 
gåvor för över 1,2 
miljoner kronor. Nu har 
polisen gripit mannen.

NATHALIE 
C ANDERSSON
nathalie.andersson@metro.se

Nederländerna

Ratko Mladic 
inför rätta i dag
För knappt ett år sedan 
greps den före detta bos-
niskserbiske överbefälha-
varen efter 16 år på flykt. 
Han har redan framträtt i 
rätten i förberedande för-
handlingar.

Mladic anser sig oskyl-
dig till folkmord, brott 
mot mänskligheten, ut-
rotning, terror mot civila 
och gisslantagande. TT

Centralafrika

Fängslad svensk 
på väg att släppas
Svensken som sitter fäng-
slad i Centralafrikanska 
republiken kan vara på 
väg att släppas. Mannens 
hustru säger att hon talat 
med honom och att chan-
serna är goda.

Svensken delgavs för-
ra veckan misstanke om 
mord sedan 13 personer 
hittats mördade i den sa-
faripark han driver. TT

Blixtsnabbt. Hollandes 
första dag som president 
slutade med turbulens
Vädrets makter hade inte va-
rit på franske presidenten 
François Hollandes sida när 
han i går kväll, kraftigt för-
senad, anlände till Tyskland 
för samtal med förbunds-
kansler Angela Merkel om 
eurokrisen. Presidentens 
rivstart första dagen i det 
nya ämbetet höll på att ta en 
ände med förskräckelse när 
hans flygplan på väg till 
Tyskland träffades av blix-
ten – Hollande tvingades 
återvända till Paris och byta 
plan. 

Några timmar tidigare 
hade han svurits in som ny 
president, och eftersom han 
gjort en poäng av att vilja 
vara ”President Normal”, till 
skillnad från Nicolas Sarko-

zy som kallats ”President 
Bling Bling”, var det ingen 
spektakulär ceremoni.

Efter att Hollande instal-
lerats som president vänta-
de ett möte med Angela 
Merkel i Berlin. 

Mötet följdes med spän-
ning runt om i EU, där man 
vant sig vid att ha paret Mer-
kel–Sarkozy i spetsen för 
tuffa besparingar. Frågan är 
om paret Merkel–Hollande 
hittar en gemensam näm-
nare. Kanske är det talande 
att medierna haft svårt att 
hitta en ersättning för smek-
namnet ”Merkozy” som 
känns lika självklart i mun-
nen. Merkollande hörs rätt 
ofta, men det ljudas också 
på Frangela och Merde. TT

Tjuv stal för miljoner  
– från bröllopsgäster



VAR: 14 svenska städer

DU SKA: Mingla, intervjua, fota & blogga

NÄR: Sommaren 2012

Ansök NU på www.rixfm.se/sommarjobb

VI SÖKER: En festivalreporter

Uppdraget tillsätts i samarbete med Manpower.
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MODETOPPEN
Tropisk hetta. Ingen har vid det här laget missat djungelfebern som 
råder på modescenen. Så ta en svängom i den tropiska djungeln och 
bli ett inbitet fan du med. Här är accessoarerna som fulländar din stil! 

Alltid lika stilsäkra Minka Kelly vet hur man matchar 
och mixar. Gör som stilikonen och plocka färger 
från hela paletten. Bryt av den annars lite hårdare 
bikerjackan med ett par söta byxor och färgsprakande 
attribut.

Alltid lika aktuella Rihanna är alltid först ut med tren-
der. Här i en retroinspirerad mc-look som klär henne 
som handen i handsken. Matcha skinnjackan med än-
nu mera skinn och plussa på ett par blodröda läppar 
för pricken över i:et för en klockren bikerlook. 

Supermodellen Andrej Pejic vet hur man bär upp en 
skinnjacka med bravur. Välj en modell i storleken stör-
re som nonchalant får hänga på axlarna. Matcha med 
lika slittåliga accessoarer i skinn. Addera nitar för en 
fulländad stil!

Skinnjackan går aldrig ur tiden. Investera i ett riktigt klassiskt plagg och låt det bli nyckelplagget i din stil. Bryt 
av det tuff a med blommor – eller lägg till ännu mer attityd. Metros moderedaktör Petra Tungården guidar dig.

Läckert läder

Skådespelaren Minka Kelly i tuff  skinnjacka. FOTO: GETTY IMAGES Rihanna gillar mc-looken. FOTO: GETTY IMAGESModellen Andrej Pejic kör lite rockigare. FOTO: GETTY IMAGES

Stilikonen Kelly Supermodellen Pejic Sångfågeln Rihanna

1 649 kr
Guess

799 kr
Asos

!!BRA
KÖP

349 kr
Ellos

2 495 kr
Jofama by Kenza

119 kr
Only

300 kr
Topshop

1 049 kr
Blink

1 599 kr
Gestuz

295 kr
Yves Saint Laurent 49 kr

H & M

4 495 kr
Garage 24

844 kr
Asos

549 kr
Zara

400 kr
Topshop

349 kr
Luxury Details

1  900 kr
Stella McCartney

Citat

”Jag designar 
inte kläder. Jag 

designar 
drömmar.”

Ralph Lauren.

PLUS
+

Välkommen!

ÄLSKA 
SKINNET

Jag älskar skinnjackor – för 
de passar till allt. Och jag är 

en mästare på att fynda 
jackorna second hand, när 
de fått den där härliga slit-
ningen och ser ut att bära 
på en historia. En skinn-
jacka måste inte kosta 

skjortan, i dag fi nns det en 
hel uppsjö hos budgetked-
jorna, men mitt bästa tips 
är att ni ska ge er ut på vå-
rens och sommarens alla 
loppisar och storfynda till 

en billig peng.
PETRA TUNGÅRDEN, 

METROS MODEREDAKTÖR

699 kr
Mango

750 kr
Ellos

METRO
ÄLSKAR

€€€€€BÄSTA
PRIS



Carlsberg Export 5,0% 33 cl
Art. nr. 1435-15

Now available at Systembolaget.

LIMITED
EDITION

HAR DU SVERIGES MEST 
INSPIRERANDE KOLLEGA?
Finns det en särskild person som gör din arbetsdag 
lite enklare, lite roligare eller helt enkelt sporrar dig 
till att göra ett bättre arbete? Då borde du nominera 
honom eller henne till Metros och 4potentials tävling 
Årets mest inspirerande medarbetare! 

Läs mer på www.metrojobb.se

Läckert läder

Chloé spring/summer 2012. Chloé spring/summer 2012.

Böljande längder, svalkande material och transparens 
genomsyrade Chloés visning i Paris. 

Lugn och harmoni

Fashionfyndet
Tona ner.
Den här säsongen ser vi oerhört 
mycket tonade solglasögon i al-
la möjliga färger. Så tona ner i 
vår!

Retroinspirerat
Butikerna svämmar över av 

retroinspirerade solglasögon i 
alla möjliga färger och former. 

Hitta din favorit i hyllan! 
Personligen tycker jag att 

du är snyggast i denna, som 
fortfarande känns lite 

modern och lättburen. 

Lugna favoriter
Den plisserade klänningen med 
den formlösa silhuetten är per-
fekt för lata dagar på stranden. 
Det iögonfallande mönstret gör 
fortfarande plagget intressant 
och det händer något nytt vid 
varje steg. Skippa accessoarer-
na och låt klänningen få stå i 
strålkastarljuset. Matcha med 
jordnära makeup och dova skor. 

Transparent
Den här våren 
dinglar det 
mängder av 
genomskin-
liga plagg 
på butiker-
nas galgar. 
Lek med 
materialet 
och våga 
prova nya 
sätt att 
matcha plag-
get på. Kombi-
nationsmöjlig-
heterna är 
oändliga. 
Och är det 
perfekta sval-
kande plagget 
för varma som-
mardagar.

Slipp vara rädd
Är du likt mig en 
riktig slarva? Investera 
då i några billigare bågar så 
det inte gör lika ont i plånbo-
ken varje gång du måste köpa 
ett nytt par efter sommarens 
fartfyllda grillfester!

79 kr
H & M

55
Fashionfyndet

5
Fashionfyndet

5
Fashionfyndet

5
FashionfyndetUNDER

500 KR

499 kr
Mango

39 kr
H & M

199 kr
H & M
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European
Maritime
Day               

20 May www.europasmaritimadag.se

Från Gullbergsvass till Packhuskajen fram till Amerikaskjulet 
över älven till Lindholmens kajer och Eriksberg till Klippans hamn!
Upplev Göteborg sjudande av maritimt liv. Ett äventyr för alla åldrar, fullt med 
spännande, intressanta och roliga maritima aktiviteter. Nästan allt är gratis!

METRO OGILLAR

METRO GILLAR

Du kan skicka fi lm och musik 
från både Iphone och Ipad till 
Apple TV vilket är det bästa 

och smidigaste 
användningssättet.

Utbud. Om du inte har Iphone 
eller Ipad, inte tänker hacka din 

Apple TV, eller skaff a 
amerikanskt konto, så är 

utbudet undermåligt.  

Topp & stopp!

Ännu en snygg Applepro-
dukt, vad ska jag med den 
till?

Den här lilla svarta lådan 
kopplar du till tv:n och hyr 
alla filmer digitalt framöver. 
Det är framtiden du vet. 
Häng med.
Pff t, hur mycket fi lm fi nns 
det att välja på då?

Inte tillräckligt mycket. 
Färre än i hyrbutiken. För få. 
Det är uselt. Skandal. Som 
tur är finns det äntligen någ-
ra med svensk text, även om 
de också är för få till antalet.

Så jag upprepar: Vad ska 
jag med den till?

Struntar du i Apple och 
”hackar” lådan (det krävs 
inget snille) så kan du titta 
på ungefär vad du vill. Alter-
nativet är en Ipad, Ipod eller 
Iphone som trådlöst skickar 
allt innehåll till den här lå-
dan och därmed tv:n. Musik, 
film, bilder från valfri app, 
det är faktiskt grymt.
Men fi nns det några nyhe-
ter i den här versionen?

Med den här generatio-
nens Apple TV kan du äntli-
gen se film i full-hd, alltså        
1 080 p i stället för 720 p. 
Futtig uppdatering men ack 
så viktig.
I en mening?
Fattig filmtjänst i prisvärd 
hd-låda med andra använd-
ningsområden. 

Apple TV klarar full-hd 
– men utbudet är uselt
Apple TV klarar nu full-hd men har fortfarande uselt fi lmutbud. Enda behållningen är att använda fi lmlådan på 
annat sätt.

Prylnytt

NYA MACBOOK PRO
Nästa 15-tums Macbook Pro 
blir extra tunn, får knivskarp 
skärm och usb 3. Det säger 
de senaste ryktena enligt         

sajten 9 to 5 mac. 
Enligt deras uppgifter är 

den bärbara datorn 
snart färdigställd. 

DISKETTSTATIONSMUSIK
En rad klipp har dykt upp på 
Youtube där gamla diskett-

stationer preppas för att spe-
la upp olika toner. De senas-
te i raden är den här nörden 
som spelar temat från ”Doc-
tor Who” och ”What is love” 

på åtta diskettstationer.

 På Metro.se/prylbloggen 
kan du läsa om de senaste 

prylarna 

RYKTEN 
OM NYA 

MACBOOK

Så ser Macbook ut i dag.

Klippen hittar du på prylbloggen.

Fler nyheter på  
metro.se/

prylbloggen

Åsikt

ARON
ANDERSSON
Metros pryl-
expert

In i minsta detalj

Apple TV

Pris. 1 029 kronor.

• Betyg. 55555

Mått. 23 x 98 x 98 mm.

Vikt. 270 gram.

Bild. 1 080 p.

Anslutningar. Hdmi, optiskt 
ljud, ethernet, mikro-usb.

Apple TV kostar drygt 1 000 kronor. FOTO: URBAN BRÅDHE

Utbudet är bedrövligt. FOTO: URBAN BRÅDHE

5555
METRO
TESTAR
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Återvinn mig tack!
När du har läst färdigt din tidning, ta med den hem eller lämna den för återvinning. Tack!
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Paprika & ostbiffar
med krispig grönsallad

Ingredienser för 2 personer:
• 1 pkt Hälsans Kök Paprika & ostbiffar
• Krispiga gröna salladsblad
• Färska cocktailtomater
• Färska spenatblad
• Oljemarinad till salladen
• Valnötter eller rostade pinjenötter

Värm biffarna i ugnen på 180°C i ca 18-20 min.

Skär upp salladen och grönsakerna och lägg upp 
fi nt på en tallrik. Häll på nötterna och ringla en 
god olje- och vinaigrette-dressing över och servera 
tillsammans med biffen. Smaklig måltid!

SMS:a MAT följt av ditt 
förslag till 72 700.  

Varje SMS kostar 5 kronor.

Fråga: 
Hur lyder Hälsans Köks 

motto? Grönt & …?

a) Flott 
b) Gott
c) Kompott

Tävla med Hälsans 
Kök och vinn en 
kupong värd 50:-

vi lottar ut 30 vinnare varje vecka

Fler recept på halsanskok.se

Paprika & ostbiffar
med krispig grönsallad

Paprika & ostbiffar
med krispig grönsallad

Grönt & gott!Grönt & gott!

Söt och syrlig rabarber
De fl esta tänker nog på dessert och kakor om man säger rabarber, därför tipsar vi om en riktigt god vårkyckling 
som tillagas tillsammans med rabarber.
Vårkyckling, rabarber 
& rosépeppar
4 portioner
4 vårkycklingar
smör
salt & peppar
400 g rabarber
0,5 dl socker
2 msk vatten
1 msk kycklingfond
1 tsk rosépeppar
400 g svamp, kungsmussling
färsk dragon

Servera med ris 
eller potatisklyftor.

Tillagning
1. Smält smör, salta och peppra 
kycklingarna. Lägg i en form 
och stek i ugnen i 175° tills 
kärntemperaturen når 70°, cirka 
30 minuter.
2. Koka upp socker och vatten, 
lägg ner bitar av rabarber och 
låt mjukna. Tillsätt fonden och 
krossad rosépeppar, spara lite 
till garnering.
3. Stek svampen skivad i smör, 
krydda med salt och peppar. 
Strö över hackad dragon.

Rabarberkaka med 
marängtäcke
6 portioner
100 g smör
2 dl mjöl
1 dl fl orsocker
1 äggula
500 g rabarber
1 dl vatten
1 dl gelésocker
2 äggvitor
1 dl fl orsocker
pistagenötter

Tillagning
1. Blanda mjöl och 
fl orsocker, skiva 
ner smöret och 
tillsätt äggulan, 
arbeta ihop till en 
deg. Tillsätt eventu-
ellt några droppar vatten. Låt 
degen vila i kylen 15 minuter.
2. Skölj och skär rabarber i bitar 

(spara en liten bit till garne-
ring), tillsätt socker och vat-

ten. Koka i fem minuter 
och låt svalna.
3. Tryck ut degen i en 
pajform, baka mitt i ug-
nen, 175 grader i 20 mi-

nuter. Låt svalna och 
häll på rabarberfyll-
ningen.

4. Vispa äggvi-
tor och fl or-
socker till 

ett hårt skum, 
spritsa/bred ut 

ovanpå fyllning-
en. Bränn av med 

en brännare eller 
med öppen ugnslucka och 

grillvärme tills marängen får lite 
färg.
5. Hacka pistagenötter, skär 
tunna strimlor av rabarber med 
potatisskalare och strö över.

Vanilj- och rabarbergelé
4 portioner
400 g rabarber
2 dl vatten
2 dl strösocker
1 vaniljstång
6 gelatinblad
vit choklad
maränger

Tillagning
1. Lägg gelatinbladen i kallt vat-
ten.

2. Skär rabarber i bitar, dela va-
niljstången och skrapa ur fröna, 
koka med vatten och socker i 10 
minuter. Fiska upp vaniljstång-
en och mixa till en slät röra. 
Häll tillbaka i en ren gryta och 
smält gelatinbladen i rabarber-
röran.
3. Häll upp i glas eller formar 
och kyl ett par timmar.
4. Servera i formarna eller vänd 
upp på fat med vit choklad och 
maränger.

Veckans vinare

MICHAEL 
KRANTZ
KOCK OCH MATEXPERT
PÅ SPISA.NU

JONAS 
ALWIN
Sommelier och 
dryckesexpert på 
Spisa.nu

MAT OCH DRYCK I SAMARBETE 
MED

UNDERBART FRISKT
2011 Puycheric Syrah. 

Nr: 2209, 62 kr.
Underbart friskt vin med in-
slag av hallon, körsbär, man-

del och örter. 

NYANSERAD SMAK
2006 Dr Loosen Riesling 

Beerenauslese.
Nr: 5364, 99 kr.

Friskt och härligt dessertvin 
med en nyanserad söt smak 
med inslag av honung, apri-
koser, persika och apelsin. 

Till vårkyckling. 

Så här kan man också servera rabarber – till en riktigt god kyckling. FOTO: MICHAEL KRANTZ

Till rabarberkaka med maräng-
täcke & rabarbergelé.

60
min

60
min

30
min

+ kyltid

MAT & DRYCK

marängtäcke

Blanda mjöl och 
fl orsocker, skiva 

tillsätt äggulan, 
arbeta ihop till en 
deg. Tillsätt eventu-

ring), tillsätt socker och vat-
ten. Koka i fem minuter 
och låt svalna.
3. Tryck ut degen i en 
pajform, baka mitt i ug-
nen, 175 grader i 20 mi-

nuter. Låt svalna och 
häll på rabarberfyll-
ningen.

4. Vispa äggvi-
tor och fl or-
socker till 

ett hårt skum, 
spritsa/bred ut 

ovanpå fyllning-
en. Bränn av med 

en brännare eller 
med öppen ugnslucka och 

grillvärme tills marängen får lite 
färg.

Syrlig rabarber under ett frestande
täcke av maräng. FOTO: HÅKAN ASPNÄS

Söta små maränger och vit choklad toppar gelén. FOTO: MICHAEL KRANTZ



Köp Rude Boy så får du glidmedlet
Waterglide Anal på köpet!

(värde 99:-)

Rude Boy är en snygg och effektiv prostatastimulerare i 
mjuk och stadig silikon med kraftfulla vibrationer.

Rude Boy är den enda multivibratorn för män som kan
användas "hands free".

649:-
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Boxning

Laurell närmar sig 
VM-titel – och OS 
Boxaren Anna Laurell kom-
mer allt närmare London. 

I går blev hon klar för 
kvartsfi nal vid VM i Kina 

och är bara en seger från en 
OS-biljett. I åttondelsfi na-

len blev det vinst mot Lidia 
Fidura från Polen med klara 
20–14 och i dagens kvarts-
fi nal ställs Laurell mot tys-
kan Andrea Strohmayer. TT

2
SPORT

Golf

”Jag trodde jag 
var klar, men de 

har ändrat regler-
na, så jag måste 
kvala i år igen.”

Golfaren Alexander Norén måste, 
efter en regeländring, kvala in 

till US Open i år igen. Norén 
måste antingen avancera från sin 
81-plats på världsrankingen till 60 

eller lyckas bra på nästa veckas 
turnering på Wentworth. TT

Det har gått 17 år sedan han 
VM-debuterade i just Glo-
ben. Nu sluts cirkeln (?) när 
han spelar sitt sjunde och 
kanske sista VM på hem-
maplan. Det här kan vara 
den sista veckan i karriären.

Daniel Alfredsson säger 
att han inte vet själv och att 
det inte lutar åt något håll.

– Jag har inte funderat 
Jag vill inte ta ett beslut 
medan jag spelar. Jag kom-
mer att ta någon vecka, kan-
ske en månad, efter säsong-
en och känna hur jag kän-
ner mig och diskutera med 
familjen, säger Alfredsson 
vars kontrakt med Ottawa 
gått ut.

Det som talar för en fort-
sättning är att stjärnforwar-
den reste sig från en svår 
ryggskada förra säsongen 
och haft ett bländande och 
roligt år i ett ungt Ottawa 
som gick till slutspel.

Efter segern mot Lettland 
i går med 4–0 väntar Tjeck-
ien i kvartsfinal i avskedsfö-
reställningen i Globen.

– Det är ett lag som spe-
lar defensivt och lever på 
kontringar. Fast så känns 
det som man sagt om dem 
i 17 års tid nu ... Det gäller 
att vara smart med klubbor-
na, de håller gärna i mot-
ståndarnas klubbor och får 
det att se ut som hakningar. 
Senast åkte vi riktigt bra 
skridsko och spelade med 
hög fart, säger han om 
4–1-segern i gruppspelet.

En ny seger innebär spel 
om medaljerna. Alfredsson 
vill ha den ädlaste.

– Jag har aldrig vunnit 
VM-guld. Det är därför jag är 
här, säger han. TT

Tjeckien nästa 
hinder i VM
Ishockey. Förlust 
i kvartsfi nalen mot 
Tjeckien och det kan 
vara färdig-spelat för 
Daniel Alfredsson. ”Det 
är inget jag tänker på. 
Jag hoppas vi kan gå 
hela vägen och vinna 
ett VM-guld”, säger Tre 
Kronors lagkapten.

Nicklas Bäckström anslöt i går morse och spelade mot Lettland. En match som 
Sverige vann ganska lätt med 4–0. FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Tjeckiens målfarlige Alex Hemsky. 
FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Kvartsfi nalen

”De håller gärna 
i motståndarnas 
klubbor och får 
det att se ut som 
hakningar.”
Daniel Alfredsson om att möta 
Tjeckien i kvartsfi nal.

Hemsky ska utnyttja svensk svaghet
Tjeckiens målspruta Ales 
Hemsky har koll på Tre Kro-
nors svaghet inför morgon-
dagens kvartsfinal.

Edmontonforwarden, 
som gjort fem mål hittills 
i VM, säger:

– De är väldigt bra 
offensivt, så vi får inte 
ge dem för mycket utrym-
me. Däremot är de sårbara 
i egen zon, säger 28-åringen.

Sverige vann med 4–1 

i gruppspelsmatchen och 
tog en sällsynt enkel seger 
mot Tjeckien.

– Vi hade en ganska tung 
start, men de senaste match-
erna har vi spelat bättre. 
Förhoppningsvis kan vi växa 
av det, sa Hemsky som gjor-
de ett mål när Tjeckien av-
slutade gruppspelet med att 
besegra Tyskland, 8–1.

Han har ingen större koll 
på målvakten Viktor Fasth, 

Kvartsfi nalerna

Torsdagens kvartsfi naler 
i ishockey-VM. 

Helsingfors
12.00: Kanada–Slovakien
17.30: USA–Finland

Stockholm
14.45: Ryssland–Norge
20.15: Sverige–Tjeckien

Resultat

Ishockey VM, grupp A
Slovakien–Frankrike .. 5–4 (2–2, 1–1, 2–1)
Kanada–Vitryssland .. 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)
USA–Schweiz ............. 5–2 (0–0, 2–1, 3–1)
Kanada 7 6 1 0 35–15 19
USA 7 4 2 1 32–17 16
Slovakien 7 5 0 2 21–13 15
Finland 7 5 0 2 21–14 15

Frankrike 7 3 0 4 21–32 9
Schweiz 7 2 0 5 16–21 6
Vitryssland 7 1 0 6 11–23 3
Kazakstan 7 0 1 6 11–33 1
Ishockey VM, grupp B
Tjeckien–Tyskland ..... 8–1 (3–1, 3–0, 2–0)
Norge–Danmark ........ 6–2 (0–0, 5–0, 1–2)
Ryssland 7 7 0 0 27–8 21
Sverige 7 6 0 1 29–15 18
Tjeckien 7 4 1 2 24–11 14
Norge 7 4 1 2 33–19 13

Lettland 7 2 0 5 11–20 6
Tyskland 7 2 0 5 14–31 6
Danmark 7 1 1 5 13–23 4
Italien 7 0 1 6 6–31 2
Speedway Elitserien
Dackarna–Västervik........................46–44
Piraterna–Indianerna .....................46–44

Lotta Schelin spelar CL-fi nal i morgon 
kväll. FOTO: ARKIV/MICHAEL PROBST/AP

Schelins 
Lyon favorit 
i � nalen
Mycket talar för att Lotta 
Schelin får lyfta Champions 
League-pokalen även i år.

Hennes Lyon åker till 
München som storfavorit 
i finalen mot Frankfurt.

– Det har gått fantastiskt 
bra fram till finalen, säger 
lagkaptenen Sonia Bompas-
tor.

Bompastors uttalande, 
i en tv-intervju på uefa.com, 
är ingen överdrift. Den rege-
rande Champions League-
mästaren har inte förlorat 
en enda match och har 37–1 
i målskillnad.

Frankfurt kommer till 
Olympiastadion i München 
i morgon med ett skade-
drabbat lag. Storstjärnan 
Fatmire Bajramaj skadade 
fotleden i den tyska cupfina-
len i lördags och målvakten 
Nadine Angerer samt ytterli-
gare tre spelare är skadade. 
Möjligen kan skadorna ge 
de svenska landslagsspelar-
na Sara Thunebro och Jessi-
ca Landström chansen. TT

Fotboll

Keltiska grannar 
vill arrangera EM
En keltisk sammanslut-
ning – Skottland, Wales 
och Irland – är intresse-
rade av att arrangera 
fotbolls-EM 2020. Geor-
gien tänker också söka 
EM, men på egen hand 
efter att Azerbajdzjan 
i stället siktar på att få 
OS 2020.

Tisdag är sista dagen 
att anmäla intresse för 
EM-värdskapet 2020.

Turkiet är det enda 
land som har lämnat in 
sin ansökan om EM 
2020. TT

Cykel

Rodriguez ny 
ledare i ”Girot”
Spanjoren Joaquim Rod-
riguez tog över den rosa 
ledartröjan i Giro d’Italia 
genom att i går vinna 
den tionde etappen med 
målgång i Assisi. TT

Fotboll

lårkada stoppar 
Figueiredo
En blödning i låret gör 
att Wilton Figueiredo 
missar morgondagens 
toppmöte mot Elfsborg. 
Malmö FF:s stjärna för-
väntas vara borta i unge-
fär två veckor. TT

Resultat

04
Sverige Lettland



Boka på stenaline.se 
eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift vid personlig service. 
Du kan också kontakta din resebyrå.

Åk till Skagen över dagen! 
Njut av naturen och ljuset, se 
största Krøyerutställningen någonsin på Skagen 
Museum och utforska byns mysiga shoppinggator. 
På vägen dit kan du fynda, äta gott och lyssna på 
livemusik ombord.

Se en unik 
utställning 
i helgen!

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN

Största Krøyer-utställningen 

någonsin, Skagen Museum.

Skagen över dagen

 fr140:-
/person 
vid 5 i bilen

fr. 400:-
/ person & vecka 

COSTA BRAVA
Club Torre Vella                 
Semesterlägenheter i vackra om-
givningar strax utanför L’Estartit. 

PRISET AVSER DEL I LÄGENHET 
VID 4 PERS 16/6-23/6.

Se mer med Sembo!
Boka på sembo.se eller 042-37 85 00

Högtrycksrabatter 
       Spanien!   över 
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Gå en massagekurs 
Axelsons – en värld av beröring

Hela kursutbudet. Boka elevbehandling.
 www.axelsons.se
Odinsg. 28 • 031-15 26 50 • 08-54 54 59 00QR-kod

Friskvårdsmassage
HELGKURS 4 HELGER: Start 12 okt

Vill du lära dig klassisk massage, 
som komplement till ett annat 
yrke eller för hemmabruk? 
Vill du ha en kort, innehållsrik 
kurs som kan genomföras delvis 
på distans, parallellt med jobb och familjeliv? 
Då är Axelsons kurs Friskvårdsmassage något för dig!

En enkel 
grundkurs i 
svensk klassisk 
massage. Du lär 
dig ge en e� ektiv, skön 
och avslappnande massage.

20 % rabatt vid betalning av hela 
kurs avgiften före 1 juli 2012. 

Massage i förskolan/
skolan
HELGKURS 2 DGR 
20–21 oktober

Massage till 
husbehov
HELGKURS 2 DGR 
15–16 september 

Massage kan få 
barn som står utan-
för barngruppen 
att bli mer delaktiga. Stressen 
minskar, och både barn och 
personal blir mer tillfreds.

Prostatacancerföreningen ProLiv Väst 
inbjuder till föreläsning

MODERN PROSTATA-
CANCERBEHANDLING

med överläkaren vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Karin Braide
Lördag 19 maj kl. 10.00 – 11.30

Plats: Dalhelmersalen, Dalhelmers Hus, 
Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Fri entré. Vi bjuder på kaffe. Ingen föranmälan.

För information ring 0302-467 68
eller se vår hemsida www.proliv.com

Satsa på att läsa in gymnasiet
- eller gå en kurs i bildkonst!
• Allmän kurs på gymnasienivå
• Bild och Form

Sök på www.�a-angered.se

Scanna QR-koden 
för att söka

www.kyh.se

Energispecialist Byggnader
Miljöspecialist Byggnader
Programvarutestare
Yrkeshögskoleexamen (300-400 p). Heltid 1,5-2 år 
inklusive LIA, riksrekryterande, studiemedelberättigade, 
avgiftsfria. Sista ansökningsdag är den 15 maj, men i 
mån av plats beaktas även ansökningar som kommer 
in senare. Utbildningsstart:
27 augusti 2012. Frågor?
Ring 031-762 55 96.

Det är lätt att få jobb
med rätt kompetens!

Utbildningar som leder till jobb:

Internationell
Key Account Manager
En unik spetsutbildning som riktar sig till dig som vill utvecklas
inom försäljning, ta ett kliv i karriären och arbeta som säljare
med huvudansvar för företagets internationella nyckelkunder.

• Yrkeshögskoleexamen, 200 yh-poäng
• Centrala Göteborg, trekvartsfart, 1 år
• Kan kombineras med arbete
• Kostnadsfri och berättigar till studiemedel

Anmäl dig till informationsmöte den 21 maj!
www.sensus.se/yh eller 031-708 39 20

Intresserad av att göra en 
insats i Försvarsmakten

eller i en frivillig 
försvarsorganisation?

Välkommen att prova 

Military 
Weekend

i Göteborg 15-17/6

www.frivilligutbildning.se

Vid frågor kontakta Claes-Åke Henricsson 070-300 15 79

annons_MW_107x90_v1.indd   1 5/15/2012   8:57:16 AM

ALLSTUDIER.SE

RESOR

resor

HITTA DIN RESA 
HOS METRORESOR.SE
Vi söker bland mer än 800 resesiter för att kunna 
erbjuda marknadens bästa priser. 

METRORESOR.SE

 

Nya jobb på 
metrojobb.se
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”Moonrise kingdom” av Wes Anderson 
med Bruce Willis. FOTO: NONSTOP

Brad Pitt och Angelina Jolie är vana Cannesvimlare. Brad Pitts nya fi lm ”Killing 
them softly” är med i huvudtävlingen. FOTO: JOEL RYAN/AP PHOTO/SCANPIX

Filmfestival. Brad Pitt, 
Kristen Stewart, Sean 
Penn, tusentals 
journalister och fi lm-
arbetare. I dag rullas 
den röda mattan ut i 
Cannes för 65:e gången.

Tävlingen inleds med Wes 
Andersons ”Moonrise king-
dom” och sedan ska juryn, 
som i år leds av italienske 
regissören Nanni Moretti 
och där bland andra skåde-
spelarna Ewan McGregor 
och Diane Kruger, modeska-
paren Jean-Paul Gaultier och 
regissören Andrea Arnold 
ingår, titta igenom alla de 22 
tävlingsfilmerna innan de 
korar en vinnare den 27 maj.

En sak är säker, vinnaren 
blir inte en kvinna. Festiva-
lens gubbighet är välkänd 
och en global debatt har 
blossat upp kring faktumet 
att inte en enda kvinnlig re-
gissör slåss om Guldpalmen, 
festivalens finaste pris.

Däremot finns flera man-
liga gamla Cannesfavoriter i 
tävlan, som Michael Haneke 
med ”Amour”, Ken Loachs 

”The angels’ share” och Tho-
mas Vinterbergs ”Jagten”, 
där svenska Alexandra Rapa-
port har en roll. 

Men festivalen handlar om 
mer än röda mattan-glamour, 
internationella superstjärnor 
och konstnärliga spjutspetsar 
till tävlingsfilmer.

Framför allt är Cannes en 
viktig handelsplats där kö-
pare och säljare från hela 
världen möts i ett slags fil-
mens Kiviks marknad. Dess-
utom finns olika spelare på 
plats för att främja sin natio-
nella filmindustri.

Sverige och Sweden Film 
Commission ihop med UD 
storsatsar i år. Bland andra 
Camilla Läckberg, aktuell 
med filmatiseringar av ”Fjäll-
backamorden”, och handels-
minister Ewa Björling kom-
mer att vara på plats. Målet 
är att locka hit stora filmpro-
duktioner, som ”The girl 
with the dragon tattoo”.

– Vi jobbar hårt för att 
hålla i den medvind som 
svensk film har just nu, sä-
ger Ingrid Rudenfors, film-
kommissionär på Filmregi-
on Stockholm-Mälardalen. 
MIRANDA SIGANDER/TT SPEKTRA

Gubbigt när � lmfesten 
i Cannes sparkar i gång

Fått stöd. ”Mig äger 
ingen” ska bli � lm e� er 
lång väntan
Åsa Linderborgs hyllade ro-
man ”Mig äger ingen” blir 
långfilm. Kjell-Åke Anders-
son nämndes som regissör 
för filmen redan för fyra år 
sedan, men först nu ser pro-
jektet ut att bli verklighet. 
Produktionsbolaget Filmlan-
ce har beviljats ett stöd på 9 
miljoner kronor från Svens-
ka filminstitutet (SFI) för att 
göra ”Mig äger ingen”.

Kjell-Åke Andersson har ti-
digare gjort filmer som ”Jul-
oratoriet” och ”Vi hade i alla 

fall tur med vädret – igen”.
Romanens handling kret-

sar kring förhållandet mel-
lan en flicka ur 1970-talets 
arbetarklass och hennes al-
koholiserade far. Det är än-
nu inte klart vilka skådespe-
lare som kommer att synas i 
”Mig äger ingen”.

– Vi kommer att kalla till 
en presskonferens efter 
sommaren när alla kontrakt 
är underskrivna, säger fil-
mens producent Francy Sun-
tinger. TT SPEKTRA

Hall of Fame. Nästa år får 
Sverige sitt första museum 
för populärmusik
Konserter och utställningar 
om legendariska musikgrup-
per som Abba och Roxette. 
Det är vad besökarna 
kan få ta del av näs-
ta år när Sverige får 
sitt första museum 
för populärmusik, 
Swedish Music 
Hall of Fame på 
Djurgården i 
Stockholm.

– Det är ett 
spännande pro-
jekt och ett mu-

seum som verkligen behövs, 
säger Niklas Strömstedt, sty-
relsemedlem i stiftelsen 
Svenska musikskattens hus 

som står bakom sats-
ningen. Namnet 
kommer från det 
amerikanska Hall 
of Fame-konceptet 

där personer 
som satt av-
tryck inom ett 
område väljs in 
på ett museum. 
TT SPEKTRA

Musikfestival

Jay-Z arrangerar 
egen festival
Jay-Z ska arrangera en 
egen festival som äger 
rum i Fairmount Park i 
Philadelphia den 1–2 sep-
tember, rapporterar New 
York Times. TT SPEKTRA

Börjar fi lma i veckan

Gyllenhaal letar 
efter sin kopia
Jake Gyllenhaal spelar hu-
vudrollen i ”An enemy” 
där han spelar en man 
som ser en kopia av sig 
själv i en film. TT SPEKTRA

3
NÖJE

Juryklar

”Jag är så peppad 
på hela den här 
upplevelsen.”

Britney Spears enligt BBC efter att 
det blivit klart att hon blir en av 

jurymedlemmarna i tv-programmet 
”X factor”. TT SPEKTRA

Historien om fi lmfestivalen i Cannes

• Sedan 1938. Filmfestivalen      
i Cannes planerades redan 
1938, som en motvikt till 
fi lmfestivalen i Venedig, som 
styrdes av fascister och 
nazister.

• Uppehåll. På grund av andra 
världskriget ägde den första 
festivalen inte rum förrän 1946.

• Svensk seger. Då visades 
bland annat ”Hets” av 

Alf Sjöberg, som också vann.

• Guldpalmen. Sedan 1955 delas 
den prestigefyllda Palme d’Or, 
Guldpalmen, ut till Bästa fi lm i 
den offi  ciella huvudtävlingen.

Hotad

Lady Gaga ställer 
in i Indonesien 

Lady Gagas utsålda konsert 
i Jakarta, Indonesien, den 3 
juni ställs in. Polisen beslu-

tade i går att inte ge till-
stånd till konserten. Tidiga-
re har en hårdför islamistisk 

grupp gått ut och varnat    
Lady Gaga för att sätta sin 

fot i Indonesien. TT SPEKTRA

ABBA kan få plats 
på det nya museet.



SISTA CHANSEN ATT BLI 
SVERIGES NYA STJÄRNA!
SKICKA IN DITT BIDRAG SENAST DEN 16 MAJ KL. 12.00.

Är du en osignad artist eller spelar i ett osignat band? Då ska du vara med i Metro On Stage 2012 
– tävlingen för dig som skriver, spelar och producerar din egen musik, oavsett musikstil. Tävla om 
marknadsföring värd miljoner, inspelning av EP och att bli signad av ett förlag. 
Anmäl dig och läs mer på onstage.metro.se

//onstage.metro.se



*eller någon av våra andra företagsspecialister. 

Jonas* är nästan säker på att  
han kan sänka dina telekom-
kostnader 14 –18 maj. 
Testa honom i vår nya butik på Götgatan 16 i Nordstan.  
(Lyckas han inte bjuder han på fika och ett äkta Frank-gosedjur.)

Till dig som är företagare i Göteborgs-regionen:

Under vår företagsvecka 14–18 maj erbjuder vi bl a mobiltelefoni  
och mobilt bredband med 12 fria månadsavgifter till alla företagare!  
Öppettider: Mån–fre: 10–20. Lör: 10–18. Sön: 11–17.

Erbjudanden!
SMS:a NORDSTAN till 71 600 
för att ta del av alla erbjudanden.
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I dag har Sacha Baron Cohens, 
40, nya film ”The dictator” 
Sverigepremiär. 

När det hölls presskonfe-
rens för filmen på hotellet 
Waldorf Astoria i New York 
lämnade Sacha Baron Cohen 
sitt vanliga jag hemma och 
tog emot hundratals journalis-
ter från hela världen i rollen 
som envåldshärskaren Amiral 
General Aladeen – en kvinno-
hatande, rasistisk, anti-semit 
som styr det utarmade, fiktiva 

landet Wadiya. Här är två av 
Aladeens mest uppseende-
väckande svar från presskon-
ferensen:

– Det har varit ett tufft år. 
Vi har förlorat många bra 
människor och jag har förlo-
rat flera nära vänner – Gadda-
fi, jag saknar dig (ser upp i 
himlen). Förlåt, Gaddafi, jag 
saknar dig (tittar ner mot 
marken). Jag saknar också 
KJ, Kimmy, K-Jo, K-Man, ni 
vet, Kim Jong. Och Chavéz 

dog förra månaden – oh, 
oops. Ni hörde inte det från 
mig.

– När jag inte tittar på 
mitt folk sitter jag klistrad i 
min soffa och tittar på satel-
lit-tv. Mina favoritserier är 
från Wadiya. Vi har vår egen 
version av ”2 1/ 2 män”. Den 
brukade heta ”Tre män” 
men en av dem försökte 
stjäla en grapefrukt. 
HEIDI PATALANO/ 
METRO NEW YORK

– Vi diktatorer är inte bara hemska. Medan länder i västvärlden fortsätter att suga ut vår planets resurser bevarar vi vårt 
land genom att gräva ner tusentals ben i en massa eko-gravar, säger Sacha Baron Cohen i rollen som diktatorn Aladeen,
på presskonferensen för ”The dictator”. FOTO: MELINDA SUE GORDON/PARAMOUNT PICTURES

Envåldshärskaren Aladeen 
kallade till presskonferens
Premiär. Sacha Baron 
Cohen vet hur han ska 
skapa uppmärksamhet 
kring sin nya film ”The 
dictator”. Metro var på 
plats när han kallade 
till presskonferens i 
New York – i rollen som 
sin rollfigur diktatorn 
Aladeen. 

Noomi Rapace på omslaget
Här pryder svenska Noomi Rapace omslaget till Entertainment Weekly tillsa-
mmans med sina ”Prometheus”-motspelare Michael Fassbender och Charli-
ze Theron. Magasinet innehåller en lång bildserie på skådespelarna i Ridley 
Scotts kommande sciencefictionfilm och glimtar från inspelningen på Island. 
I Entertainment Weekly berättar Noomi Rapace att hon blev tagen av den 
första ”Alien”-filmen. – Sigourney Weaver var min hjälte, säger hon, skriver 
Justjared.com. ”Prometheus” har Sverigepremiär den 1 juni. METRO

Fakta

• Vad. Premiär av ”The 
dictator”.

• När. I dag.

• I rollerna. 
Sacha Baron 
Cohen, Anna 
Faris, Ben 
Kings-
ley, Me-
gan Fox 
med fle-
ra.

SACHA BARON COHEN SOM 
DIKTATORN ALADEEN.



ÖoB Nordstan & ÖoB Frölunda · Vardagar 10-20, Lördag 10-18, Söndag 11-17ÖoB Nordstan & ÖoB Frölunda 

     

ÖoB Nordstan & ÖoB Frölunda · Vardagar 10-20, Lördag 10-18, Söndag 11-17
Erbjudandet gäller fr.o.m. 16 maj t.o.m. 23  maj eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för text-, pris- och fotofel.

Vo5

Schampo
Balsam

250 ml. Flera sorter.
Normalpris 21:90

Jmfr. pris 33:33kr/l

Schampo
Balsam

250 ml. Flera sorter.
Normalpris 21:90

Jmfr. pris 33:33kr/l

3 för
25:-

Normalpris 149:-

- PRIS!

Normalpris 149:-

66:-
Voltage

Kaffebryggare
Vattenkokare, Ångstrykjärn

66:-66:-66:-/st

Erbjudandet gäller fr.o.m. 16 maj t.o.m. 23  maj eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för text-, pris- och fotofel.

Partytält
Vit. 3x3 meter.Vit. 3x3 meter.

199:-
Normalpris 299:-

Solglasögon
Mixade modeller!

Normalpris 89:-Normalpris 89:-

39:-39:-39:-39:-/st66:-66:-
KaffebryggareKaffebryggare

Vattenkokare, ÅngstrykjärnVattenkokare, ÅngstrykjärnVattenkokare, Ångstrykjärn
Kaffebryggare

Vattenkokare, Ångstrykjärn
Kaffebryggare

· Vardagar 10-20, Lördag 10-18, Söndag 11-17

Normalpris 595:-

- PRIS!

Normalpris 595

333:-
Voltage

Dammsugare

Normalpris 49-69:-

Fleecefilt
130x160 cm.

Normalpris 49-69:-

130x160 cm.

22:-
Fleecefilt

- PRIS!

22:-22:-22:-22:-/st

ÖGONKLINIKEN

A PART OF NORDIC VISION CLINICS

“Det är enkelt och roligt. 
Jag kan hyra ut min 
lägenhet precis när jag vill 
och när det passar mig 
bäst. Det är ett trevligt sätt 
att tjäna extra pengar på!”
/Julia, Paris

In partnership with Metro International31www.metro.se
onsdag 2012-05-16

Fotografi er

Naken Madonna 
såld till tidning
Ett fotografi från 1990 på 
Madonna har sålts för 
motsvarande 160 000 kro-
nor, skriver Expressen. På 
bilden ligger Madonna na-
ken i en säng, hon har en 
cigarett i munnen och 
skyler sig med ett lakan. 
Köparen är brittiska tablo-
iden The Sun. TT SPEKTRA

Utställning

Jacksons kläder 
åker på turné
Enligt Reuters ska mel-
lan 50 och 100 plagg som 
burits av Michael Jack-
son ställas ut på olika 
platser i Europa, Sydame-
rika och Asien. 
TT SPEKTRA

Dokumentär. Ulrik 
Munther – � ickidol och 
nybliven webb-tv-stjärna
En dokumentärserie om 
flickidolen Ulrik Munther 
med titeln ”Big in Japan”. 
Det är en del av SVT:s sats-
ning på webbspecifika pro-
gram, där man även gör om 
sajten och inför ny teknik 
för att förenkla tittandet, 
skriver Svenska Dagbladet. 
Programmet, som sänds i tio 
avsnitt med start i septem-
ber, beskrivs så här: ”Ena 
stunden letar Ulrik efter 
strumpor och sitt munspel 
och fem minuter senare står 
han på scen framför 20 000 
skrikande ungdomar”.

Bland övriga webbspecifi-
ka program finns ”Motorsyst-
rar”, om två systrar som reser 
Sverige runt och ”Andra si-

dan EM – Rim, Robel och He-
nok”, där tre vänner reser till 
fotbolls-EM i Ukraina.

SVT har tidigare med 
framgång lanserat program 
enbart på webben, där det 
mest kända kanske är det 
om DJ-duon Rebecca och 
Fiona. TT SPEKTRA

Ulrik Munther. FOTO: SCANPIX
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FRÖLUNDA Femvägsskälet 4 031-89 79 10 
HISINGEN Hildedalsgatan 1 031-89 79 55
Öppettider: Ons 9-16 • Tors Stängt • Fre 9-18 • Lör 10-15 • Sön 11-15

*Peugeots nybilsgaranti består av 2 års nybilsgaranti + 3 års förlängd garanti. Garantin gäller i 5 år eller 100 000 km - det som först inträffar. De två första åren gäller garantin utan milbegränsning. Den förlängda
garantin gäller dock inte för taxi, utrycknings-fordon, trafikskole- eller budbilar. Dessutom lämnar vi 2 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års roskyddsgaranti, 3 års lackgaranti. Dock ej taxibilar eller
hyrbilar. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden, avtal eller rabatter. Bränsleförbuk. blandad körning: 4,5l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 119 g/km. **Prisexempel  36 mån, 30% kontantinsats,
restskuld 81 900kr, ränta 6,45% (7,53% effektiv).***Gäller en säsong. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Reservationer för sluförsäljning, skriv- och tryckfel. 

PEUGEOT 308 sw
1,6 Hdi 92Hk

5 års nybilsgaranti*
5 års skattefri,Miljöbil

ACC,CD-radio,ESP,
Färddator, Farthållare,
Aluminiumfälgar 16”

Ord. pris:  203 700 kr
Spara:         23 800 kr
NU:     179 900 kr

www.peugeotcenter.com

Köp till Michelin 15” 
vinterhjul & navkapslar.

+ Däckhotell***

5 900 kr
Ord. pris: 8 900 kr

 179 900kr
1 799 kr/mån**

JUST
NU

Panoramaglastak 
Värde: 7 500 kr INGÅR!

Bluetooth / USB
Värde 4 900 kr INGÅR!

Parkeringsradar Bak
Värde 4 900 kr INGÅR!

*Peugeots nybilsgaranti består av 2 års nybilsgaranti + 3 års förlängd garanti. Garantin gäller i 5 år eller 100 000 km - det som först inträffar. De två första åren gäller garantin utan milbegränsning. Den förlängda
garantin gäller dock inte för taxi, utrycknings-fordon, trafikskole- eller budbilar. Dessutom lämnar vi 2 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års roskyddsgaranti, 3 års lackgaranti. Dock ej taxibilar eller
hyrbilar. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden, avtal eller rabatter. Bränsleförbuk. blandad körning: 4,5l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 119 g/km. **Prisexempel  36 mån, 30% kontantinsats,

PEUGEOTPEUGEOT
1,6 Hdi 92Hk1,6 Hdi 92Hk

5 års nybilsgaranti*5 års nybilsgaranti*
5 års skattefri,Miljöbil5 års skattefri,Miljöbil

ACC,CD-radio,ESP,
Färddator, Farthållare,Färddator, Farthållare,
Aluminiumfälgar 16”Aluminiumfälgar 16”

Ord. pris:  203 700 krOrd. pris:  203 700 kr
Spara:      Spara:         23 800 kr
NU:     179 900 

www.peugeotcenter.com

Köp till Michelin 15” 
vinterhjul & navkapslar.

+ Däckhotell***

5 900 kr
Ord. pris: 8 900 kr

179 900179 900krkr
1 799 kr/mån**1 799 kr/mån**

JUST
NU

Panoramaglastak Panoramaglastak 
Värde: 7 500 kr INGÅR!Värde: 7 500 kr INGÅR!

Bluetooth / USBBluetooth / USB
Värde 4 900 kr INGÅR!Värde 4 900 kr INGÅR!

Parkeringsradar Bak
Värde 4 900 kr INGÅR!

PEUGEOT
CYKEL
Värde 7 000 kr

INGÅR!

MOTOR
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11111
Gossip

Joyful noise (Co-
lumbia/Sony)

FÖR FÅ 
HÖJDPUNKTER
Eftersom mitt default-
läge vad gäller Beth Dit-
to är ”underbar” krävde 
detta viss självrannsa-
kan. Frågan var om jag 
hade tyckt att det var 
bra om det inte var hon 
– kvinnan vars röst en 
gång nästan fi ck mig 
att gråta i en Hultsfreds-
lada. Svaret blev: Tvek-
samt. Något har hänt 
med musiken. Den sli-
rar alldeles för nära den 
generiska popfåran och 
luktar ängslig toppliste-
producent. Höjdpunk-
terna är kort sagt för få 
för att jag ska vara helt 
god och glad. 
MARIA FORSSTRÖM

DET SAKNAS 
NÅGOT

Jag ska börja med att sä-
ga att jag älskade Adam 
Lamberts debutplatta 
”For your entertainme-
nt” som han släppte 
2009. Därför var förvänt-
ningarna kanske en 
aning för höga när jag 
fi ck ”Trespassing” i min 
hand. Men faktum är att 
det saknas något. Den 
känns långt ifrån lika 
ambitiös som debutplat-
tan. Långt ifrån lika ny-
tänkande. Och framför-
allt saknas det starka         
låtar som ”Whataya 
want for me”. Det är en 
godkänd uppföljare men 
absolut inte mer än så. 
ANNELI SANDBERG

PAJIGA 
TEXTRADER

I Melodifestivalen stod 
David Lindgren för årets 
skräll – och slutade som 
fyra. Debutplattan följer 
i samma spår som 
”Shout it out” och det är 
mycket ”heyheyhey” och 
”ohohohoh”. Det fi nns 
låtar som höjer formkur-
van en aning, som ”Ren-
dezvous” och ”Get star-
ted”, men tyvärr är bot-
tenskrapen fl er. Det är 
dock inte musiken som 
retar mig mest, den fun-
kar, jag stör mig på pa-
jiga textrader som ”Hey 
girl, you wanna lay 
down, lay down down 
under me”. Suck.
ANNELI SANDBERG

INTETSÄGANDE
SLAGGPRODUKT
Jag må vara 35 år. Men 
”Apocalyptic love” får 
mig att vilja panga en 
ruta, peka fuck you, vrå-
la ”ät skit gubbjävel” – åt 
Slash. Rocken startade 
med Little Richards 
barnförbjudna 
snusk’n’roll. Ett halvt se-
kel senare sitter vi här 
med en intetsägande 
slaggprodukt av lagom 
radiorivig vuxenrock, 
toppad med musikskole-
perfekt ylande utan själ. 
Skjut mig, ty här fi nns 
absolut ingen musik av 
värde eller intresse. 
Krossa wah-wah-peda-
len och kapa kukrocken.
CHRISTOFFER RÖSTLUND

Bäst just nu

11111 
Frida Hyvönen To the 

soul 

11111 
Joel Alme A tender 

trap Love Antell Ga-
torna tillhör oss Death 
Grips The money sto-
re

Soundtrack Of Our Li-
ves Throw it to the 
universe
Spiritualized Huh?

11111
Adam Lambert

Trespassing (RCA/
Sony)

11111
David Lindgren

Get started (EMI)

11111
Slash feat Myles 
Kennedy and the 
Conspirators

 

”BEHÖVER 
VI LILLA 

SÄLLSKAPET?”
Jag är kluven till Lilla Sällska-
pet. Å ena sidan tänker jag 
Montt Mardié, som jag tyck-
er om, å andra sidan tänker 
jag Eric Amarillo, som jag 
inte tycker om. De bedriver 
en balansgång mellan dessa 
två världar. Men eftersom 
texterna, trots viss entusi-
asm inför ämnet sex även 
här, har mer hjärta än cy-
nism klarar de balansgången 
utan att hamna i Amarillo-
värld. Så då tänker jag på Os-
kar Linnros och Markus Kru-
negård om vartannat, och är 
sugen på att räkna upp några 
namn till, varvid frågan in-
ställer sig: Behöver vi Lilla 
Sällskapet? Det känns som 
att allt de gör redan finns. 

Men trots att det inte skul-
le skada att vässa personlighe-
ten lite så har de charm och 
kan säkert bjuda upp till dans.

 Recension

MARIA
FORSSTRÖM

Testade sina 
vingar 
Lilla Sällskapet är Erik 
Nordström och Mats 
Norman som fl yttade 
från Uppsala till Lilla 
Sällskapets väg i Bred-
äng, Stockholm, för att 
– just det – se om ving-
arna bar. 

11111
Lilla Sällskapet

Om vingarna bär 
(Ariola/Sony)

Lilla Sällskapet består av Erik Nordström och
Mats Norman. FOTO: KLARA LEO

SKIVRECENSIONER

Apocalyptic love    
(Roadrunner/Warner)



KÖR MC MED BILKÖRKORT!
Bensinsnål, gratis parkering och du slipper vägtullarna.

Kom in och provkör!

Piaggio MP3 �nns i 300 och 500 kubik.

Argongatan 8, 431 53 Mölndal • 031-760 760 4 • www.wheels4u.se

Mc
Moped

ATV
Butik

Verkstad

Bäckebol • vid IKEA 

031- 44 80 80 
Lunnagårdsg. 11 • Fässbergsmotet/Söderleden. 

031- 40 80 80

Sommarbil  
295 kr/dygn.
Ord pris.640 kr/dygn. Fria mil och självriskreducering ingår, priset baseras 

på minimum 3 dygns hyra fr 11/6-19/8 2011.

www.tcbiluthyrning.com

The 

Golden 

Days

SÖDRA HAMNGATAN 31   TEL: 031-13 20 22    WWW.GOLDEN-DAYS.SE
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KÖR GOKART PÅ
FRIHAMNSPIREN

WWW.CIT YAREN A .SE
Södra Frihamnspiren 1 Göteborg
info@cityarena.se •  telefon: 031-757 49 00 

BILJ: TICNET.SE, 077-170 70 70.                                                GÖTA LEJON, 08-505 290 00.
RESEPAKET: SJ.SE/UPPLEVELSER ELLER TEL 0771-75  75 75, SJ RESEBUTIK. 

Nypremiär
13 september!

GÖTA LEJON  PRESENTERAR JESUS CHRIST SUPERSTAR 
TEXT TIM RICE MUSIK ANDREW LLOYD WEBBER 

SVENSK ÖVERSÄTTNING OLA SALO REGI RONNY DANIELSSON

Foto: Peter Knutson

Nyhet – ”Välj ditt biljettpris!” Till hösten 
inför vi ett system med olika priser för olika dagar och 

olika delar av salongen. När vill du gå? Var 
vill du sitta? Vad vill du betala? Välj själv! 
Priser från 795:- till 330:- inkl service-
avgift! Nyfi ken? Gå in på gotalejon.se.

”...NY SUCCÉ PÅ GÖTA LEJON”
Läs fl er citat från pressen på gotalejon.se eller scanna QR-koden.

BILJETTER NU SLÄPPTA ÄNDA FRAM TILL JUL!

Biljetter 031 708 71 00 
Restaurangen 031 708 70 90
www.stadsteatern.goteborg.se

Nytt spelår!
Du kan boka biljetter till 
höstens föreställningar 
och köpa Teaterkortet, 
vårt abonnemang från 

idag kl 12.

Följ 
Metro Sverige 
på Facebook
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Hunger  
En föreställning om allt vi längtar efter  
med Sångensemblen Amanda
Vad har ett värde när allt finns på extrapris? Varför en 
tugga till om vi redan är mätta? Är ingenting heligt, 
och kan vi vara säkra på att Gud inte skapade världen 
med ett skratt?  

Hunger är en helt ny förställning med Amanda  
som tar avstamp i Haiti och den haitiska folkmusiken. 
En föreställning om att ha och inte ha, och vad vi läng-
tar efter allra mest. En föreställning där allt är möjligt.

Föreställningen är ett samarbete mellan Sångensemblen
Amanda och Folkteatern. Regi Lars-Eric Brossner 

Urpremiär 31 augusti   
Spelas i aug, sept på Röda Scenen

På en tågperrong i februari 1939 stod två barn, Emil och Alice. 
De skulle skickas till Sverige från ett Wien där förföljelsen 
av judarna blivit mer och mer våldsam. Nu möts de utanför 
tid och rum och talar om det liv som blev deras, de faktiska 
konsekvenserna av nazisternas idéer, tankar och handlingar.    

Regi: Erik Ståhlberg  Scenografi Lisa Hjertén  Ljus, video, projektioner: 
Ludde Falk   Medverkande: Dag Malmberg, Sara Wikström, 
Lena Birgitta Nilsson, Lars Magnus Larsson och Viktoria Folkesson. 

Urpremiär 22 september   
Spelas i sept, okt, nov på Vita Scenen 

Vargtimma                   
En magisk föreställning inspirerad av de klassiska 
folksagorna. ”outsägligt befriande” Expressen  
Idé, koreografi, regi: Peter Svenzon  För barn 5-9 år. 
Medverkande: Anders Granell,  
Elisabeth Göransson och Lena Birgitta Nilsson. 

Spelas nov, dec och våren 2012.  
Utsålt under hela perioden!   

Boka direkt/Info 
www.folkteatern.se
 
Biljettbokning
031-60 75 75           
on 12–15, fr 12–18, lö 12–15
Gruppbokning
031-60 75 95
on 10–15, fr 10–16 
Biljettkassan har dessutom 
alltid öppet i samband med 
föreställning/arrangemang. 

RÄLS  av Elisabeth Åsbrink 

Idag släpper vi biljetterna för hösten!

Arvid har avtjänat ett långt fängelsestraff och flyttat  
ihop med sin familj men sonen förnekar honom. Henry 
kör taxi och försöker glömma minnena från Balkan. 
Maria väntar barn med en annan. Ivan åker över till 
Danmark med sin syster som behöver muntras upp ...  

Lars Noréns FRAGMENTE är skriven direkt för  
Folkteatern. I flera korta scener möter vi ett antal 
människor som lever med eller bara passerar 
varandra utan att se eller visa sig för den andre. 
Människor som lever nära varandra i samma stad 
men ändå helt eller delvis osynliga för varandra. 

Fragmente är Folkteaterns föreställning inom 
Cities on Stage - ett EU-projekt som samlar sex 
europeiska teatrar kring temat ”att leva tillsammans 
i staden”. Föreställningen kommer att turnera i Europa 
våren 2013. En del av projektet kallas Moving Cities 
och där skapas en utställning knuten till föreställningen. 

Föreställningen är en samproduktion med Théâtre National, 
Bryssel med stöd från Europeiska kommissionen. 

Regi: Eirik Stubø    Scenografi & kostym: Kari Gravklev
Ljus: Anna Wemmert Clausen  
Medverkande: Nio skådespelare, bl a; Sanna Hultman, Anders 
Granell, Ulla Svedin, Elisabeth Göransson och Jonas Sjöqvist 

Urpremiär 26 oktober   
Spelas i okt, nov, dec på Röda Scenen 

FRAGMENTE   

 av Lars Norén 

Folkteaterns 
Kafé och  
Restaurang 
Vår soliga 
uteservering  
har öppnat!  
Lunch mån-fre 
kl 11.30-14.00. 
After Work fre 
kl 16.30-19.30 
med 20% på allt. 

Öppet Kafé & Rest: 
mån 11.30–18.00
tis–tor 11.30–22.00 
fre–lör 11.30–24.00
Info 0735-24 97 24 

   

Spelas också: Happyland 1979, 
Bättre än så här blir det inte med 
Åsa Gustafsson, Tantpresidenterna, 
Skapelseberättelsen, Everest mm. 
Mer info om hösten: www.folkteatern.se 

Biljetter 031 708 71 00
Restaurangen 031 708 70 90

www.stadsteatern.goteborg.se

The Tiger Lillies Perform Hamlet  
Lör 19/5 kl 18 & sön 20/5 kl 18 Stora Scen
Som på en medeltida marknadsplats 
framför de postmoderna gycklarna i The 
Tiger Lillies berättelsen om den plågade 
prins Hamlet.

Cullbergbaletten – The Strindberg Project 
Lör 26/5 kl 18 Stora Scen
Koreografen Tilman O’Donnell och re-
gissören Melanie Mederlind har skapat 
varsitt dansverk för Cullbergbaletten om 
ikonen Strindberg.

Anna Pettersson – Fröken Julie
Lör 26/5 kl 15 Nya Studion
Pjäsens teman får en ny dimension av att en 
och samma skådespelare gör alla tre roller. 
Gästspel från Strindbergs Intima Teater.

Book Burning 
Tor 24/5 kl 19 & fre 25/5 kl 19 Stora Scen
Hans Op de Beeck och Pieter De Buys-
ser har inspireras av motstridiga begär. 
Upplysning och mörker.

Dans & Teaterfestivalen! 18-26 maj
Nu kan du köpa festivalkort och biljetter till Göteborgs Dans- och Teaterfestival! Vi säljer biljetter 

till de gästspel som äger rum på Göteborgs Stadsteater, man kan även boka på Ticnet.se.

Under festivalen ägnar vi en hel dag åt August Strindberg tillsammans med Folkteatern och Backa 

Teater. På våra scener kan du under festivalen i maj även se dessa finfina gästspel:



Se när vår

D ino skrämmer 

Göteborgarna på 

un iverseum.se
Skräcködlorna har återvänt till Göteborg! Du kan bland annat träff a Triceratops, den växtätande jätten med horn, eller den mest skräckinjagande av dem alla: 
Tyrannosaurus rex. Dinosaurierna är självklart i naturlig storlek. Är du mer av den utforskande typen kan du istället ta på dig paleontologhatten och gräva e� er 
fossiler. Mellan den 4 april och den 30 september hittar du utställningen på vår takterrass och vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen!

F
orsm
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.se



Dictatorfilmen.se

”DEN ROLIGASTE SACHA BARON COHEN FILMEN HITTILLS”
DAILY MAIL

”VANSINNIGT ROLIG”
TIME

”GENIALISK”
THE EVENING STANDARD

THE GUARDIAN

Se trailern och boka biljetter på mobil.sf.seSe trailern och boka biljetter på mobil.sf.se

The Dictator

BIOPREMIÄR IDAG!
FILMSTADEN BErgakungen vip •  FILMSTADEN bergakungen • biopalatset 

facklan/kungsbacka • sagabio/skärhamn • trappan/kungälv • fregatten/stenungsund
KÖP/RESERVERA: på närmaste www.sf.se, mobil.sf.se, www.facklan.se. Från 11 år



What to Expect

BIOPREMIÄR 25 MAJ!

KÖP/RESERVERA: på närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se

FÖRKÖP STARTAR 23 MAJ!

1:A PÅ BIOTOPPEN I USA

INSPIRERAD AV EN VERKLIG HÄNDELSEINSPIRERAD AV EN VERKLIG HÄNDELSE

FACEBOOK.COM/ALSKAMIGIGENFACEBOOK.COM/ALSKAMIGIGEN

AMELIA

”…EN MYSIG STUND 
  I BIOMÖRKRET”

ELLE

”…EN MYSIG STUND 
  I BIOMÖRKRET”

ELLE

AMELIA

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste 
SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se. Från 7 år

12.30, 15.00,
17.30, 20.30 

On 15.15, 18.30, 21.10  
To 13.30, 16.00, 
18.30, 21.10  

18.30

BIOPREMIÄR 18 MAJ
WWW.NJUTAFILMS.COM

”Mästerlig fi lm”
         Le Monde 

�����

      ”Briljant”
    Le nouvel observateur

�����

FESTIVAL DE CANNES
VINNARE

FIPRESCI KRITIKERPRISET

FRANSKA 
FILMKRITIKERFÖRBUNDET

VINNARE
BÄSTA FILM 2012

VINNARE 
3 CESAR

BÄSTA MANUS, BÄSTA BIROLL,
BÄSTA LJUD

EN FILM AV  

PIERRE SCHŒLLER

BIOPREMIÄR 18 MAJ

If you think you
know this story,
think again.

”Skräckfilmernas 
 svar på Inception”

MovieZine.se

Plusstolar! 
De är bredare och har 
extra benutrymme. 
Läs mer och boka på 
sf.se.

                    

Skånegatan 16. 
Kassan öppnar 12.00

21 Jump Street
100 kr (11)
13.00, 15.30, 18.40, 21.15  

A Royal Affair
105 kr (11) 
15.00, 18.00 

Alvin och gänget 3
- svenskt tal
95/70 kr (7) 
12.30 

American Pie: 
Reunion
100 kr (11) 
15.00 

Avengers
110 kr (11) 
15.00, 18.10, 20.40 

Avengers 3D
135 kr (11) 
14.40, 17.20, 18.00, 20.30, 
21.00

Battleship 
110 kr (11)
20.00  

Dark Shadows
105 kr (11)
15.50, 18.40, 21.30 

Tillträde till lounge/bar 
1 tim innan föreställning. 
Läsk och popcorn ingår. 
Inga rabatter gäller. 18 år. 

The Dictator
PREMIÄR!
21.30 225 kr

Älska mig igen
18.30  220 kr

Get the Gringo
100 kr (15)
15.00, 18.20, 21.15

Hotell Marigold
12.10  105 kr (Bt) 

Iron Sky
21.00 100 kr (11)

Lorax 3D - svenskt tal
125/100 kr (7) 
13.10 

Mästerkatten 3D
- svenskt tal
125/100 kr (7) 
On 12.30 

Piraterna! - sv tal
95/70 kr (7) 
12.00

Piraterna! 3D - sv tal
125/100 kr (7) 
13.00

Prinsessan Lillifee 2: 
Den lilla enhörningen 
- sv tal 95/70 kr (Bt) 
12.10, 14.10  

Project X 
– Hemmafesten
100 kr (11) 
17.30  

Spegel, spegel 
– Äventyret om Snövit 
- sv tal 95/70 kr (7) 
12.30 

The Dictator
PREMIÄR!
12.00, 14.30, 16.40, 18.50, 
21.00 105 kr (11)

The Hunger Games
110 kr (11)
12.00, 18.00, 20.10 

The Lucky One
100 kr (11) 
16.10, 18.30, 21.15 

The Woman in Black
100 kr (15)
15.40, 18.00, 21.10

Titanic 3D 135 kr (11) 
13.00 

Älska mig igen
100 kr (7) 
12.30, 15.00, 17.30, 20.30 

Kungstorget. 
K.ö. on 09.30, to 11.30

American Pie: 
Reunion 
15.15, 18.30 100 kr (11) 

Avengers
110 kr (11) 
14.45

Avengers 3D
135 kr (11) 
15.10, 18.10, 21.15 

Bullhead
20.50 105 kr (15)

Dark Shadows
17.50, 20.30 105 kr (11)

Friends with Kids
21.10 100 kr (7) 

Hotell Marigold
105 kr (Bt) 
On 14.45, 17.50, 20.40 
To 15.10, 17.50, 20.40

Järnladyn  105 kr (11) 
On 15.00, 18.30
To 15.30, 18.30  

Kvarteret Skatan
reser till Laholm
100 kr (Bt) 
On 21.10 To 13.00, 21.10

Laxfiske i Jemen
100 kr (7) 
15.15, 18.40

Lorax - svenskt tal
95/70 kr (7) 
To 13.00  

Mästerkatten - sv tal
To 13.00 95/70 kr (7) 

Piraterna! 3D - sv tal
125/100 kr (7)
To 13.00 

Spegel, spegel 
– Äventyret om Snövit 
- svenskt tal
95/70 kr (7) 
On 15.00 To 13.10, 15.50 

Terraferma
18.20  100 kr (15)

The Artist  105 kr (7) 
On 20.50 To 13.10, 20.50

The Dictator
PREMIÄR! 105 kr (11) 
15.00, 18.00, 21.00
Barnvagnsbio: On 10.00 

The Hunger Games
110 kr (11)
14.30, 17.40, 20.40 

Var är Bus-Alfons?
40 kr (Bt) 
Knattebio: To 13.00

Älska mig igen
On 15.15, 18.30, 21.10
To 13.30, 16.00, 18.30, 
21.10  100 kr (7)
Barnvagnsbio: On 10.00

Project X 

BIOPROGRAM 
16 – 17 MAJ sf.se/bioklubben

Vill du ha 
rabatt på 
popcorn?

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se  Prisinformation: x(ord)/x(under 12 år) kr • Pensionärspris 70 kr (tillägg vid 3D) gäller ej specialvisningar, t ex opera. För info om SF Bios rabattkort se sf.se

 Läs mer    
 på sf.se

 Se bara 
 utmärkt � lm 

 på sf.se
 Läs mer på sf.se

 Se bara 
 utmärkt � lm 

 Läs mer på sf.se

Se bara 
utmärkt � lm 

Se bara 
utmärkt � lm 
 Läs mer på sf.se

Laxfiske i Jemen
100 kr (7) 
15.15, 18.40

Lorax - svenskt tal
95/70 kr (7) 
To 13.00  

Mästerkatten - sv tal
To 13.00 95/70 kr (7) 

Piraterna! 3D - sv tal
125/100 kr (7)
To 13.00 

Spegel, spegel 
– Äventyret om Snövit 
Spegel, spegel 
– Äventyret om Snövit 
Spegel, spegel 

- svenskt tal
95/70 kr (7) 
On 15.00 To 13.10, 15.50 

Terraferma
18.20  100 kr (15)

The Artist 105 kr (7) 
On 20.50 To 13.10, 20.50

The Dictator
PREMIÄR! 105 kr (11) 
15.00, 18.00, 21.00
Barnvagnsbio: On 10.00 

The Hunger Games
110 kr (11)
14.30, 17.40, 20.40 

Var är Bus-Alfons?
40 kr (Bt) 
Knattebio: To 13.00

Älska mig igen
On 15.15, 18.30, 21.10
To 13.30, 16.00, 18.30, 
21.10  100 kr (7)
Barnvagnsbio: On 10.00

K.ö. on 09.30, to 11.30

15.15, 18.30 100 kr (11) 

Kvarteret Skatan
reser till Laholm
100 kr (Bt) 
On 21.10 To 13.00, 21.10

Prisinformation: x(ord)/x(under 12 år) kr • Pensionärspris 70 kr (tillägg vid 3D) gäller ej specialvisningar, t ex opera. För info o

The Dictator
Cohen, mannen bakom 

”Borat” och ”Brüno”, 

är tillbaka med en ny 
galen komedi!PREMIÄR!

PREMIÄR
på SF Bio 
Göteborg

 

The Dictator
Komedi, Sacha Baron Cohen

SF BIO
TOPPEN
Göteborg

1

Avengers
Sci-Fi äventyr av J Whedon

2

Dark Shadows
Skräckkomedi av Tim Burton

3

The Hunger Games 
Sci-Fi äventyr av Gary Ross

Kom Ketchup så går vi! .................13.30
Tigrar och tatueringar ...................13.45
Elle ..................................................14.00 
För dig naken ...................... 14.15, 18.45 
Tomboy ................................ 14.45, 20.15
Elena.................................... 16.00, 18.30
Pojken med cykeln ............. 16.15, 19.00
Mannen från le Havre ......... 16.30, 20.30
Slåss för livet .................................20.45

Kassan & caféet öppnar kl 12.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat 
rättvis handel 12-17/5
Minimässa på temat kläder med Eko 
Fashion, Klädoteket, Coop, m.�.
The Fair Production Kort�lm ..13.30, 14.30
Modevisning “Fashion Consiousness” 
Angeredsgymnasiet .........................17.00
Breakfast at Tiffany´s (1961) .........18.00
ELENA Kort tid! ................................20.30

Dark Shadows ................................17.30
Get the Gringo ................................19.45

  BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80

Dark Shadows 80:- ........................19.00
      www.biovagen.se

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 14.00
Mästerkatten 3D Sv.Tal ..................15.00
American Pie: Reunion ..................15.30
Piraterna 3D Sv.Tal .........................15.45
The Avengers 3D ............................17.00
Dark Shadows ..................... 17.45, 20.00
Hotel Marigold ...............................18.00

Get the Gringo ................................20.15
The Lucky One ...............................20.30

Dark Shadows ................................17.30
Get the Gringo ................................20.00

THE ARTIST sista helg .....................16.00
DIRCH sista helg..............................18.00
CINEMATEKET: www.cinemateket.se 
Iris och löjtnantshjärta  
Alf Sjöberg/Mai Zetterling ................14.00

 SAGA BIO SKÄRHAMN

Dark Shadows ................................19.00

 BIOPROGRAM SÖNDAG 13 MAJ 2012

Elena...............................................18.30
För dig naken .................................18.45
Pojken med cykeln ........................19.00 
Tomboy ...........................................20.15
Mannen från le Havre ....................20.30
Slåss för livet .................................20.45

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
A Royal Affair .................................18.30
Dark Shadows ................................19.00
Get the Gringo ................................19.30

Kassan & caféet öppnar kl 15.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat 
rättvis handel 12-17/5
The Dark Side of Chocolate  ..........18.00 
Efter �lmen samtal på tema Schysst
choklad och chokladprovning
ELENA Kort tid! ................................20.30

DIRCH sista dagar ...........................19.15

 BIOPROGRAM MÅNDAG 14 MAJ 2012

Elena...............................................18.30
För dig naken .................................18.45
Pojken med cykeln ........................19.00 
Tomboy ...........................................20.15
Mannen från le Havre ....................20.30
Slåss för livet .................................20.45

Kassan & caféet öppnar kl 15.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat
rättvis handel 12-17/5
Doc Lounge kväll på tema sopor. Band,
performance, DJ, pausservering & �lmen
WASTE LAND……………………..18.00

DIRCH sista dagar ...........................18.30

 SAGA BIO SKÄRHAMN
Dark Shadows ................................19.00

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
Hotel Marigold ...............................18.30
Dark Shadows ................................19.00
Get the Gringo ................................19.30

Dark Shadows ................................18.30
Get the Gringo ................................21.00

Dark Shadows ................................20.30
Get the Gringo ................................18.30

 BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80
Dark Shadows 80:- ........................19.00

      www.biovagen.se

Elena...............................................18.30
www.hagabion.se/Angereds Bio

 BIOPROGRAM TISDAG 15 MAJ 2012

Franska �lmfestivalen: Ministern ....18.30
För dig naken .................................18.45
Pojken med cykeln ........................19.00 
Elena...............................................20.15
Slåss för livet .................................20.45
Franska �lmfestivalen: Flykten ........21.00

Kassan & caféet öppnar kl 13.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat
rättvis handel 12-17/5
Open-air-yoga. Endast föranmälda  ..14.00
DRAGONSLAYER skate�lm. Engelskt tal,
ej text Fr 15 år  ................................18.00
ELENA Kort tid!  .................... 15.00, 20.30

DIRCH sista dagen...........................18.30

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
The Dictator ...................................18.30
Dark Shadows ................................19.00
Get the Gringo ................................19.30

Dark Shadows ................................17.00
The Dictator ...................................19.30

Get the Gringo ................................17.30
The Dictator ...................................19.30

Lärjeåns Kafé & Trädgårdar
Elena...............................................18.00

www.hagabion.se/Angereds Bio

SAGA BIO SKÄRHAMN
Titanic 3D .......................................19.00

 BIOPROGRAM TORSDAG 17 MAJ 2012

Kom Ketchup så går vi! .................13.30
Tigrar och tatueringar ...................13.45
Elle ..................................................14.00 
För dig naken ...................... 14.15, 18.45 
Tomboy ................................ 14.45, 20.15
Elena.................................... 16.00, 18.30
Pojken med cykeln ............. 16.15, 19.00
Mannen från le Havre ......... 16.30, 20.30
Slåss för livet .................................20.45

Kassan & caféet öppnar kl 12.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat 
rättvis handel 12-17/5
Minimässa med choklad, kaffe, tävlingar 
Porters of the Inca trail. Efterföljande 
samtal på temat Fair tourism ...........18.00
ELENA Kort tid! ................................20.30

15.00-24.00 Finsk Kulturfest 
Hammarkullens Folkets Hus
Mumintrollens Farliga Midsommar .15.00
Tvåspråkigt, interaktivt lek & sagoprogram till 17
Olavi Virta dokumentär ...................17.30
+ 18.00 - 24.00 TangoTema i Tre Akter

www.hagabion.se/Angereds Bio

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 14.45
Mästerkatten 3D Sv.Tal ..................15.45
Piraterna 3D Sv.Tal .........................16.00
A Royal Affair .................................16.15
Dark Shadows ..................... 17.45, 20.00
The Avengers 3D ............................18.00
The Lucky One ...............................19.00

Get the Gringo ................................21.00
The Hunger Games ........................21.15

Dark Shadows ................................18.30
Get the Gringo ................................21.00

 SAGA BIO SKÄRHAMN

Dark Shadows ................................19.00 

 BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80

Dark Shadows 80:- ........................19.00
      www.biovagen.se

DIRCH sista helg..............................18.00
THE ARTIST sista helg .....................20.00
CINEMATEKET: www.cinemateket.se 
Malcolm X Spike Lee ......................14.00

 BIOPROGRAM LÖRDAG 12 MAJ 2012

www.facklan.se • www.hagabion.se  
www.bioroy.se • www.fregattenbio.se

Elena................................................18.30
För dig naken ..................................18.45
Pojken med cykeln .........................19.00 
Tomboy ............................................20.15
Mannen från le Havre .....................20.30
Slåss för livet ..................................20.45

Dark Shadows .................................20.30
Get the Gringo .................................18.30

SAGA BIO SKÄRHAMN
Dark Shadows .................................19.00

Kassan & caféet öppnar kl 15.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat
rättvis handel 12-17/5
Doc Lounge kväll på tema sopor. Band,
performance, DJ, pausservering & �lmen
WASTE LAND……………………..18.00

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
Hotel Marigold ................................18.30
Dark Shadows .................................19.00
Get the Gringo.................................19.30

DIRCH sista dagar ............................18.30

BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80
Dark Shadows 80:- .........................19.00

      www.biovagen.se

Dark Shadows .................................18.30
Get the Gringo .................................21.00

Elena................................................18.30
www.hagabion.se/Angereds Bio

 BIOPROGRAM TISDAG 15 MAJ 2012

Elena......................................... On 18.30
För dig naken ....................... On-to 18.45
Pojken med cykeln .............. On-to 19.00 
Tomboy ..................................... On 20.15
Mannen från le Havre ...............On 20.30
Slåss för livet ....................... On-to 20.45
Program Tor 17/5:
Franska �lmfestivalen: Ministern ....18.30
Elena...............................................20.15
Franska �lmfestivalen: Flykten ........21.00

Kassan & caféet öppnar kl 14.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat 
rättvis handel 12-17/5
PHANTOM OF THE OPERA sista repris 
från London UTSÅLT! .......................18.00
10 min Inledning om kakaokooperativ i Peru. 
Pausservering med enbart Fairtrade-märkt 
Program Tor 17/5:
Kassan & caféet öppnar kl 13.00
ROY RULLAR RÄTTVIST – festival på temat
rättvis handel 12-17/5
Open-air-yoga. Endast föranmälda  ..14.00
DRAGONSLAYER skate�lm. Engelskt tal,
ej text Fr 15 år  ................................18.00
ELENA Kort tid!  .................... 15.00, 20.30

DIRCH sista dagar ................. On-to 18.30

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
The Dictator ......................... On-to 18.30
Dark Shadows ...................... On-to 19.00
Get the Gringo ...................... On-to 19.30

The Dictator ..............................On 18.30
Dark Shadows ...........................On 20.30
Program Tor 17/5:
Dark Shadows ........................... To 17.00
The Dictator .............................. To 19.30

Dark Shadows ...........................On 20.15
The Dictator ..............................On 18.30
Program Tor 17/5:
Get the Gringo ........................... To 17.30
The Dictator .............................. To 19.30

 SAGA BIO SKÄRHAMN

The Dictator ............................. On 19.30 
Program Tor 17/5:
Titanic 3D .................................. To 19.00

 BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80

Dark Shadows 80:- ...................On 19.00
      www.biovagen.se

 BIOPROGRAM ONSDAG 16 MAJ-TORSDAG 17 MAJ  2012

www.facklan.se • www.hagabion.se  
www.bioroy.se • www.fregattenbio.se

BIOPREMIÄR 6 JUNIBIOPREMIÄR 6 JUNI
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ANNONS

Insändare

AVICIIS MUSIK 
BETYDER 

INGENTING
Elektronisk musik. 
Insändarskribenten 
Birk William skriver 
om Avicii, Alesso och 
andra superstjärnor 
inom den nya 
elektroniska 
musikbranschen. En 
trist och själlös musik, 
enligt Birk William. 

Fenomenet med elektro-
nisk musik har exploderat 
runt världen med stora ar-
tister som Avicii, Alesso 
och Swedish House Mafia. 
De kallar det ”house”, 
”trance”, ”dubstep”, ”EBM” 
med mera och denna typ 
av musik har tagit över 
musikbranschen på bara 
några år. 

Men personligen tycker 
jag att denna typ av musik 
håller på att döda den mu-

sikaliska känslan, den får 
oss bara att känna likgiltig-
het. 

Musiken de producerar 
har varken något personligt 
eller någon lyrik. Det hand-
lar om att göra låtar som 
fungerar på dansgolvet, ryt-
miska dunk och andra elek-
troniska ljud. 

Inte längre har låtarna 
någon större innebörd och 

livsinspirationer kommer 
inte på tal. Det är en värld 
med nya omständigheter 
och musiken härstammar 
inte från vilsna själar som 
sätter upp ett band i gara-
get längre. Större delen av 
de nya superartisterna 
kommer direkt från 
pojkrummet där de produ-
cerar musik direkt genom 
datorn. 

Äldre musik, såsom 
r’n’b kom ifrån musiker 
med många upplevelser i 
livet, sorgsna minnen och 
inspirationsfyllda dose-
ringar. 

Att många av dessa kän-
da musiker tagit sina liv är 
inte förvånande. Mycket i 
av vad de producerat skild-
rar sorgen och känslorna 
de kände. 

Kända profiler som Kurt 
Cobain, Ian Curtis och Ted 
Gärdestad kommer aldrig 
att existera inom denna 
gren av musik. BIRK WILLIAM

Läsartävling

Dagens sudoku och korsord

Vinnarna presenteras på tisdagar.

INGEN LYX  FÖR 
PUBLIKEN

Visst ser det fint och lyxigt 
ut i ”Let’s dance” på TV 4. 
Lyxigt kan man däremot 
inte kalla utrymmena ut-
anför studion för publi-
ken. Det går inte ihop 
med de fina kläder som 
man uppmanas att klä sig 
i med garderob ute och 
grisiga bajamajor för pu-
blik. Inte värt att betala in-
trädet. DANSDIGGARE

TA BORT 
CYKELBANORNA

Jag håller med signaturen 
”Bilburen” (”Reglerna gäl-
ler även cyklister”, 15/5). 
Trafikreglerna skrevs för 
alla trafikanter, även de 
som är oskyddade i trafi-
ken, såsom cyklister och 
fotgängare. Förresten, ta 
bort cykelbanorna.

De behövs tydligen in-
te, eftersom cyklisterna 
helst kör på trottoarerna.

Cykla i stället på gatan, 
det får man göra. STELLAN 
ÅBERG

MOBBAD FRÅN 
”KVINNOYRKE”

Läste just inlägget i mån-
dags: ”Kvinnor vill samar-
beta”. Det var fina ord om 
nutidens svåra mansroll 
och ja, nutidens unga 
kvinnor verkar inte ha det 
lättare.

Men som man kan jag 

säga, att jag nu tre gångar 
har blivit mobbad bort från 
olika jobb (inom ”kvinno-
yrken”) där jag vågade ställa 
upp mig till försvar för de 
människor jag skulle ta 
hand om. Sanning verkade 
inte spela någon roll för 
dessa kvinnor (kolleger och 
chefer). De gjorde precis 
som de ville och ändrade 
regler så att det passade 
dem. Oavsett konsekvenser-
na för de människor som de 
fick lön för att hjälpa och 
skydda. Verkar som att man 
inte ostraffat säger emot 
och påpekar kvinnors hyck-
leri. Men hur ska det bli 
bättre då? UNDRAR

GREKLAND  
ÄR SOM SAAB

Ett land måste både vilja 
och kunna återbetala och
just nu kan Grekland inget 
av det. Politiken är som i
Saab – låt det gå och låt det 
gå ännu längre och sedan:

Hur kunde det bli så? 
Hur många miljarder  

har de mottagit hittills ut-
an att något positivt hänt?

Vanliga medborgare såg 
det för länge sedan – men 
de beslutande vill som 
vanligt inte se.

De som nu tycker att 
det är svårt i Grekland – 
med en konkurs så kom-
mer det att bli flera resor 
värre. Vad är mest vettigt. 
Att ta beslut nu eller sena-
re? TA BESLUT NU

SÄTT EU PÅ 
SVERIGES FLAGGA 

Genom att fästa den gul/
blå EU-symbolen på nedre 
hörnet av Sveriges flagga 
förstärker och betonar vi 
symboliskt sambandet 
mellan Sverige och EU. 

Jag menar att EU-med-
lemskapet för Sverige är 
en förutsättning för eko-
nomisk tillväxt, ekono-
misk utveckling, kvalitativ 
välfärd, internationell soli-
daritet, fred och säkerhet, 
miljöarbetet, sysselsätt-
ningsfrågor samt empati 
och patos för socialt svaga 
grupper. BERNT JAKOBSON

SPELEN TAR  
INTE SLUT

Är det så viktigt att vara 
en av de första som får kö-
pa ett spel som till exem-
pel ”Diablo”? Det har ald-
rig hänt att spel tar slut. 
ANONYM

• Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder signatur. 
Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. 
• SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS 
kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen.

Skribenten Stellan Åberg tycker att
cyklister ofta kör på trottoarerna.
 FOTO: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX 

Svenske Aviciis musik bygger inte på
känslor och livsinspiration, skriver
Birk William. FOTO: ALL OVER PRESS

Hår den äran, 
älskling!  

LINDA MALMSTEN, 
BROMMA

LÄSARE

Skriv en rolig prat-
bubbla till bilden till 
höger. Gör så här: 
Skriv BILDEN följt av 
ditt förslag. Skicka 
SMS till 72700. Varje 
SMS kostar 5 kr. 

Vinnaren får boken 
”Svenska barnvisor” 
från bokförlaget 
Max Ström. 

Vinstchans varje dag
Skriv KRYSS följt av ordet i det 
markerade fältet. Skicka sms till 
72700 före klockan 24 i dag.      
Varje sms kostar 5 kronor. 

Vinnaren får  
canvas- 
tavlan  
Classic 20  
x 30 cm från 
Photobox.
se.



Se mer med Sembo!
Boka på sembo.se 
eller 042-37 85 00

PRIS AVSER DEL I LÄGENHET INKL FLYG FRÅN KASTRUP T/R VID 2 VUXNA OCH 2 BARN PÅ UTVALDA DATUM.
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖR MER INFORMATION SE SEMBO.SE

FyndaFyndaFynda
    resa tillFyndaFynda
    resa tillFynda
    resa tillFynda

solen!

SPANIEN, FLYG + HOTELL         från 1.999:-
ITALIEN, FLYG + HOTELL            från 2.999:-

Livostin® (levokabastin) nässpray/ögondroppar. 
Läkemedel vid allergiska besvär från näsan eller 
pollenbesvär från ögon. Läs alltid bipacksedeln, 

särskilt vid överkänslighet. © McNeil Sweden AB, 
169 90 Solna. MNSE-LIV-2012-005

Vinn kriget mot allergin 
med Livostin®

.

särskilt vid överkänslighet. © McNeil Sweden AB, 

Vinn kriget mot allergin 
Nu är det vår!

ANNONS
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Sudokulösningen

Dagens sudoku hittar du  
på sidan till vänster.

VÄDER



McWrap & Co

För god att lägga ifrån sig

4 olika smaker

McWrap & Co

För god att lägga ifrån sig

Vi ses på McDonald’s® Göteborg!
(Ale, Angered, City, Hisingen, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, 
Mölndal, Partille, Stenungsund och Västra Frölunda)
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6.30 Go’kväll. 7.15 Uppdrag 
granskning. 8.15 Genom Ryssland 
på 30 dagar. 9.00 Rapport. 9.05 
Gandhi. 12.05 Rapport. 12.10 Ko-
bra. 12.40 Dom kallar oss skådisar. 
13.10 Orientering EM. 16.25 Rap-
port. 16.30 Lögner. 16.45 Det ljuva 
livet i Alaska. 17.30 Röda näckro-
sor. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 18.15 
Året med norska kungafamiljen. 
19.20 Bakom kulisserna i Vige-
landsparken. 19.30 Rapport. 19.55 
Regionala nyheter. 20.00 Djursjuk-
huset. 20.30 Hundra procent bon-
de. 21.00 Dokument inifrån: Ett 
stulet liv. 22.00 Debatt. 22.45 Mo-
dellagenturen. 23.35 Rapport. 
23.40 Det ljuva livet i Alaska. 0.25 
Uppdrag granskning. 1.25 Rapport. 
1.30 Kobra. 2.00 Rapport. 2.05 
Konstdeckarna. 3.05 Rapport. 3.10 
Malmöpolisen. 4.10–4.15 Rapport.

10.35 Trädgårdsonsdag. 11.05 
Trädgårdsonsdag. 11.35 Folkets 
mataffär. 12.25 Camilla Plum och 
den svarta grytan. 12.55 Pilgrims-
vandring. 13.15 Babel. 14.00 Min 
sanning: Alexander Bard. 15.00 
Bedragaren. 16.25 Smekmånad i 
Las Vegas. Komedi från 1992. 
18.00 Folkets mataffär. 18.50 Kryp 
och andra djur. 19.00 Vem vet 
mest? 19.30 Bokcirkeln Sund-
holm. Dansk litteraturserie från 
2011. Hemlösa talar om böcker. 
20.00 Mitt lyckliga liv som grön-
sak. Dansk dokumentär från 2012. 
Vad är ett värdigt liv? Birger Berg-
mann skulle ha varit död för tio år 
sedan om han varit svensk. 21.00 
Aktuellt. Med sport och regionala 
nyheter. 21.15 Sportnytt. 21.30 
Max Manus. Norskt krigsdrama 
från 2008 med Aksel Hennie, Nico-
lai Cleve Broch, Christian Rubeck. 
Regi: Espen Sandberg,Joachim 
Rønning. 23.25 Odd Nordstoga 
live. 0.25 Fashion. 0.55–1.45 Fol-
kets mataffär. 

6.00 Nanny. 6.25 Funniest pets and 
people. 6.55 Lego: Clutch Powers 
äventyr. Animation från 2010.8.25 
Funniest pets and people. 8.55 
Jims värld. 9.25 Extreme home 
makeover. 10.20 Våra bästa år. 
11.10 Top model 7. 12.05 Project 
runway. 13.00 Lyxfällan. 14.00 
Funniest pets and people. 14.30 
Real housewives of Miami. 15.55 
Top model 7. 16.55 Project run-
way. 17.55 Sveriges fulaste hem. 
18.55 Keno. 19.00 Sjukhuset. 
Svensk dokumentär. 19.30 Sjukhu-
set. 20.00 Notting Hill. Komedi 
från 1999 med Julia Roberts, Hugh 
Grant. Rhys Ifans, James Dreyfus. 
Regi: Roger Michell. 22.25 TV3 Do-
kumentär. Svensk dokumentär från 
2012. 23.30 Navy CIS. 0.30 Sex and 
the city. 1.00 Jims värld. 1.30 
Brottskod: Försvunnen. 2.25 Navy 
CIS. 3.10 Sex and the city. 3.35 Re-
al housewives of Miami. 4.45 Fun-
niest pets and people. 5.10 Fun-
niest pets and people. 5.35–6.00 
Nanny. 

7.50 Nyhetsmorgon. 11.30 Jamie’s 
fish suppers. 11.35 Jamie’s fish 
suppers. 11.40 Jamie’s fish sup-
pers. 11.45 Studio: Ishockey – VM. 
Svenskt sportmagasin från 2012.   
12.00 Ishockey VM. Grupp A: Kvar-
tsfinal 1. 14.25 Studio: Ishockey 
– VM. Svenskt sportmagasin från 
2012. 14.40 Ishockey VM. Grupp B: 
Kvartsfinal 2. 17.15 Studio: Ishock-
ey – VM. Svenskt sportmagasin 
från 2012. 17.30 Ishockey VM. 
Grupp A: Kvartsfinal 3. 20.00 Stu-
dio: Ishockey – VM. Svenskt sport-
magasin från 2012. 20.15 Ishockey 
VM. Grupp B: Kvartsfinal 4. 22.40 
Studio: Ishockey – VM. Svenskt 
sportmagasin från 2012. 23.00 X-
men: The last stand. Actionäventyr 
från 2006 med Hugh Jackman, Hal-
le Berry, Ian McKellen. Regi: Brett 
Ratner. 1.15 Road to perdition. 
Kriminaldrama från 2002 med Tom 
Hanks, Tyler Hoechlin, Paul New-
man. Regi: Sam Mendes. 3.40 Air 
medics. 4.20 Hem till gården. 
4.50–5.15 Hem till gården. 

6.30 Björnbröder 2. Animerat 
äventyr från 2006. 7.45 America’s 
funniest home videos. 8.10 Blåst! 
9.05 America’s funniest home vi-
deos. 9.30 Grey’s anatomy. 10.20 
Förhäxad. 11.15 Sjunde himlen. 
12.15 Kourtney & Khloé i Miami. 
12.45 Vänner. 13.15 Ellen DeGe-
neres show. 14.05 Gordon 
Ramsay’s the F-word. 15.05 One 
Tree Hill. 16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home 
videos. 17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 The middle. 18.30 Vänner. 
19.00 The Big bang theory. 20.00 
Unga läkare. 21.00 Criminal 
minds. 21.55 Fråga Olle-doku-
mentären. 22.55 Criminal minds. 
Thrillerserie från 2008. 23.55 The 
Big bang theory. 0.20 The Big 
bang theory. 0.50 Unga läkare. 
1.50 Supernatural. 2.35 Jeremy 
Kyle show. 3.20 Gordon Ramsay’s 
the F-word. 4.10 Ellen DeGeneres 
show. 4.50 The middle. 5.15 Pan-
tertanter. 5.40–6.00 Pantertanter. 

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims värld. 
8.50 Spin city. 9.20–10.15 Small-
ville. 10.45 Våra värsta år. 11.15 
Våra värsta år. 11.45 Stargate At-
lantis. 12.40 Stargate SG-1. 13.35 
Jims värld. 14.05 Smallville. 15.00 
Simpsons. 15.30 Simpsons. 16.00 
Family guy. 16.30 Scrubs. 17.00 
Scrubs. 17.30 How I met your mot-
her. 18.00 Cops. Realityserie från 
2002-03. 18.30 Simpsons. Animerad 
komediserie från 1997-98. 19.00 
Family guy. Animerad serie från 
2005. 19.30 2 1/2 män. Komediserie 
från 2005. 20.00 Falling skies. 
Kanadensisk-amerikansk dramaserie 
från 2011. 21.00 Änglar och demo-
ner. Rysare från 2009 med Tom 
Hanks, Ewan McGregor, Stellan 
Skarsgård. Regi: Ron Howard. 23.45 
Scrubs. 0.15 Scrubs. 0.50 How I met 
your mother. 1.20 My name is Earl. 
1.50 Spin city. 2.20 Skål. 2.50 Våra 
värsta år. 3.15 Våra värsta år. 3.40 
Knight rider. 4.30 Stargate Atlan-
tis. 5.15 My name is Earl. 5.40–6.00 
Cops. 

6.30 Våra bästa år. 7.15 En plats 
på landet. 8.10 Sjukhuset. 8.35 
Sjukhuset. 9.05 Masterchef Aus-
tralia. 10.05–11.05 Property lad-
der. 11.35 Celebrity masterchef 
goes large. 12.45 En plats på lan-
det. 13.45 Property ladder revisi-
ted. 14.45 Sjukhuset. Svensk do-
kumentärserie från 2008. 15.15 
Sjukhuset. 15.45 Masterchef Aus-
tralia. 16.45 Property ladder. 
17.45 Celebrity masterchef goes 
large.  18.20 Celebrity master-
chef goes large. 19.00 En plats på 
landet. Brittisk realityserie från 
2009. 20.00 Navy CIS. Krimnalse-
rie från 2008. 21.00 Antiques ro-
adshow. Realityserie från 2010. 
22.10 Dragons’ den. 23.25 Alla 
älskar Raymond. 23.55 The clo-
ser. 0.55 Navy CIS. 1.50 I lagens 
namn: Brottslig synvinkel. 2.40 
Polisstationen. 3.30 Alla älskar 
Raymond. 3.55 I lagens namn: 
Brottslig synvinkel. 4.45–5.35 
Polisstationen. 5.40–6.30 En plats 
på landet.
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TV TORSDAG

Pompa i “Året med norska 
kungafamiljen”. / FOTO: SCANPIX

Birger Bergmann i ”Mitt lyck-
liga liv som grönsak”. FOTO: DR

Lina Broberg, barnmorska,  
i ”Sjukhuset”. FOTO: ULF BERGLUND

Robert Perlskog kommenterar 
ishockey-VM. FOTO: TV 4

Derek Morgan (Shemar Moore) 
i ”Criminal minds”.  FOTO: DISNEY

Robert Langdon (Tom Hanks)  
i ”Änglar och demoner”.  

Svårflirtade drakar  
i ”Dragons’ den”. FOTO: TV 8 

TV



Tipsa Pling: e-post: pling@vasttrafik.se

Västtrafik: Har du frågor om tider, priser 
och  biljetter eller vill lämna synpunkter 
på kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00 

Västtrafik
Box 405, 401 26 Göteborg
www.vasttrafik.se

Produktion: www.newsroom.sepling 
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I sommar ska perrongerna vid 
pendeltågstationerna i Anne-
berg och Lindome byggas om. 
Stationerna är stängda under 
hela byggperioden och i stället 
körs ersättningsbussar. Pen-
deltåget kommer att köra hela 
sträckan Göteborg–Kungs-
backa men utan att stanna vid 
de två stängda stationerna.

Nu är det dags för perrongerna i An-
neberg och Lindome att byggas ut 
för att kunna ta emot längre tåg med 
plats för fler passagerare. Arbetet 
sker inom ramen för det Västsven-
ska paketet, i syfte att göra kollek-
tivtrafiken bättre.

Anneberg stänger från och med 
den 21 maj fram till den 26 augusti 
och Lindome station från och med 
den 9 juni fram till den 26 augusti.

Kan ge längre bytestider
Medan stationerna är stängda går 
det ersättningsbussar som ansluter 
till de ordinarie tågen för dig som 
reser till och från Anneberg och Lin-
dome.

– Bussarna kommer att gå två 
gånger i timmen från Kungsbacka 
via Hede och Anneberg. Först till 
Lindome och sedan via Lindome till 
Kållered när även Lindome stängs. 
Då pendeltågen går fyra gånger i 
timmen, går ytterligare två bus-
sar mellan Kållered och Lindome, 
säger Markus Gunnervall, trafikut-
vecklare på Västtrafik.

Tidtabellen är lagd så att bussar-

na ansluter till tåget i Kållered. Det 
betyder att de som normalt byter 
mellan tåg och buss i Lindome kom-
mer att få längre bytestider.

– Tyvärr kan vi inte lösa det här 
så att det blir perfekt för alla. Vi har 
varit tvungna att prioritera i ersätt-
ningstrafiken och då har vårt främ-
sta mål varit att det ska bli en okej 
restid mellan Lindome och Göte-
borg, säger Markus Gunnervall.

Stationerna rustas upp
Under en del av ombyggnadstiden är 
endast ett spår öppet förbi Lindome 
station, och för att undvika förse-
ningar  kommer pendeltågen då att 
gå två gånger i timmen. Halvtim-
mestrafiken för Kungsbackapendeln 
börjar den 9 juni. Från och med den 
6 augusti kommer pendeltågen åter 
att gå fyra gånger i timmen.

Förutom att perrongerna blir 
längre så kommer stationerna att få 
en rejäl uppfräschning.

– I Lindome där det i dag finns 
fyra spår ska Trafikverket ta bort de 
två yttre spåren och bygga en helt ny 
plattform med bland annat nya vä-
derskydd, säger Markus Gunnervall.

Erica Holm

Linje 401 kör nu ordinarie 
linjesträckning mellan 

Bohus centrum och Eriksdal. Det 
innebär att avgångstiden från 
Bohus centrum är 12 minuter 
efter angiven avgångstid i tid-
tabellen och att ankomsttiden 
till Bohus centrum är 12 minuter 
före angiven ankomsttid i 
tidtabell.

Linjerna 511 och 616 
stannar inte längre 

vid huvudterminalen inrikes/
utrikes på Landvetter flygplats. 
Detta beror på de avgifter som 
luftfartsverket Swedavia tar 
ut för bussar som stannar där. 
Bussarna kommer även fort-
sättningsvis att stanna vid TNT 
(godset) och Landvetterhotellet.

Fram till den 21 maj 
klockan 16.00 är håll-

plats Hultet, i riktning mot 
Mölnlycke, indragen. Gå i stället 
till Analysvägen. Berörda linjer 
är: 513 och 516.

Hållplats Östra Skandia-
hamnen har dragits in. 

Gå i stället till ID-kontrollen 
eller Indiska Oceanen. Berörda 
linjer är: 32, 128, 156 och 184.

trafiknytt

fakta

Så går ersättningstrafiken

RESOR MELLAN ANNEBERG 
OCH GÖTEBORG 
21 maj–8 juni går ersättningsbuss på 
sträckan Anneberg-Lindome med byten 
till något av de ordinarie pendeltågen på 
sträckan Lindome–Göteborg.

Ersättningsbussarna kör sträckan 
Kungsbacka–Hede–Anneberg–Lindome 
och omvänt. De går två gånger i timmen i 
båda riktningarna och anpassas till pen-
deltågets tidtabell i Lindome.

Den 9 juni–26 augusti går ersättnings-
buss på sträckan Anneberg–Kållered och 
ordinarie pendeltåg mellan Kållered och 
Göteborg.

Bussarna går två gånger i timmen och 
anpassas till pendeltågets tidtabell i Kål-
lered mot Göteborg. I den andra riktningen 
kan det bli längre bytestid under de tider 
då ordinarie pendeltåg går fyra gånger i 
timmen.

RESOR MELLAN ANNEBERG 
OCH KUNGSBACKA
Den 21 maj–8 juni går det ersättningsbus-
sar på sträckan Kungsbacka–Hede–An-
neberg–Lindome och omvänt. Resenärer 
på sträckan mellan Anneberg och Kungs-
backa tar då ersättningsbuss hela vägen. 
Bussarna kommer inte köra enligt samma 
tidtabell som ordinarie pendeltåg, så rese-
närer bör kolla sina nya tidtabeller.

RESOR MELLAN LINDOME 
OCH GÖTEBORG
Den 9 juni–26 augusti går ersättningsbuss 
på sträckan Lindome–Kållered med byten 
till något av de ordinarie pendeltågen på 
sträckan Kållered–Göteborg.

Ersättningsbussarna går två till fyra 
gånger i timmen i båda riktningarna, lika 
ofta som tåget, och anpassas till pendel-
tågets tidtabell i Kållered.

RESOR MELLAN LINDOME 
OCH KUNGSBACKA
Den 9 juni–26 augusti går ersättnings-
buss på hela sträckan mellan Lindome 
och Kungsbacka. Bussarna kör sträckan 
Kungsbacka–Hede–Anneberg–Lindome–
Kållered och omvänt. De kommer inte att 
köra enligt samma tidtabell som ordinarie 
pendeltåg, så resenärer bör kolla sina nya 
tidtabeller.

Även den ordinarie busstrafiken i Lindo-
me kommer att anpassas under perioden 
som pendeltågstationen är stängd.

För mer information se: 
vasttrafik.se

Anneberg och Lindome 
stationer stängs i sommar 

Snart under ombyggnad. Under ombyggnaden stänger Anneberg pendeltågstation från och med den 21 maj fram till den 26 augusti och 
Lindome station från och med den 9 juni fram till den 26 augusti. FOTO: JEANETTE LARSSON

Tips! Du som 
fyllt 20 år får 
ta med tre 
personer under 
20 år utan 
extra kostnad 
när du reser 
med periodkort 
eller 1- och 
3-dygnsbiljetter.

Res fyra, 

betala 

för en!



Att börja dricka i tidig  
ålder ökar risken för  
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29:00 sek
3:50 euro 
35:00 nok

DEN PERSONLIGA INREDNINGSTIDNINGEN

ÄLSKADE

trädgård • BAd •           kök • inredning  

TIDIGARE

ENDAST

29kr

RENÉE NYBERG:

          ETT HEM 
       SKA VARA 
         MYSIGT”

” 75

*SKAPA LUSTFYLLDA OASER

*VACKER VÅRBLOMNING

*FORMA FINT MED STEN

UNDERBARA
UTEMÖBLER

TIPS FÖR DIN

TRÄDGÅRD

POPPIGA FÄRGER 
I DRÖMHUSET

ROMANTISKT
LANTSTÄLLE
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Inrutat – av Frode Øverli

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Du gör ett 
försök att 

komma tillrät-
ta med något 
speciellt, efter 
att något 
oväntat stärkt 
dig i ditt be-
slut.

Tecknen 
råder dig 

nu att låta an-
dras förvänt-
ningar på dig 
tjäna som in-
spiration – du 
klarar av mer 
än du nog 
själv tror.

Vissa möj-
ligheter 

öppnar sig för 
dig – möjligen 
efter att du 
satt lite press 
på en viss per-
son.

Förvänta 
dig inte 

att allt i dag 
ska gå precis 
så som du 
tänkt dig – för 
det kommer 
det inte att 
göra.

Du har  
i något 

sammanhang  
inte fått så 
mycket uträt-
tat som du ha-
de önskat. Var 
så flexibel som 
möjligt och 
håll alla dörrar 
öppna.

Vad som 
ser pålit-

ligt ut kanske 
inte alls visar 
sig vara det. 
Någon eller 
något tycks i 
dag göra dig 
besviken.

Väduren
21/3–19/4

Oxen
20/4–20/5 

Tvillingarna
21/5–21/6 

Kräftan
22/6–22/7 

Lejonet
23/7–22/8 

Jungfrun
23/8–22/9 

Det finns 
någon du 

just nu ofta 
har i dina tan-
kar. Är du in-
tresserad av 
antikviteter 
kan du hitta 
något spän-
nande.

De just nu 
ganska 

skiftande ast-
rala influenser-
na i tecknet 
återspeglas i 
en del förvir-
ring och miss-
förstånd, så var 
så observant 
som möjligt.

Något får 
dig att 

ifrågasätta vis-
sa åsikter du 
hävdar och 
kanske påbör-
ja en process 
som väcker 
starka känslor 
till liv inom 
dig.

Fortsatt 
ganska 

gynnsamma 
planetinfluen-
ser för Sten- 
bocken vars 
agerande nu  
kännetecknas 
av förutseende 
och sunt för-
nuft.

Räkna 
med en 

god portion 
önsketänkan-
de i något du 
får höra under 
dagen – troli-
gen när någon 
berättar om 
sig själv.

Det har 
inte gått 

så bra som du 
önskat med 
något du före-
satt dig. Det 
gäller dock att 
du håller god 
min i elakt 
spel.

Vågen
23/9–22/10

Skorpionen
23/10–22/11 

Skytten
23/11–21/12 

Stenbocken
22/12–20/1 

Vattumannen
21/1–19/2 

Fiskarna
20/2–20/3 
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Visning idag 16:e maj kl 14:00–18:30

Uppge kod Metro och få 200:- rabatt
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6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyhe-
ter. 6.25 Gomorron Sverige. 10.00 
Go’kväll. 10.45 Student 92, tio år 
senare. 11.35 Naturreparatörerna. 
12.00 Dox: Page one – ett år på 
New York Times. 13.30 Mästarnas 
mästare. 14.30 Cléo från 5 till 7. 
Fransk-italienskt drama. 16.00 Rap-
port. 16.05 Gomorron Sverige. 
16.30 Från Lark Rise till Candle-
ford. 17.30 Sverige idag. 17.55 
Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 
Regionala nyheter. 18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Re-
gionala nyheter. 19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 21.00 
Dom kallar oss skådisar. 21.30 Ko-
bra. 22.00 The promise. 23.25 An-
slagstavlan. 23.30 Rapport. 23.35 
Kulturnyheterna. 23.40 Malmöpo-
lisen. 0.40 Dox: Page one – ett år 
på New York Times. 2.10 Rapport. 
2.15 Hjälp, vi flyttar ihop! 3.15 
Rapport. 3.20 Student 92. 4.10–
4.15 Rapport. 4.35 Sverige idag. 
5.00–5.45 Go’kväll.

8.10 Folkets mataffär. 9.00–12.00 
SVT Forum. 9.00 Tillståndet i mil-
jön. 12.00 Camilla Plum och den 
svarta grytan. 12.30–12.50 Pil-
grimsvandring. 13.00–15.25 UR. 
13.00 Helt blackout. 13.30 Barn av 
sitt språk. 14.00 Pedagogens reto-
rik. 14.30–15.25 Hjärnans autopi-
lot: Kärleken är blind. 15.35 En 
stark historia. 16.05 Magnus och 
Petski. 16.35 Agenda. 17.20 Ny-
hetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 
Uutiset. 18.00 Folkets mataffär. 
18.50 Kryp och andra djur. 19.00 
Vem vet mest? 19.30 Åke och hans 
värld av formgivning. Ett porträtt 
av formgivaren Åke Axelsson. 20.00 
Trädgårdsonsdag. 20.30 Fashion. 
Programledaren Hanna Hellquist  
berättar om då hon bodde i Paris 
och sin relation till staden. 21.00 
Aktuellt. 21.35 Regionala nyheter. 
21.43 Aktuellt. 21.55 Nyhetssam-
manfattning. 22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. 23.00 Att överleva i 
Johannesburg. 23.55 Rädda fröken 
Julie! 0.55–1.45 Folkets mataffär. 

6.00 Nanny. 6.30 Rix morronzoo. 
9.00 Jims värld. 9.25 Extreme ho-
me makeover. 10.20 Våra bästa år. 
11.10 Top model. 12.05 Project 
runway. 13.00 Lyxfällan. 14.00 Ex-
treme home makeover. 14.55 Real 
housewives of Miami. 15.55 Top 
model. 16.55 Project runway. Re-
alityserie från 2006. 17.55 Lyxfäl-
lan. Svensk livsstilsserie från 2011. 
18.55 Keno. 19.00 Sjukhuset. 
Svensk dokumentärserie från 2012. 
19.30 Sjukhuset. Svensk doku-
mentärserie från 2012. 20.00 Min 
pappa är bättre än din pappa. 
Svensk underhållning från 2012. 
21.00 Kniven mot strupen. Svensk 
realityserie från 2012. 22.00 Ex-
trema samlare. Realityserie från 
2010. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and 
the city. 0.35 Jims värld. 1.05 
Brottskod: Försvunnen. 2.00 Ex-
trema samlare. 2.55 Navy CIS. 3.40 
Sex and the city. 4.10 Real hous-
ewives of Miami. 5.00–5.25 Fun-
niest pets and people. 5.35–6.00 
Nanny. 

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter 
tio. 11.35 Hem till gården. 12.10 
Hem till gården. 12.45 Holby city. 
14.00 Bygglov. 15.00 Ice road truck-
ers. 15.55 Familjen Annorlunda. 
16.55 Rika vänner. Romantisk ko-
medi från 2006. 18.25 Lotto, Joker 
och Drömvinsten. 18.30 Rika vän-
ner, forts. Romantisk komedi från 
2006 med Jennifer Aniston, Joan 
Cusack, Catherine Keener. 19.00 Ny-
heterna. 19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Väder. 19.30 Halv åtta hos 
mig. 20.00 Bygglov. 21.00 Berg 
flyttar in. 21.30 Kalla fakta. Svenskt 
samhällsprogram från 2012. 22.00 
Nyheterna. 22.05 Vädret. 22.15 No 
country for old men. Thriller från 
2007 med Josh Brolin, Javier Bar-
dem, Tommy Lee Jones. Regi: Joel 
Coen,Ethan Coen. 0.50 Jordan, rätts-
läkare. 1.50 Numbers. 2.50 Lost. 
3.45 That ’70s show. 4.20–5.00 
Nigella’s kitchen. 5.35–7.50 Out to 
sea. Komedi från 1997 med Jack 
Lemmon, Walter Matthau, Dyan 
Cannon. Regi: Martha Coolidge. 

6.30 Vakna med The Voice/Mix Me-
gapols morrongäng. 9.00 America’s 
funniest home videos. 9.25 Grey’s 
anatomy. 10.20 Förhäxad. 11.15 
Sjunde himlen. 12.15 Kourtney & 
Khloé i Miami. 12.45 Vänner. 13.15 
Ellen DeGeneres show. 14.05 Gor-
don Ramsay’s the F-word. 15.05 
One Tree Hill. 16.05 Unga mödrar. 
16.35 America’s funniest home vi-
deos. 17.05 Grey’s anatomy. 18.00 
The middle.  18.30 Vänner. Komedi-
serie från 1999. 19.00 The Big bang 
theory. 19.30 The Big bang theory. 
20.00 Arga snickaren. Svensk inred-
ningsserie. 21.00 Grey’s anatomy. 
Dramaserie från 2011. 21.55 Body of 
proof. Kriminalserie från 2011. 22.55 
Criminal minds. Thrillerserie från 
2008. 23.55 The Big bang theory. 
0.20 The Big bang theory. 0.50 Arga 
snickaren. 1.50 Supernatural. 2.40 
Jeremy Kyle show. 3.25 Gordon 
Ramsay’s the F-word. 4.15 Ellen De-
Generes show. 4.55 The middle. 
5.15 Pantertanter. 5.40–6.00 Panter-
tanter. 

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims värld. 
8.50 Spin city. 9.20–10.15 Small-
ville. 10.45 Våra värsta år. 11.15 
Våra värsta år. 11.45 Stargate At-
lantis. 12.40 Stargate SG-1. 13.35 
Jims värld. 14.05 Smallville. 15.00 
Simpsons. 16.00 Family guy. 16.30 
Scrubs. 17.00 Scrubs. 17.30 How I 
met your mother. 18.00 Cops. Reali-
tyserie från 2002-03. 18.30 Simp-
sons. Animerad komediserie från 
1996-97. 19.00 Family guy. An-
imerad serie från 2005. 19.30 2 1/2 
män. Komediserie från 2005. 20.00 
Simpsons. Animerad komediserie 
från 1996-97. 20.30 Simpsons. An-
imerad komediserie från 1997-98. 
21.00 Echelon conspiracy. Thriller 
från 2009 med Shane West, Edward 
Burns, Ving Rhames. Regi: Greg 
Marcks. 23.10 Scrubs. 23.40 Scrubs. 
0.10 How I met your mother. 0.40 
My name is Earl. 1.10 Spin city. 1.40 
Skål. 2.10 Våra värsta år. 2.40 Våra 
värsta år. 3.15 Knight rider. 4.05 
Stargate Atlantis. 4.50 My name is 
Earl. 5.15 Skål. 5.40–6.05 Cops. 

6.30 Våra bästa år. 7.15 En plats på 
landet. 8.10 Sjukhuset. 8.35 Sjuk-
huset. 9.05 Masterchef Australia. 
9.35 En plats i solen. 10.05–11.05 
Property ladder. 11.35 Celebrity 
masterchef goes large. 12.10 Ce-
lebrity masterchef goes large. 
12.45 En plats på landet. 13.45 
Bukowskis. 14.45 Sjukhuset. 15.45 
Masterchef Australia. 16.45 Pro-
perty ladder. 17.45 Celebrity mas-
terchef goes large. 18.20 Celebrity 
masterchef goes large. 19.00 En 
plats på landet. Brittisk realityserie 
från 2009. 20.00 Navy CIS. Drama-
serie från 2008. 21.00 Det kan hän-
da dig. Romantisk komedi från 
1994 med Nicolas Cage, Bridget 
Fonda, Rosie Perez. Regi: Andrew 
Bergman. 23.00 Alla älskar Ray-
mond. 23.30 The closer. 0.25 Navy 
CIS. 1.25 I lagens namn: Brottslig 
synvinkel. 2.20 Polisstationen. 
3.10 Alla älskar Raymond. 3.35 I 
lagens namn: Brottslig synvinkel. 
4.25–5.15 Polisstationen. 5.40–
6.30 En plats på landet.

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5 TV 6 TV 8

Reportage

Mord är vardag 
för Eva Röse
I veckans avsnitt av 
”Dom kallar oss skådi-
sar” har turen kommit 
till Eva Röse. Tittarna får 
följa med på en action-
späckad inspelning och 
blicka tillbaka på hennes 
karriär.

– Jag ska mörda och 
tända på någon. En  
vanlig dag på jobbet, helt 
enkelt, säger Eva Röse. 

Röse hoppas att 
skådespelarversionen av 
programmet kommer att 
ge en mer nyanserad bild 
av hennes yrke. 

 DOM KALLAR OSS KÄNDISAR. 
 21.OO, SVT 1.

Kulturmagasin

Djupdykning  
i spelvärlden
Människan älskar att 
spela och det mobila 
tidsfördrivet ”Angry 
birds” har miljontals  
användare. Men varför  
är det så populärt? 
Kristofer Lundström och 
”Kobra” tar även en titt 
på ett ideologiskt spel 
med ambitionen att för-
bättra världen.

Dessutom blir det  
ett samtal med hyllade 
spelutvecklaren Jason 
Rohrer. Han har skapat 
ett spel som är tänkt att 
fungera som en reli-
gion.

 KOBRA. 
 21.3O, SVT 1.

Magasin

Nyzeeländare 
avslöjar svenskar
Nyzeeländske komikern 
Al Pitcher har koll på 
Sverige. Med sin ”Fika-
tour” turnerar han landet 
runt och delar med sig av 
sina betraktelser av Sve-
rige och svenskarna.

Fyrtioårige Al Pitcher 
föddes i England, växte 
upp i Nya Zeeland men 
bor numera i Stockholm, 
med sin fru och deras ge-
mensamme son.  

I kväll besöker han 
”Go’kväll”-studion och 
berättar för program- 
ledaren Inger Ljung vad 
som gör svenskar så uni-
ka. GO’KVÄLL. 

 18.15, SVT 1.

Modemagasin

Hanna Hellquist 
om Paris
Temat för veckans av-
snitt av ”Fashion” är 
Frankrikes och romanti-
kens huvudstad Paris. 
Journalisten Hanna Hell-
quist berättar om sin re-
lation till staden och om 
tiden då hon bodde där.

Modebloggaren Claire 
Sulmes visar tittarna hur 
livet som skribent 
fungerar mitt under en 
pågående modevecka. 
Dessutom tas en när-
mare titt på klassikern 
”den lilla svarta” och  
design från Dries Van 
Noten, Issey Miyake och 
Vivienne Westwood.

 FASHION. 20.3O, SVT 2.

Litteraturmagasin

Messias återvänder 
i Freys roman
Den hyllade amerikan-
ske författaren James 
Frey slog igenom 2005 
med romanen ”Tusen 
små bitar” som sålts  
i miljontals exemplar.  
I hans nya bok återvän-
der Messias till jorden – 
som bisexuell drogmiss-
brukare.

Nu gästar Frey ”Babel” 
och programledaren  
Jessika Gedin. Dessutom 
får vi följa med journali-
sten Ingrid Carlberg till 
Raoul Wallenbergs Buda-
pest.

 
 BABEL. 
 22.15, SVT 2.

Inredningsserie

Nya utmaningar 
för byggteamet
I Eskilstuna bor Eija och 
Kejo i en gammal skola 
tillsammans med sina 
barn Ellen och William. 
”Bygglovs”-gänget får  
en rejäl utmaning med 
det mörka och slitna  
köket.

Ännu svårare blir det 
när inredaren Mija 
bestämmer sig för att  
rita om hela planlösnin-
gen på nedre planet.  
Att flytta ett helt kök 
med tillhörande avlopp 
och vatten är inte det  
lättaste. 

 BYGGLOV. 
 20.OO, TV 4.

Eva Röse i ”De kallar oss skådisar”. 
FOTO: JOHAN PAULIN/SVT

Komikern Al Pitcher gästar ”Go’kväll”. 
FOTO: SVT

”Kobra” synar populära spelet ”Angry 
birds”. FOTO: SCANPIX

Hanna Hellqvist berättar om sin  
relation till Paris. FOTO: SCANPIX

Författaren James Frey pratar om sin 
nya bok. FOTO: SCANPIX

Mijas planering ställer till det  
i ”Bygglov”. FOTO: TV4

TV



PRISEXEMPEL

BUTIKER FINNS ÄVEN I:
Stockholm - Uppsala - Västerås - Örebro WWW.CYKELRINGEN.SE

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, 
dock längst till och med 24/5 2012

BACKAPLAN
Backavägen 3
031-51 78 80

ÖPPETTIDER
KRISTI HIMMELFÄRD 10-18 

FRE 18/5 10-20
LÖR-SÖN 10-18

PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL

PRISEXEMPEL

PRISEXEMPEL

SPARA
300:-
SPARA
300:-300:-

PRISEXEMPELPRISEXEMPEL

  SPARA
2.000:-

  SPARA
2.500:-

 SPARA
   1.500:-

SPARA
   1.200:-

  SPARA
2.500:-

   SPARA
     100:-

SPARA
200:-

SPARA
200:-

Fullutrustad med navdynamo, belysning, godkänt lås , dubbelbottnade 
fälgar och ram i aluminium. 

SPARA 
UPP TILL 

   3.000:-

SPARA

  10.000:-

7 vxl
ord. 7.495:- 

5 vxl
ord. 6.995:- 

3 vxl
ord. 5.995:-  

ÖPPETTIDER
KRISTI HIMMELFÄRD 10-18 

FRE 18/5 10-20
LÖR-SÖN 10-18

NEVADA KICKBOARD
ord. 495-595:- 
Modeller i aluminium. 
Max 50 kg.

EL-MC MINIMOTORCYKEL
ord. 995:-  Finns i fl era olika färger. 

REX TREHJULING MED FLAK
ord. 995:- Finns i olika färger. 

GÅBIL I PLÅT
ord. 1.095:- Finns i fl era olika modeller

VIKING ELEGANCE DAM 7 VXL 28”
ord. 6.995:- En citymodell med dubbelbottnade fälgar, 
helkapslat vevlager samt komponenter och ram i aluminium. 

ULTRA 540 POJK & FLICK 20”
ord. 3.495:-  Robust modell med fot- och handbroms, 
samt vridstark aluminiumram. Finns i fl era färger.

SVALAN FLICK&POJK 12”
ord. 1.995:-  Klassisk modell med fot- och 
handbroms. Finns även i vit/rosa och vit/röd 
fl ickmodell.

MIRAGE CITY FLICK&POJK 16” 
ord. 1.995:-  Robust barncykel med fot- och handbroms. 
Finns även i grå pojkmodell.

SVALAN CITY FLICK&POJK 24”
ord. 2.995:-  Klassisk modell med fot- och handbroms 
samt aluminiumfälgar. Finns även i vit/lila och vit/blå 
pojkmodell.
 

VIKING KLASSIKER 7 VXL 28”
ord. 6.995:-  En klassikermodell med dubbelbottnade fälgar, 
helkapslat vevlager med komponenter 
och ram i aluminium. Finns i dam och 
herrutförande.

REX TREKKING SPORT DAM 28”

FUJI CONNOISSEUR 

16 VXL 28”ord. 15.995:- 

Elegant Retroracer med ram i Cr-Mo stål, dubbelbottnade 

aluminiumfälgar och stilfulla detaljer.

REX ELEONORA DAM 3 VXL 26”  
ord. 5.995:-  Fullutrustad med navdynamo, belysning, 
godkänt lås , dubbelbottnade fälgar och ram i aluminium. 

SPARA
  900:-

SPARA
  800:-

MED GARANTERAT LÅGA PRISERMED GARANTERAT LÅGA PRISERMED GARANTERAT LÅGA PRISERMED GARANTERAT LÅGA PRISERMED GARANTERAT LÅGA PRISERMED GARANTERAT LÅGA PRISER


