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Betyg. Av alla Stockholmselever som gick ut grundskolan förra
året saknade mer än var nionde – närmare 2 500 elever – de
betyg som krävs för gymnasiebehörighet. Svårast att klara
skolan har elever med lågutbildade föräldrar. SID 04

Regeringen
satsar extra
pengar på
utvisningar
Människor samlades, sörjde och grät i går på huvudstaden Caracas gator efter beskedet om att deras president
avlidit efter en lång tids sjukdom. FOTO: AP

EFTER KAMPEN MOT CANCERN

Här sörjer
de president
Chávez död
Venezuelas president Hugo Chávez är död. I ett tv-sänt tal
från ett militärsjukhus i huvudstaden Caracas meddelade
landets vicepresident Nicolás Maduro i går kväll att Chávez
avlidit av den cancer han kämpat mot i två år. SID 17

Papperslösa. Regeringen räknar med att
antalet utvisningar stiger dramatiskt de
kommande åren, visar Metros granskning.
En kvarts miljard kronor extra ska de
närmaste fyra åren gå till
tvångsutvisningar av papperslösa. SID 02

Kasta ett
öga på
mobilen
På Samsungs nya
supermobil kan du
bläddra med
ögonen. SID 05

Hästköttsskandal
kan skada företag
Var femte skulle skämmas om de jobbade
på Findus eller Dafgårds. SID 08

Fosterhemspappa Novotny blir
döms till fängelse hjältinna i
för våldtäkter
ny filmserie
Venezuelas president Hugo Chávez blev 58 år. FOTO: AP

En flicka blev familjehemsplacerad som
15-åring, men fosterhemspappan gav
henne ingen trygg miljö. Nu döms han till
tre års fängelse för våldtäkt mot barn. SID 14

Skådisen spelar
huvudroll i Maria
Langs 1950-talsdeckare. SID 25
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Metro.se 5 februari i år.

NYHETER

Metro.se 19 februari i år.

Välkommen!

ÄNTLIGEN
LURAR SOM
SITTER
Antingen är det fel på mina
hörselgångar eller så är det
fel på alla tillverkares konstiga små hörlurar som ska
tryckas in i öronen. Det
räcker med en liten lätt huvudvridning, gäspning eller
att man råkar komma åt
sladden för att de ska ramla
ut. Och det ser sjukt fånigt
ut att gå runt och trycka in
dem i öronen hela tiden.
Nu finns förhoppningsvis
lösningen på mina hörlursproblem. Läs mer på om de
stora sladdfria hörlurarna
som inte kan ramla ur mina
öron på sidan 20.
CHRISTOFER AHLQVIST,
NYHETSCHEF

Kvarts miljard extra för
att utvisa papperslösa
Polisens jakt på papperslösa, bland annat i Stockholms tunnelbana, har kritiserats hårt. FOTO: ISABEL SVENSSON

Papperslösa. Regeringen räknar med att
jakten på flyktingar
som håller sig undan
ska ge resultat. En
kvarts miljard extra går
till tvångsutvisningar
av papperslösa de
närmaste fyra åren.
En granskning som Metro
genomfört visar att regeringen räknar med att antalet utvisningar stiger dramatiskt de kommande fyra
åren. Anslaget till Kriminal-

vårdens
transporttjänst
kommer att öka med 50 procent på fem år.
Polisens jakt på papperslösa har mötts av kritik. Bland
annat anklagas polisen för att
stoppa personer som inte har
”ett svenskt utseende”.
– Jag hade hellre sett att
polisen jobbat med att klara
upp flera brott än jaga papperslösa personer, säger Maria Ferm, migrationspolitisk
talesperson för Miljöpartiet.
I år skjuter regeringen till
40 extra miljoner för utvisningar av papperslösa. Nästa
år får Kriminalvården ytterligare 47 miljoner och för
2014 och 2015 sammanlagt

171 miljoner. Om tre år kommer Kriminalvårdens transporttjänst att ha en utvisningsbudget på 304 miljoner,
enligt regeringens prognos.
En ökning med nästan 50 procent på fem år.
– Lagen ser ut som den
gör. Vi jobbar på att ändra
lagen så att fler personer
kan stanna här i landet. Så
många personer ska inte behöva leva som papperslösa,
säger Maria Ferm.
Metro har sökt migrationsministern Tobias Billström för en kommentar.
TONCHI
PERCAN
Restauranger

Den saudiarabiske prinsen Alwaleed Bin Talal har beslutat att bojkotta Forbes då han anser att han
borde ha hamnat högre upp på
deras lista över världens rikaste.
Budskapet framgick tydligt
på hans företags webbsajt.

Restaurangerna hade en
fortsatt bra utveckling
i januari, däremot gick
det sämre för nöjesrestaurangerna, enligt SCB.
10 %

LUNCH- OCH
KVÄLLSRESTAURANGER
+ 7,2 %
FÖRSÄLJNINGSVOLYM
+ 4,5 %

Tre skadade när bil voltade
Tre män skadades, varav en allvarligt, när en personbil voltade och började brinna i Malmö i går. Föraren, en 22-årig man, misstänks för grov
vårdslöshet i trafik efter olyckan som inträffade efter att han vägrat
stanna bilen vid en poliskontroll. METRO FOTO: PERNILLA SCHOUG

Revaprojektet
• Beslut. Det finns för
närvarande cirka 19 000
utvisningsbeslut enligt gränspolisen.
• Öka. För fyra år sedan,
2009, fick polisen, kriminalvården och Migrationsverket
regeringens uppdrag att
öka antalet verkställda utvisningar. Projektet döptes till
Reva.

visningarna med 25 procent
under 2012 jämfört med året
innan.
• Transport. År 2011 fick Kriminalvårdens transporttjänst
205 miljoner kronor för utvisning av papperslösa.
Förra året fick myndigheten
224 miljoner kronor, det är
nästan 20 miljoner kronor
mer.

• Utvisningar. Sedan dess har
antalet utvisningar ökat kraftigt. I Malmö, där polisens Revaprojekt startade, ökade ut-

redaktionen@metro.se

Missnöjd

”Prins Alwaleed
har tagit det här
steget då han
kände att han
inte längre kan
delta i en process
som resulterat
i användandet av
oriktiga uppgifter ...”

Metro.se 25 februari i år.

0
NÖJESRESTAURANGER – 2,8 %

Flera gripna. Misstänks
för gruppvåldtäkt i Tensta
Flera tonårspojkar har anhållits misstänkta för grov
våldtäkt. De ska ha våldtagit
en flicka i Tensta under helgen.
Mats Eriksson vid västerortspolisen, är förtegen om
händelsen men säger att en
person greps i måndags och
att flera personer greps i går.
De misstänkta är alla under 18 år, uppger flera medier. Enligt Expressen.se rör
det sig om uppemot åtta
pojkar.
Mats Eriksson vill inte
heller säga något om offrets

ålder, men enligt Expressen.
se är hon i tonåren.
Helgens misstänkta gruppvåldtäkt är den tredje som
anmäls under relativt kort tid
i Stockholmsområdet.
Tre män, varav två tonåringar, häktades i slutet av
januari misstänkta för att
ha våldtagit en kvinna i centrala Stockholm i december.
I mitten av januari uppgav en kvinna att hon överfölls av fem män i Sundbybergs centrum och våldtogs
på trottoaren. I det fallet har
inga misstänkta gripits. TT

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 38209, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-402 20 30. Internet: www.metro.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Linus Paulsson. ISSN 2001-2381. Trycks av Bold, 2013. RS-kontrollerad upplaga mån–fre 320 600 ex.
Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.

Allt ingår!

Fria minuter, SMS,
MMS och just nu
6 GB surf.

Volym Mellan med lur från

kr/
mån

Välkommen till våra butiker, tele2.se eller någon av våra återförsäljare.
Erbjudandet gäller t o m 130514 och avser Volym Mellan. Bindningstid 24 månader. Uppsägningstid 3 mån. Inträde 99 kr. Vid delbetalning av mobil tillkommer en adm avgift om 150 kr (månadsavgiften kan variera beroende på telefonmodell). Vid extrem förbrukning (per
månad över 12 000 min eller 10 000 SMS) förbehåller Tele2 sig rätten att vidta åtgärder. Betalsamtal, betal-SMS och trafik i utlandet ingår ej. All surf i mobilen ingår. Vid köp av 4G-mobil och tecknande av Volym Mellan ingår 6 GB surf (ord. 3 GB) varje månad under
hela bindningstiden. Efter 6 GB sänks hastigheten till 32 kbit/s. För mer info, se tele2.se
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Här saknar flest elever
behörighet i Stockholm
Betyg. Mer än var
nionde elev i Stockholms län – tre i varje
klass – går ut nian utan
behörighet till gymnasiet. Svårast att klara
skolan har elever med
lågutbildade föräldrar.

Av de Stockholmselever
som lämnade grundskolan i
juni förra året saknade 11,6
procent – närmare 2 500
elever – de betyg som krävs
för gymnasiebehörighet.
Det är något bättre än
rikssnittet, men ändå långt
ifrån tillfredsställande, säger Gunhild Graseman,
analytiker på Länsstyrelsen,
som sammanställt uppgifterna.
– Det är en alldeles för
hög andel, och den har varit i stort sett konstant i tio
år. Det är ett underbetyg,
säger hon.
Skillnaderna är mycket
stora mellan kommunerna i
länet. Nästan alla niondeklassare i Danderyd, Nykvarn och Vaxholm når behörighet, medan runt var
femte avgångselev i Södertälje, Botkyrka och Haninge
saknar den. De svaga resultaten i vissa kommuner kan

delvis förklaras av den höga
andelen nyanlända elever,
som börjat i svensk skola
sent och inte hunnit i kapp.
Däremot bedöms inte den
utländska bakgrunden ha
någon betydelse för resultaten för dem som kunnat gå
genom hela den svenska
grundskolan.
Däremot spelar hemförhållandena stor roll.
– Generellt ser man att
föräldrarnas utbildningsnivå har jättestor betydelse,
och vi vet att den ser olika
ut i länets kommuner, säger Gunhild Graseman.
Många av dem som saknar behörighet skriver ändå
in sig på gymnasiet via något av de introduktionsprogram som finns. I den gruppen hoppar dock en hög
andel av i förtid.
Samtidigt kräver allt fler
jobb åtminstone en slutförd
gymnasieutbildning. Efterfrågan på högutbildad arbetskraft i länet väntas öka
med 150 000 jobb fram till
2020 – medan efterfrågan
på lågutbildad arbetskraft
utan gymnasieutbildning
väntas minska med 12 000
jobb.
ANDERS
GÖRANSSON

anders.goransson@metro.se

Ebba Östlin (S) kommunalråd i Bokyrka kommun, som är näst sämst i länet. Av de elever som gick ut nian här i fjol
saknade var femte behörighet till gymnasiet. FOTO: ISABEL SVENSSON

”Betydligt lägre utbildningsnivå”
Av de elever som gick ut nian i Botkyrka i fjol saknade
19,1 procent – nästan var
femte – behörighet till gymnasiet. Det är näst sämst i
länet, och förklaringarna är
flera, säger Ebba Östlin (S),
kommunalråd och ordförande för utbildningsnämnden.
– Vi har en betydligt lägre

utbildningsnivå
jämfört
med andra kommuner. Vi
lyckas kompensera det delvis, och har fått beröm av
Skolinspektionen för det.
Men vi är inte nöjda, för vi
når inte ändå fram.
Det stora antalet nyanlända elever bidrar också till
det svaga resultatet. Av de

Ej behöriga elever
Kommun

Antal Andel

• Danderyd
446
• Nykvarn
119
• Vaxholm
111
• Täby
1 015
• Nacka
1 116
• Lidingö
475
• Sollentuna 824
• Ekerö
268
• Järfälla
750
• Vallentuna 322
• Tyresö
503
• Huddinge 1 134
• Solna
436
• Uppl.-Bro
223
• Nynäshamn 310
• Österåker
397
• Stockholm 8 057
• Värmdö
466
• Salem
183
• Sigtuna
502
• Norrtälje
595
• Uppl. Väsby 420
• Sundbyberg 251
• Haninge
745
• Botkyrka
936
• Södertälje
991
• Länet
21 595
• Riket
100 521

–*
–*
–*
3,3
4,6
6,1
6,1
6,3
7,9
8,7
10,5
11,1
11,2
11,7
12,3
12,3
12,5
12,9
13,1
13,5
14,6
16,9
18,7
18,8
19,1
21,1
11,6
12,5

(*= In dessa kommuner var
färre än fyra elever obehöriga. Skolverket redovisar
inte så små grupper)
KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN

173 elever som inte klarade
Dåliga resultat
gymnasiebehörighet i Botkyrka i fjol hade ett 60-tal
gått mindre än tre år i
svensk grundskola.
– De har en tuff uppgift.
Vi har elever som grejar det,
men inte alla. En del behö- Ebba Östlin (S), kommunalråd och
ordförande för utbildningsnämnden
ver längre tid på sig.
i Botkyrka kommun.

”Vi har elever som
grejar det, men
inte alla.”

METRO

Åtal. Södermannen
riskerar ett långt straff
Månadshyran beräknas till 3 000
kronor. FOTO: MART DE JONG/SPACEBOX

Projektet
• AB Svenska Bostäder har
fått tillstånd att bygga
cirka 900 hyreslägenheter,
för studenter och forskare,
i Albano till en total investeringsutgift om cirka
1 420 miljoner kronor.
• Kostnaden för de mobila
studentlägenheterna som
Miljöpartiet vill uppföra skulle ligga på cirka 200 000 kronor per bostad.

Inspiration till lägenhetsförslaget kommer från liknande projekt i Göteborg, Lund – och Amsterdam, som på bilden.
De mobila byggnaderna kan erbjuda bostäder på 18 kvadratmeter styck. FOTO: MART DE JONG/SPACEBOX

För 30 år sedan dömdes han
till rättspsykiatrisk vård efter
att ha begått ett 20-tal våldtäkter. I morgon åtalas den så
kallade Södermannen igen –
misstänkt för flera övergrepp
på ett barn.
– Om han döms kommer
jag att yrka på ett långt fängelsestraff, säger åklagaren
Emelie Källfelt.
Mannen, som i dag är 65 år,
greps i Sollentuna i februari.
– Det handlar om ett antal
övergrepp under flera års tid.
I början av 1970-talet
blev han känd som Haga-

mannen efter en rad våldtäkter i Göteborgstrakten.
Han dömdes då till fyra års
fängelse. Sommaren 1982
våldtogs sex kvinnor i sina
lägenheter i Stockholm. Eftersom flera våldtäkter begicks på Södermalm fick
gärningsmannen
namnet
Södermannen. 1983 dömdes
den då 36-årige mannen till
sluten rättspsykiatrisk vård.
Efter fyra år skrevs han ut.
I morgon åtalas han i
Attunda tingsrätt – drygt 40
år efter de första våldtäkterna. METRO

Han lovar att dela ut gratis bröd

”Använd inte degblandaren”
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

• Platser som föreslås är
bland annat Albano, Norra
Djurgården, Årsta och vid
Universitetet.

Förslaget: Mobila studentlyor på 18 kvadrat
Stockholms stad tar ytterligare ett steg mot 900 nya
studentlägenheter i Albano
och skjuter till ytterligare
168 miljoner kronor till projektet. Miljöpartiet vill dock
se studentbostäder där redan i höst.
Enligt finansborgarråd
Sten Nordin (M) kan staden i
och med gårdagens genom-

förandebeslut i fullmäktige
äntligen gå in i nästa mer
operativa fas i Albanoprojektet.
Men det går för långsamt
tycker Miljöpartiet som vill
se studentbostäder i området redan till hösten.
– Vi vill ge i uppdrag till
exploaterings- och stadsbyggnadskontoret att se

över möjligheterna att uppföra 2 500 till 5 000 tillfälliga, mobila studentbostäder,
på flera håll i staden, säger
oppositionsborgarråd
Daniel Helldén (MP).
Inspiration till förslaget
har hämtats från liknande
projekt i Göteborg, Lund
och Amsterdam. Och de mobila byggnaderna kan erbju-

da bostäder på 18 kvadratmeter styck och en månadshyra på 3 000 kronor – enligt
partiets egna beräkningar.
– De tar inte längre än två
tre månader att uppföra.
Detta kan bli en billig och
snabb lösning på det akuta
läget vi befinner oss i, säger
Daniel Helldén.
TOBIAS SAHLÉN

Sebastien bakar för klimatet
Sebastien Boudet lovar att ställa sig på Sergels torg och baka, och dela ut
brödet gratis, om 1 000 personer lovar att baka klimatsmart. – Knåda degen för hand, använd ekologiskt mjöl och grädda på eftervärme för att
spara energi, tipsar den franske bagaren i sin utmaning i WWF-kampanjen ”I will if you will”. Hans recept på den miljövänliga Earth Hour-pajen
hittar du på: www.brodpassion.se FOTO: YOUTUBE
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PREMIÄR
NY 4G-SMARTPHONE I TOPPKLASS

FÖR NYA LG OPTIMUS G HOS PHONE HOUSE
Äntligen finns nya smarta 4G-telefonen LG Optimus G hos oss!
En topptelefon med fantastisk skärm på 4.7 tum, Android 4.1,
Snapdragon S4 Pro-processor, 2 GB RAM och en grymt skarp
kamera på 13 megapixlar. Välkommen till Phone House.

229:-

Banbrytande funktion i den nya mobilen

Så funkar tekniken

Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

Mobilen känner av när du flyttar blicken på skärmen. Nya Samsung presenteras den 14 mars. FOTO: URBAN BRÅDHE

Bläddra med
bara blicken
i nya mobilen
Tekniknytt. Glöm
pekskärmen. På Samsungs nya supermobil
kan du bläddra med
ögonen. Snart kan
ögonstyrning slå på
bred front.
Lanseringen av Samsung Galaxy S4 närmar sig, vilket
innebär att fler uppgifter
om mobilen sprider sig. Nu
skriver New York Times att
mobilen släpps med en helt
ny skärmteknik. Enligt en
person som testat mobilen
är det möjligt att bläddra på
webbsidor med bara ögonen.
En sensor läser av var användaren tittar. När du läser
en text, och förflyttar blicken nedåt, så kan mobilen
Vapenaffär

Jas Gripen. FOTO: SCANPIX

Oväntat bakslag
för Gripenaffär
Schweiz röstade ja till
Gripenaffären, men
blockerar pengarna till
köpet. I praktiken ett
nej, konstaterar landets
försvarsminister Ueli
Maurer, vilket stör Sveriges Gripenköp.
Schweiz köp av 22
Gripen är viktigt även
för Sverige. Intäkten på
cirka 22 miljarder kronor finns med i kalkylen
när Sverige köper 60 exemplar av samma uppgraderade modell som
schweizarna. TT

känna av detta och då automatiskt bläddra vidare.
Svenska Tobii har i flera
år jobbat med ögonstyrning
av det här slaget. Deras teknik finns exempelvis inom
forskning och utveckling.
– Intresset är väldigt stort
och vi för diskussioner med
de flesta stora, säger Sara
Hyléen, marknadschef.
– Vårt primära fokus är
att ta Tobii till konsumentprodukter, där finns främsta
nyttan med vår produkt. Det
är onaturligt att använda
pekskärm på en datorskärm
som står framför dig.
Hon menar att ögonstyrning kan bli räddningen för
datorn, där det inte är lika
naturligt med pekskärm
som i mobilen eller surfplattan.
– Folk tycker att datorer
börjar bli lite knöliga att anStockholm

/MÅN I 24 MÅN

vända. Det här är en teknik
som kan förändra gränssnittet.
I mobiltelefoner har tidigare kameran använts för
ögonstyrning på ett väldigt
begränsat sätt. I Samsung
Galaxy S3 finns en funktion
som kan stänga av skärmen
när användaren inte tittar
på den. För komplicerade
handlingar behöver sensorn
bli mer avancerad.
Men att Tobii skulle vara
inblandade i Samsungs nya
telefon är inget som företaget vill kommentera.
– Jag kan inte prata om
enskilda samarbeten, säger
Sara Hyléen.
Den 14 mars ska Galaxy
S4 presenteras på ett evenemang i New York.
ARON
ANDERSSON
aron.andersson@metro.se

Dråp

Polisman kan ha
förtalat städerska

Fem års fängelse
för dråpförsök

Åklagaren för polisfrågor
utreder anmälan mot polismannen som påstod
att en städerska stulit
tåget som kraschade in
i ett hus på Saltsjöbanan,
rapporterar lokaltidningen Mitt i.
Ett skenade tåg
kraschade in i ett bostadshus vid Saltsjöbanan
natten till den 15 januari.
Ombord på tåget fanns
en 22-årig städerska, som
inledningsvis misstänktes ha stulit tåget.
Både SL, polisen och
tågoperatören Arriva
spred uppgifterna om att
städerskan stulit tåget.
Städerskan, som snart visade sig vara helt oskyldig, skadades svårt i kraschen. METRO

När offret försökte fly
från lägenheten i Borås
knivhögg den 28-årige
mannen honom i bröstkorgen och armen. Mannens pulsåder i armen
skars av och hans skador
var livshotande.
Nu döms 28-åringen
till fem års fängelse för
försök till dråp i slutet av
december i fjol. Han ska
även betala ett skadestånd på 80 000 kronor,
skriver Borås Tidning. TT
Dagens fel
I måndagens Metro nämndes en verkstadsportal startad av två KTH-studenter under fel namn. Det korrekta
namnet på tjänsten är Bilservicepriser.se.

LG OPTIMUS G MED 3
Mobil: LG Optimus G
Abonnemang: 3Surf plus, 199:-/mån i 24 mån
Samtal: Ring för 49 öre/min, 49 öre/SMS
Surf: Upp till 64 Mbit/s. 5 GB/mån ingår
Mobil &
abonnemang:

229:-/MÅN

Alla operatörer. Rätt pris med abonnemang.
0771-99 10 00
i någon av våra butiker
eller besök phonehouse.se
Köp direkt på

Tre surf plus 199 kr/mån i 24 månader +30kr/mån för LG Optimus G Minsta totalkostnad inklusive aktiveringsavgift 250kr: 5746 kr. Efter förbrukad datavolym (5GB/mån) sänks hastigheten
till 64Kbit/s. Värde LG Optimus G, 4 999 kr. Vi reserverar oss för tryckfel och prisförändringar. Erbjudandet gäller vid nyteckning och så långt lagret räcker, dock längst tom 31/3 2013.
Mer information phonehouse.se
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Håret längre än hon

Kolumn

LISA
MAGNUSSON
JOURNALIST

Skulle du vilja ha de här frisyrerna?

De tävlar om längst hår

Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

Diskutera dagens kolumn

Hur får vi fler bostäder?
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

SÅ LÖSER VI
BRISTEN
PÅ BOSTÄDER

S

tockholm är staden som självgott utnämnt sig till The
Capital of Scandinavia, Skandinaviens huvudstad.
Den vill innerligt gärna vara en växande region, en
framtidsmetropol, en plats där viktiga saker händer.
Den vill knyta till sig företag, studenter och folk i största
allmänhet. Men var alla dessa människor egentligen ska bo
är en fråga som helt har glömts bort. Bostadsbristen bara
ökar. Själv har jag, med vitnande knogar, klamrat mig fast
vid stan i drygt två år. Nu lägger jag ut en annons här:
Bostad sökes! Gärna inom tunnelbanenätets räckvidd,
gärna så billigt som möjligt, men allt är av intresse så
länge det inte rör sig om ett par tre månader. Jag är nämligen oändligt trött på att flytta omkring mellan olika korta
andra- och tredjehandskontrakt. Aldrig kunna rota mig. Ibland knappt ens hinna
packa upp innan jag återigen måste ge mig ut på
Blocket, med alla dess
korttidsuthyrningar till
Franska delikatesser
ockerpriser och inte sällan
Jag som saknar Frankrike efter
under förutsättningar som
nio år i Paris välkomnar frysjag omöjligen kan gå med
matkedjan Picard hit: Potatis à
på (som att man inte får
la landaise, konfiterad anka,
använda köket, inte gå på
flammekueche, operabakelse,
toa mellan vissa tider, aldchokladmoelleux med salt
rig ha besök, måste ligga
smörkola. Mmmm.
med hyresvärden).
Enligt landstingets bePussy Riot-gripanden
räkningar skulle StockI veckan är det ett år sedan
holm behöva cirka 15 000
medlemmar ur Pussy Riot
nya lägenheter varje år
arresterades i Moskva. Två
fram till år 2030 för att löav dem sitter fortfarande
sa den akuta bostadsbrisfängslade.
ten. Förrförra året började
här byggas drygt 3 837 bostäder. Ni fattar. Man glor på verklighetssiffrorna och sedan på politiksiffrorna, och man tänker att Kvack! Detta
kan inte stämma? Men det stämmer.

J

ag har några förslag, som jag tänkt ut strax innan jag
somnat på vänners soffor och drömt om hur Slussen
rivs och görs om till en hundra våningar hög betongkloss med t-bana och buss på källarplan:
• Gör det lättare att hyra ut i andra hand! Enligt en undersökning av Handelskammaren skulle det ge huvudstaden 24 300 nya lägenheter, varav de flesta hyresrätter.
• Skapa ny allmännytta! SCB rapporterar att mer än
hälften av Stockholms lägenheter är bostadsrätter. De
kommunala bolagen borde återinvestera sina 1,3 miljarder från de senaste tio årens utförsäljning av 45 000 kommunala hyresbostäder.
• Bygg tätt och på höjden! Strunta i kringboendes protester: De som vill ha naturskön utsikt, inga grannar och
absolut tyssstnad ska inte bo i stan utan på landet.
• Utöka kollektivtrafiken! Tar det en halvtimme att ta
sig hem dygnet runt så spelar det ingen roll var man bor.
Och snälla, söta, med socker på toppen, hjälp mig att
hitta någonstans att bo!

– Jag är beroende av mitt hår, säger Cen Yingyuan själv i en intervju. Med tanke på att hon samlar in vartenda hårstrå som hon tappar så kan man väl
inget annat göra än att hålla med. FOTO: BARCROFT MEDIA

Hårsvall

Rekord

Produkt

Håret är längre än
kinesiska Cen själv

Men inte så långt
som rekordet

Tvättar sitt hår
lent med öl

Cen Yingyuan, 44, från
Guigang i Kina, visar stolt
upp sitt 1,84 meter långa
hårsvall. Det är 31 centimeter längre än Cens
längd: endast 1,53 meter
över marken. METRO

Enligt Guinness rekordbok
har en annan kinesiska
världsrekordet vad gäller
längsta hår. 2004 uppmätte Xie Qiupings hår en
längd av 5,627 meter.

För att behålla sitt hår
svart och lent använder
Cen öl som hårprodukt.
Skulle hon någonsin hitta
ett grått hårstrå så kommer hon att färga sitt hår
vitt. METRO

METRO
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år. Så länge har det gått sedan
Cen senast besökte frisören.
36 timmar tar det för håret att
torka efter en tvätt.

SER DU SYMBOLEN – OPPNA
APPEN OCH SIKTA PÅ BILDEN
Ladda ned appen till din smartphone

1

Sök efter PointCloud Browser i App Store
eller Google Play* och ladda ned appen gratis.

* Fungerar tills vidare på Samsung Galaxy S2 och S3 samt HTC One X.

Välj Metro i PointCloud-appen

2

Skapa ett bokmärke på din skärm för att
alltid öppna senaste Metro som innehåller
aktuellt extramaterial.

Sikta på bilder med din mobil

3

Alla bilder märkta med PointCloud-symbolen
öppnar extramaterial i din mobiltelefon.
Välkommen till ett nytt sätt att läsa tidningen!

Max Factor
Miracle touch foundation,

129:–

Colour adapt foundation,

129:–

Maybelline
99:–
99:–

Lumene natural code
2 för 69:50

Isadora

L’Oréal

Dove
29:50 st
49:50 st

89:50 st

119:– st

Olay
199:–
199:–

New

Pierre René

Nivea

29:50 st

24:50 st

EKONOMI 08
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börsen i går

+1,0%

OMXS. Börsen fick skjuts av
positiva signaler från USA.
Starkast bland storbolagen
gick Ericsson. TT

NASDAQ/DOW JONES
+1,16 % / +0,94 %

FRANKFURT
+2,32 %

PARIS
+2,00 %

LONDON
+1,34 %

HELSINGFORS
+1,64 %

MOSKVA
+1,80 %

EURO
8,33

All uppmärksamhet är inte
bra uppmärksamhet – det
har flera svenska livsmedelsföretag fått erfara de senaste veckorna.
Den värsta smällen drabbade Findus. Den 8 februari
avslöjades att hästkött hittats i företagets lasagne, och
genast syntes en kraftig förändring i allmänhetens atti-

tyd till företaget, visar en
undersökning från Yougov.
Innan skandalen blev
känd uppgav 4 procent att de
skulle skämmas över att jobba för företaget, men när nyheten blev känd ökande andelen snabbt till 21 procent.
Samtidigt sjönk andelen
som skulle vara stolta från
24 till 13 procent.
På samma sätt förändrades attityderna till Dafgårds,
som hamnade i hetluften
när hästkött hittades i köttbullar som företaget tillverkat åt Ikea. Före avslöjandet
sa 5 procent att de skulle
skämmas över att jobba åt
bolaget, men det steg snabbt
till 22 procent.
– Findus fick ta den första
smällen och tappade snabbt

mycket i anseende. Sedan
har det vänt något sedan
mediernas fokus riktats mot
fuskande underleverantörer. Findus var inte längre
”the bad guy”, utan snarare
en av de drabbade. Företaget
skötte sin kommunikation
bra, säger Fredrik Gillving,
nordisk produktchef på
Yougov.
Han ser däremot inte någon motsvarande vändning
för Dafgårds ännu.
Företaget Globe Foods,
som sålde falskdeklarerat
kött till Dafgårds säger sig
också ha blivit lurat. De
kommer nu att polisanmäla
sin leverantör i Polen.
ANDERS
GÖRANSSON
anders.goransson@metro.se

”Inte
bajs
i våra
tårtor”
SÅ MÅNGA SKULLE SKÄMMAS
FÖR ATT JOBBA PÅ FÖRETAGEN

4 % 21 %

5 % 22 %

FÖRE
SKANDALEN

FÖRE
SKANDALEN

EFTER
SKANDALEN

EFTER
SKANDALEN

Undersökningen är en del av Brandindex och bygger på löpande intervjuer
med 250 personer per dag. Dessa har utförts under perioden 2012-12-04 till
2013-03-04 online via Yougovs access-panel. FOTO: AP/SCANPIX

1 800 av Ikeas tårtor har
stoppats i Kina efter larm
om att spår av bajs har hittats i dem. Men nu slår tillverkaren Almondy tillbaka:
– Det är inte bajs i våra
tårtor, det kan jag lova, säger Margareta Johannesson,
kvalitetsansvarig på Almondy till metro.se.
Tårtorna har tillverkats i
Göteborg av företaget Almondy. I går framkom uppgifter om att det som påträffats i de kinesiska proverna
inte är tarmbakterier, utan
andra typer av så kallade
koliforma bakterier.
– Det är väldigt olyckligt
om folk tror att det finns
något farligt i våra produkter. Vi måste få reda på vad
testerna i Kina visat på, men
det är inte bajs i våra tårtor,
det kan jag lova, säger Margareta Johannesson.
METRO.SE

Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att må bra och utvecklas.
Varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör dem,
och vuxna har skyldighet att lyssna. Så står det i FN:s konvention
om barnets rättigheter.
UNICEF vill att barn och vuxna i hela världen ska veta vilka rättigheter
barn har. Som ett led i vårt arbete skickar vi i dagarna ut ett inspirationsmaterial till Sveriges alla förskolor. Med hjälp av lekfulla
övningar och öppen dialog får barn och pedagoger lära sig mer om
barnkonventionen och vad den innebär.
Kolla gärna med ditt barns förskola om de har fått ”Barnkonventionen
i en låda” och följ med i det spännande arbetet!

UNICEF SVERIGE HAR 90-KONTO OCH KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

VEM
BESTÄMMER?

Projektet finansieras av:

PUND
9,65

Siffror från kl 21 i går

Köttföretagens
förtroende har
tagit skada
Skäms. Det har
varit tunga veckor för
Findus och Dafgårds
i hästköttskandalens
spår. I dag uppger fler
än var femte tillfrågad
att de skulle skämmas
att jobba för företagen.

DOLLAR
6,38

Gäller så länge lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Sortimentet kan variera från varuhus till varuhus.

Just nu på
Åhléns City!
Varje vecka får Åhléns City besök av
skönhetsexperter från hela världen.
Hos oss hittar du också alltid nyheter och
erbjudanden. Välkommen in!
6 – 12 MARS

Makeupartister på plats!
Nu har vi fått in Isadoras vårkollektion Bella Vita! Det är glassiga
pasteller i rosa, mint, lavendel och gult. Bli rätt i vår genom att
blanda matt med glossigt i neutrala färgtoner.
I veckan kommer Isadoras makeupartister på besök,
kom in i varuhuset och låt dem guida dig genom vårens
färger och trender.

Gåva!

Köp valfri produkt ur vårkollektionen Bella Vita
och få en Build Up mascara 3 ml på köpet (värde 39:–).
ISADORA
Bella Vita
Från

69:

Hudvårdsexperter på plats!

Upptäck Nude by Rihanna

Nu lanserar Nivea en ny och energigivande dagcreme som du givetvis hittar
hos oss. Den innehåller en verksam kombination av Q10, kreatin
och extrakt från gojibär fyllda med antioxidanter som tillsammans
reducerar rynkor, trötthetstecken och ger din hy vacker lyster.

Vi har fått in Nude by Rihanna! Upptäck sångerskans passionerade
sida och innersta känslor; doften är sensuell och provokativ, mjuk och
förförisk för en känsla av hennes innersta väsen.

I veckan kommer Niveas hudvårdsexperter på besök, kom in i varuhuset
och låt dem guida dig till rätt produkter med personliga tips och råd.
Köp valfri ansiktsprodukt från Nivea och få en Q10 Energy 5 ml på köpet.

NYHET! NIVEA
Ansiktscremer Q10

25% rabatt

Kom in i varuhuset och låt vår personal guida dig genom doftnoterna!

NYHET! RIHANNA

Nude by Rihanna EdP 30 ml

299:
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Caroline smög efter våldsman
– nu kan hon vinna 100 000
Mannen sparkade och slog en kvinna inför ögonen på en stor
grupp förbipasserande. 21-åriga Caroline Rosengren från Malmö
hann aldrig bli rädd när hon ensam smög efter gärningsmannen i
ett beckmörkt Folkets park. I kväll är hon nominerad till Agerapriset
för insatsen som ledde till att mannen kunde gripas.
Det är Agerapriset

Caroline Rosengren hade telefonkontakt med polisen
samtidigt som hon följde efter den medelålders gärningsmannen in i parken.
Minuterna innan hade hon
sett honom misshandla en
kvinna grovt. Hon tvekade
aldrig om hon skulle följa
efter, trots att ingen av de
övriga vittnena hakade på.
– Jag blev så arg, där var en
massa folk som inte gjorde
något. För mig är det så självklart att hjälpa andra och jag
tänkte inte så mycket. Jag
hade gjort samma sak i dag,
säger Caroline Rosengren.
I mitten av parken vände
sig den ilskne och svärande
mannen om och fick syn på
Caroline, och började gå
mot henne.
– Då blev jag rädd. Men i
samma stund som polisen

förstod att han var på väg
mot mig var de på plats, han
satte sig ner och gav upp direkt, säger Caroline som nu
kan vinna 100 000 kronor
för sitt agerande, som ledde
till att mannen kunde gripas och dömas till fyra månaders fängelse.
– Jag kände inte till Agerapriset tidigare, jag har nog
inte riktigt smält att jag är
nominerad än, säger Caroline, som till vardags jobbar
inom hemtjänsten.
Hon ångrar inte sitt agerande den där kvällen i höstas.
– Ibland måste man bara
tänka med hjärtat i stället
för att sätta sig själv i första
hand, säger Caroline Rosengren.
JOHANNA
G JIMENEZ

• Vad. Agerapriset är ett nyinstiftat pris som tilldelas en
person som vågar agera för
sina medmänniskor. Bakom
priset står Metro, TV 3:s ”Efterlyst” och
Stöldskyddsföreningen.
Artisten
Loreen stöttar
priset och ingår i juryn.
• Nominera. Vem som helst
är välkommen att nominera
kandidater via efterlyst@
strix.se. Under fyra
onsdagar presenteras de
nominerade i Metro och
”Efterlyst”.
• Vinnaren. Pristagaren tillkännages i Metro och ”Efterlyst” den 27 mars. Förutom
äran tilldelas pristagaren
100 000 kronor.

johanna.g.jimenez@metro.se
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Städhjälp?

Video: Loreen om att ta ansvar

”Vi har bara varandra”
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

I kvällens ”Efterlyst” i TV 3 klockan 21 berättar Caroline Rosengren om sitt agerande. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Ringar i 18k guld
7 999:Ring med nio diamanter,
0,30 ct. Finns även i vitguld. (ord 11 499:-)

14 999:-

Ring med 41 diamanter, 0,56 ct.
Finns även i rödguld
(ord 19 999:-)

Låt oss ta in offerter åt dig
2 999:Ring med fem diamanter,
0,06 ct (ord 4 499:-)

5 999:Ring med 21 diamanter,
0,15 ct. Finns även i
rödguld (ord 7 999:-)

11 899:Ring med sju diamanter,
0,77 ct. Finns även i
vitguld (ord 15 899:-)

HITTA NÄRMSTA BUTIK PÅ: www.albrektsguld.se eller ring: 08 - 626 05 05

Erbjudandet gäller tom 2/4 2013.

TEL: 08-5000 53 10 E-POST: INFO@OFFERTA.SE WWW.OFFERTA.SE

K A R N H U S E T. N E T

NYA STEG MOT
EN BÄTTRE PENDEL
Nu tar vi på Stockholmståg och SL tillsammans med Trafikverket
gemensamma tag för att förbättra pendeltågstrafiken. Både på och
omkring tågen. Arbetet har redan börjat och vi kommer löpande att
informera om de förbättringar som görs.
Målet är att du som reser med oss ska få en punktligare och trevligare
resa. Nyligen har vi bland annat satt in tolv nya pendeltåg i trafik och
under året investeras 100 miljoner kronor extra i tågväxlar, spår och
signalsystem. Och den 2 april börjar arbetet med att ge 30 000 säten
ny fin klädsel.
Det här är några steg vi tar mot en bättre pendel. Fler exempel hittar
du på tågen och längs pendelnätet. Välkommen ombord!

STOCKHOLMSTÅG kör pendeltågen åt SL
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Totalt antal hushåll med respektive sällskapsdjur

Katt

Hund

Kanin

Marsvin

Fågel

Mus/råtta

2006. 726 000.
2012. 745 000.

2006. 552 000.
2012. 572 000.

2006. 86 581.
2012. 76 611.

2006. 43 096.
2012. 14 181.

2006. 82 252.
2012. 43 010.

2006. 14 708.
2012. 6 642.

Fler barnfamiljer
väljer bort husdjur
I allt fler svenska hem finns en hund eller katt, visar nya siffror. Men det är barnlösa hushåll
som står för ökningen, för barnfamiljerna som lever med husdjur blir allt färre. En av
orsakerna tros vara konkurrensen från andra aktiviteter, som till exempel ny teknik.
I 1 151 000 svenska hushåll
finns en hund, en katt eller
både och. Siffrorna presenteras i en ny undersökning
från Statistiska centralbyrån, SCB, som även visar att
antalet har ökat något jämfört med den senaste undersökningen, som gjordes
2006.
Det är främst i barnlösa
hushåll med mer än vuxen
som antalet hundar och katter ökar, för i barnfamiljerna minskar de. Sedan 2006
har andelen barnfamiljer
med hund minskat från 19,3
till 15,5 procent, och andelen med katt har minskat
från 22,5 till 19,9 procent.
– Man ska hinna få ihop
vardagspusslet med jobb,
barn, fritidsaktiviteter och
skjutsande hit och dit. Eftersom det är ett stort ansvar
att införskaffa ett husdjur så
väljer man bort det när det
inte finns tid. Det finns andra aktiviteter och ny teknik som konkurrerar, säger
Hans Rosenberg på Svenska
Kennelklubben, SKK.
Undersökningen visar att
minskningen för smådjur
som marsvin, fåglar och råt-

tor är ännu större. Att färre
barn växer upp med djur är
inte bra, menar Kennelklubben.
– Det är tråkigt eftersom
hundar och andra djur har
en betydelse för barn. De får
ta ansvar, de får någon att
sköta om, någon att prata
med och någon att känna
empati för, vilket kan vara
viktigt när man blir äldre,
säger Hans Rosenberg.
Undersökningen
från
SCB har besvarats av 20 000
personer och gjordes på
uppdrag av Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring
och Royal Canin.
Fördelningen av sällskapsdjur över landet skiljer
sig åt. Till exempel ser man
att det är färre hundar och
katter per invånare i Stockholm än i många andra län.
– Det är inte lätt att bo i
en storstad och skaffa hund.
Man lever ofta ett stressigare liv och får kanske vända
sig till ett hunddagis, där
det redan är fullbelagt på
grund av stor efterfrågan,
säger Hans Rosenberg på
Svenska Kennelklubben.

HUND
KATT

Antal hundar/katter per 1 000 invånare.

167

155
114

109

59

STOCKHOLM

131

129 123

94
65

86

71

111*

121

115
82

52

UPPSALA,
JÖNKÖPING,
SÖDERMAN- KRONOBERG,
LAND, ÖSTERKALMAR,
GÖTLAND,
GOTLAND
ÖREBRO, VÄSTMANLAND

BLEKINGE,
SKÅNE

Text
josefin.svenberg
@metro.se

MARIE
KJELLANDER
Foto
marie.kjellander
@metro.se

Hunddagis är ofta lösningen för storstadsbor som vill ha en hund. Anna Waldenström och Mimmi Moore äger och driver Mimmis Hunddagis i Bromma. Varje
vardag mellan klockan 07 och 18 får de 25 ”dagishundarna” komma dit och vara i sina lekrum, gå på promenader och åka på utflykter med hundkompisarna.

Skillnader i olika delar av landet

153

JOSEFIN
SVENBERG

KÄLLA: SCB

HALLAND,
V. GÖTALAND

VÄRMLAND,
DALARNA,
GÄVLEBORG

VÄSTERVÄSTERHELA RIKET
NORRLAND,
BOTTEN,
KÄLLA: STATISTISKA
JÄMTLAND NORRBOTTEN
*2006 ÅRS CENTRALBYRÅN, SCB
SIFFRA

”Skaffar hund
i stället för barn”
När Mimmis Hunddagis
öppnades i Bromma 1997
fanns det bara ett fåtal
hunddagis i Stockholm.
– Folk visste knappt vad
ett hunddagis var då, men sedan dess har det fullkomligt
exploderat. Hunddagis gör
det ju möjligt att ha hund
och ändå kunna lösa vardagen. Så här i stan märker
man också att många skaffar
hund i stället för barn, säger
Mimmi Moore, som äger
Mimmis Hunddagis tillsammans med Anna Waldenström.
Att det blir allt färre
barnfamiljer som skaffar

Golden retrievern Wilma.

hund kan vara en kostnadsfråga, tror Mimmi Moore.
– Det är ju dyrt att ha
hund. Man ska betala foder,
försäkring, veterinär och så
vidare – och en dagisplats
kostar ungefär 2 000–3 000 i
månaden. Det kan ju bli
svårt att få ihop ekonomiskt
om man har småbarn också.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PEPSODENT

”LEENDE VECKAN”

NINA JANSDOTTERS TIPS

Så ler du på ett
vinnande sätt
✔ Utmana dig själv en dag med
att le åt minst tio för dig okända
människor och se vad som
händer.

✔ Skaffa förebilder. Vem är bra
på att le mycket och verkar få
fördelar av det? Fråga dem om
de har några knep som du kan
lära dig av.

✔ Le åt dig själv varje gång du
ser dig själv i spegeln som
träning även om du har en dålig
dag. Bara själva leendereﬂexen
gör nämligen att du mår bättre
vare sig du vill eller inte.

Beteendevetaren Nina Jansdotter
vet fördelarna med att le.
– Det är bara att tänka på ett mingel.
Skulle du gå fram till den som ler eller
som ser sur ut? Det är ett ganska lätt val.

”Den som ler blir
mer omtyckt”
Passa på att le lite extra mot kollegorna under ”Leende veckan”. Ett leende gör
nämligen inte bara dina medmänniskor glada – det kan dessutom ge dig fördelar
i karriären. – Ett leende är en kommunikationssignal som visar att jag ser dig. Alla
människor vill bli bekräftade, säger Nina Jansdotter, beteendevetare.
UNDER PEPSODENTS ”LEENDE VECKAN” är målet att så många som möjligt ska
gå runt med ett leende på läpparna. Du kan
faktiskt själv höja stämningen på bussen,
tåget eller jobbet bara genom att själv
koppla på leendet.
– När någon ler mot dig så är det automatiska svaret att le tillbaka för att visa att jag
ser dig också. Det är en positiv spiral. Sedan
skickar själva musklerna i leendet signaler
till nervsystemet att producera må brahormoner, säger Nina Jansdotter.
Något hon menar att vi lärt oss redan
som små.
– Leendet är ett av de första sätten att
kommunicera på som vi har. Innan du pratade log du och alla blev lyckliga när de såg

”När någon ler
mot dig så är det
automatiska svaret
att le tillbaka för att
visa att jag ser dig
också.”
det, och man lär sig att det är positivt, säger
Nina Jansdotter.
Hon jobbar själv som beteendevetare,
karriärcoach samt författare och har ofta
sett hur människor som har nära till ett leende blir populära och framgångsrika.

– Chefer som ser sina anställda och
kommer med positiv feedback och ett
leende är ofta de mest älskade cheferna,
säger Nina Jansdotter.
Att le är även viktigt för arbetssökande.
– Jag har coachat personer som haft ett
surt uttryck. Det betyder inte att de har varit
sura, men de var dåliga på att se den andra
personen och hade därför svårt att få jobb
trots att de har kompetensen. Sedan finns
det personer som är duktiga på att skratta
och le som tar sig fram fast de egentligen har
mindre formell kompetens än många andra,
säger Nina Jansdotter.
Hon ser gärna fler leenden ute i världen.
– Det är positivt för alla som har med
människor att göra.

, Namn: Nina Jansdotter. , Ålder: 45. , Gör: Beteendevetare, karriärcoach och författare. , Bor: Lund. , Aktuell med: Appen Social Denniz.

PEPSODENT TIPSAR

Så får du fräschare
andedräkt
Dålig andedräkt orsakas ofta
av bakterier i svalget och på
tungan. God tandhygien, rätt
kost och levnadsvanor är
viktiga faktorer för en
fräschare andedräkt:

✔ Testa någon av
tandkrämerna från
Pepsodent Ultra
Complete som är
inspirerade av
tandtråd och
munskölj.
✔ Glöm inte att byta
tandborste minst var tredje
månad.
✔ Använd tandtråd dagligen.
✔ Använd alkoholfri munskölj
som komplement till
tandborstningen.
✔ Skölj munnen med vanligt
vatten efter varje måltid.
✔ Undvik att småäta mellan
måltiderna.
✔ Ät färska, ﬁberrika grönsaker
och tugga xylitoltuggummi.
KÄLLA: PEPSODENT.

Enkät Vad får dig att le?

, Monika Lindberg, pensionär,
Stockholm:
– Jag ler alltid när någon behandlar mig på
ett vänligt sätt. Man kan ju inte låta bli att bli
glad då.

, Niklas Lundgren, 27, arbetssökande,
Brandbergen:
– Jag ler eller skrattar ju alltid åt skämt. Och
så ler jag när jag ser andra ler mot mig. Men
jag tror faktiskt att jag ler mest hela tiden.

, Sandra Budzieszewska,
24, driver eget och studerar, Tumba:
– Ett riktigt ﬁnt väder med strålande sol och
helst ingen vind. Det spelar ingen roll vilken
årstid det är, bara vädret är vackert och det
inte regnar och blåser.

”Leende veckan” i samarbete med

, Oscar Vermin, 25, väktare, Stockholm
– När det är sol ute blir jag glad. Är det en
vacker dag på fotbollsstadion när laget jag
håller på spelar ler jag nog som mest.
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Fettsugning med laser

Lokalbedövning - ingen narkos
Ingen övernattning
Kort återhämtningstid
Hudåtstramning (Skintightening)

Välkommen att
boka en gratis
konsultation idag! Räntefri delbetalning!

08 -29 12 27

GÖTGATAN 62, 2:a tr

www.hvc.se

Sexutnyttjade
skolflicka och
krävde hyra
Övergrepp. Fosterhemspappan förgrep
sig på skolflickan i flera
års tid. När fosterhemsplaceringen sedan
upphörde krävdes hon
på hyra om hon ville bo
kvar. Nu döms
fosterhemspappan till
tre års fängelse för
våldtäkt mot barn av
Nacka tingsrätt.
– Rent lagtekniskt är det frågan om våldtäkter även om
det inte förekommit hot eller våld, säger kammaråklagare Daniel Jonsson.
Flickan blev under sin
gymnasietid vid 15 års ålder
2008 familjehemsplacerad
av Tyresö kommun efter att

ha haft ett trassligt förhållande till sina biologiska föräldrar.
Men fosterhemspappan
gav henne inte någon trygg
studiemiljö. Vid ett stort antal tillfällen tvingade han
henne till olika sexuella aktiviteter och avancerade sexlekar. Dock förekom inget
våld eller hot.
Först när flickan hade
gått ut gymnasiet och flyttat
därifrån valde hon att berätta om de sexuella övergreppen för sin biologiska
mamma som polisanmälde
fosterhemspappan.
Åtalet avsåg sexuella övergrepp mot flickan mellan
2008 till 2010 fram tills att
hon hade fyllt 18 år.
I förhör erkänner fosterhemspappan en mindre del
av de sexuella aktiviteterna
och erkänner även ansvar
för sexuellt utnyttjande.

Men eftersom flickan var i
beroendeställning och under 18 år när de sexuella
övergreppen skedde dömer
Nacka tingsrätt mannen för
våldtäkt mot barn och fängelse i tre år.
Efter gymnasietiden ställdes hyreskrav på flickan både av fosterhemspappan
och fosterhemsmamman.
Fosterhemsmamman uppgav i vittnesförhör att hon
inte alls kände till de sexuella övergreppen.
Fosterhemspappan ska
betala
skadestånd
på
205 000 kronor till flickan.
Tingsrätten ogillade dock
åtalet mot fosterhemspappans kamrat som stod åtalad för medhjälp till våldtäkt mot barn. Där gick
brott inte att styrka.
JOHN
LINDBLOM
john.lindblom@metro.se

Här börjar
äventyret.
Boka årets äventyrsresa,
lyssna på spännande
föredrag eller testa
några aktiviteter.

Öppettider
ag 12–20
Torsdag och Fred
10–18
Lördag och Söndag

Här finns även de bästa
prylarna för ditt äventyr i
naturen.

Vodkaligan kan få sex års fängelse
I går inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt mot den så kallade Vodkaligan. Fem män i 20-årsåldern
misstänks ha sålt alkohol till över 2 000 ungdomar i Stockholmstrakten, de yngsta av dem bara tolv år. Brottet
för grov olovlig försäljning av alkohol är fängelse i upp till sex år. FOTO: URBAN BRÅDHE

7-10 MARS 2013 | STOCKHOLMSMÄSSAN

www.vildmarksmassan.se
Foto NordicPhotos

CASTING
HÅRMODELLER
OFFICIAL HAIR SPONSOR OF

Du tjej eller kille mellan 16 och 30 år,
missa inte tillfället att bli klippt och färgad
av någon av Sveriges mest meriterade
frisörer och vara med vår visning för
frisörer måndag 11 mars, en otroligt rolig
upplevelse.
ÄR DU INTRESSERAD?
Kom till vår modelluttagning torsdag
7 mars, kl.18.00 på Scandic Anglais,
Hummlegårdsgatan 23, Stockholm.
Blir du uttagen behöver vi din tid under
söndag 10 mars samt hela dagen måndag
11 mars. Förutom ett snyggt hår får du
som tack produkter till ett värde av ca 600 kr.
Varmt välkomna!

15

www.metro.se
onsdag 2013-03-06

Så ser nya Kiruna ut
Flyttas. Tävlingen om
nya Kiruna har avgjorts.
Så här kommer den nya
stadskärnan att se ut
när den flyttas.
Hela Kirunas stadskärna ska
flyttas för att gruvverksamhetens ska kunna utökas. En
tävling har fått avgöra framtiden för staden, och valet föll
på bidraget ”Kiruna 4-ever”.
– Vårt val har fallit på ”Kiruna 4-ever”, det förslag vi
bedömt som bäst på att hantera planering och process
som en helhet. Förslaget är
också robust och utvecklingsbart inför kommande
bearbetningar , säger Christer Larsson, ordförande för
juryn, i ett uttalande.
Bakom bidraget ligger
White arkitekter som utsågs

till vinnare bland tio finalister.
– Jag blev helt exalterad
när beskedet kom. Att i princip designa en helt ny stad
är ett historiskt uppdrag
som inte många arkitekter
får vara med om, säger Monica von Schmalensee, vd på
White, i ett uttalande.
Att Kirunas centrum ska
flyttas bestämdes redan
2007, vilket också innebär
att flera byggnader måste
förflyttas. I förslaget kommer en linbana att konstrueras från staden till gruvan.
White arkitekter har tagit fram bidraget tillsammans med Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape
AB, Vectura Consulting AB
och Evidens BLW.
ARON
ANDERSSON
aron.andersson@metro.se

”Kiruna 4-ever” blev vinnande bidraget

Spana in fler bilder

GULD KÖPES
Vi köper: guld, silver, platina,
diamanter, klockor & tandguld.

Kontantbetalning alt. banköverförning.
Ring för uppdaterat pris.
Kostnadsfri värdering i butik.

Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

Odengatan 37 •  08-673 76 59
www.fsguld.se

SNUSAR DU NIKOTINFRITT SNUS?
Vi söker kvinnor och män mellan 18-35 år till en fokusgrupp för att prata om snus? Du som snusar annat än
nikotinfritt är också välkommen att höra av dig.
Diskussionen genomförs på kvällstid den 14 mars i
centrala Stockholm och tar 2 timmar. Tycker du det
verkar kul att vara med och tycka till om snus? Hör av
dig till Ipsos på tfn. 08-28 25 30 (telefonsvarare) eller
e-post lena.ziden@ipsos.com
Hela Kirunas stadskärna ska flyttas. Och nu har förslaget ”Kiruna 4-ever”
vunnit arkitekttävlingen. FOTO: WHITE ARKITEKTER

Minimiålder 18 år
Alla deltagare får ersättning!

www.ipsos.se

NORDENS STÖRSTA IT-MÄSSA
16 MARS • ANNEXET
News 2013

LILLA ALLT FÖR

Sjön för alla ! Allt för sjön!
Vad är det bästa med sjö- & båtliv?
“Farfar kan faktiskt segla efter stjärnorna”

´-DJlUKLPODQ\ÀNHQSn
den där nya GPS:en.”

EBBA, BLÖTDJUR/MINIGAST

KJELLE, FARFAR/PRYLTOKIG

2-10 mars 2013
alltforsjon.se
ÖPPETTIDER

Måndag-Fredag 12.00-20.00
Lördag-Söndag 10.00-18.00
Parallellt event Vildmarksmässan 7-10 mars
Entré till båda mässorna: 140 kr/vuxen
Familjebiljett (2 vuxna + 2 Barn, 7-11 år) 290 kr.

SJÖN

N
ÄLVSJÖ HAM
VÅR!
FINLANDS SAK ÄR
GRAND LARGE
OW

CLASSIC BOAT SH
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Nyheter i bilder

2

1

3

Italien. Påvekandidaterna lär
känna varandra inför konklaven

Kardinalerna samlades i går för ett förberedande möte inför den kommande konklaven, då Vatikanens
nästa överhuvud väljs. Kardinalerna ska organisera
valprocessen och lära känna varandra. METRO FOTO: SCANPIX

2

Indien. Våldsamt upplopp när
lärare krävde bättre villkor

En grupp protesterande lärare hamnade i går i våldsam konfrontation med polisen i indiska staden Patna. I tumultet sattes flera fordon i brand, bland
annat en buss. METRO FOTO: SCANPIX

3

Afghanistan. Danska soldater
fick besök av Natochefen

Natochefen Anders Fogh Rasmussen anlände i går
till Camp Bastion i Afghanistan med sin fru Mette
Rasmussen. Han omfamnar ett förslag att hålla
352 000 afghaner i uniform till 2018. METRO FOTO: SCANPIX

Uhuru Kenyatta röstade i måndags tillsammans med sin fru Margaret Wanjiru Gakuo. FOTO: BEN CURTIS/AP PHOTO

Krigsbrottsanklagad
leder valet i Kenya
Kenya. Krigsbrottsanklagade Uhuru Kenyatta har tagit ledningen
efter presidentvalet i
Kenya, visar de första
valresultaten. Men det
finns tvivel på om valet
gått rätt och riktigt till.

kännare och statsvetare vid
Nordiska Afrikainstitutet.
Kampen om presidentposten står mellan premiärminister Raila Odinga och
vice premiärministern Uhuru Kenyatta, som Internationella brottmålsdomstolen i
Haag vill ställa inför rätta för
brott mot mänskligheten.
Valet är en vändpunkt,
vars resultat avgör om Ke– Det finns misstankar om nya kommer att gå vidare
fulspel på vissa håll i landet, som en ”civiliserad stat”,
säger Anders Sjögren, Afrika- skriver Kenyas största dags-

tidning Daily Nation i en ledare.
Valresultatet väntas inte
stå klart förrän tidigast i dag.
Odinga och hans supportrar
var i går vid gott mod och
förvissade om att man skulle
kunna knappa in på rivalen.
Samtidigt
ifrågasätter
Odinga hur valet gått till.
– Det finns en rad frågetecken som måste rätas ut,
för att det här ska kunna
uppfattas som en acceptabel
valprocess. Man påbörjade

rösträkningen och redovisade resultat redan innan alla
vallokaler hade stängt.
Den stora andelen ogiltiga röster har man också börjat ställa frågor kring, och
om det funnits någon systematik i det, säger Anders
Sjögren.
Den oberoende valkommissionen IEBC ska undersöka vad den stora andelen
ogiltigförklarade röster beror på.
HELENA NORDENBERG/TT

Vi bjuder på en omskakande smakupplevelse!
Gl öma k a
sk
i n te e n!
d

För oss betyder inte omskakande smaker att vi på något sätt upptäckt en ny sorts mjölk.
Tvärtom. Åsens Lantmjölk smakar istället precis som mjölk gjorde förr. Detta beror på att vi
har hanterat mjölken extra varsamt genom att inte finfördela fettet. Glöm därför inte att
skaka mjölken lätt före servering. Så att alla de goda smakerna kommer fram. Prova själv!
Gå in på www.skanemejerier.se/asens så får du möjligheten att få ett smakprov.
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Experten efter Chávez död:
Maktvakuum i Venezuela
Venezuela. President
Hugo Chávez är död,
meddelade landets
vicepresident Nicolás
Maduro sent i går kväll.

I ett tv-sänt tal från ett militärsjukhus i huvudstaden
Caracas i går kväll sa han att
Chávez avlidit i sviterna av
den cancer han kämpat mot
i två år.
– Viva Hugo Chávez [Leve
Hugo Chávez], sa Maduro efter att ha meddelat att förberedelserna för begravningen har börjat.
Att 58-åringen, som styrt
landet i 14 år, var svårt sjuk
har blivit allt mer uppenbart. Inte ens Bolivias president Evo Morales fick besöka sin gode vän när han nyligen besökte Venezuela.
Detta då Chávez behövde vila efter den senaste av fyra
canceroperationer i Kuba.
Timmarna före Maduros
tv-tal hade varit fyllda av
krismöten med regeringen
och militärledningen. Maduro anklagade Venezuelas
”historiska fiender” för att
ligga bakom Chávez cancer.
”Särskilda åtgärder” vidtas nu för att motverka sabo-

tage och sammansvärjningar.
Två diplomater från USA
som sägs ha konspirerat mot
Venezuelas regering har utvisats. Båda amerikanerna
tillhör USA:s flygvapen och
har tjänstgjort som militära
attachéer i Venezuela.
Enligt Venezuelas nye utrikesminister Elías Jaua har
de haft icke godkända kontakter med militära befattningshavare. USA:s försvarshögkvarter Pentagon bekräftade att en av amerikanerna, översten David Delmonico, redan var på väg
hem. Chávez, som omvaldes
till president i höstas, hade
genomgått fyra canceroperationer i Kuba.
– Det här innebär ett stort
vakuum i venezuelansk politik, säger Andrés Rivarola,
lektor i Latinamerikastudier
vid Latinamerikainstitutet
på Stockholms universitet.
Har hans rörelse, chavismen, en chans att överleva
utan honom?
– Kortsiktigt tror jag det.
Chavez har ju själv pekat ut
vicepresident Nicolás Maduro som efterträdare och det
får nog en enande funktion,
säger Andrés Rivarola.
TT-METRO

* Priserna gäller enkelresor vid bokning på lufthansa.com och inkluderar alla skatter och avgifter,
bagage, mat & dryck samt miles. Priset är inte tidsbegränsat men antalet platser är begränsat.

499

kr *

från

Boka nu

lufthansa.com

Soldat. År 1992 ledde fallskärmssoldaten Chávez ett
kuppförsök. Men när han 1998
blev vald till landets främsta
ämbete var det med starkt folkligt stöd.
Satsningar. Som president drog
han i gång breda satsningar,
hjälpt av oljetillgångar med stigande världsmarknadspris. Om
resurserna inte ägdes av staten
lät han förstatliga dem: olja,
guldgruvor, risproduktion.
Näringslivet knorrade över att
Venezuelas vinster användes till
att göra presidenten populär,
inte till tekniskt underhåll och
infrastruktur.
Omröstning. År 2009 lät Chávez
en folkomröstning godkänna
att han skulle få fortsätta på
presidentposten så länge det
passade honom.

Venezuelas vicepresident Nicolás Maduro meddelade i ett tv-tal i går att Hugo Chávez dött. FOTO: AP PHOTO

Hugo Chávez avled i går.

Han mötte president Obama i USA.

Hej då Stockholm.
Välkommen ombord.
Guten Tag Berlin.
Stockholm –
Berlin nonstop

Vald med
stort stöd

Med Fidél Castro på Kuba.

Lyssnade inte på USA. I Latinamerika, där USA har problematisk och bitvis smutsig historia,
kan det räcka att inte gå i Washingtons ledband för att bli hyllad. Och när Chávez själv valde
vänner tycktes detta vara enda
kriteriet. I hans krets fanns folk
som omvärlden – inte bara USA
– ville hålla på betryggande avstånd: Irans Ahmadinejad, Vitrysslands Lukasjenko – och Muammar Gaddafi, till vilken Chávez offentligt skickade ”en stor
kram” och ”oändligt broderskap” några månader före den
libyske diktatorns fall. TT

+ Vårens it-jackor
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MODETOPPEN

Detaljrikt. Gladiatorsandal, stilrena vristremmar eller heltäckande skor
med peeptoe. Vårens hetaste sko kan se ut på många sätt. Men en sak
har de gemensamt, klacken är hög och detaljerna är noga utplacerade.

399 kr

602 kr

H&M

Asos

PLUS

Välkommen!

ÄNTLIGEN
VARMARE

Den stilrena kavajen, den rockiga bomberjackan eller den oversizade skinnjackan – valen är många i vår.
Bomberjackan från 90-talet är tillbaka och slår stort i olika färgkombinationer och mönster. Eller gör som
franska Vogues chefredaktör Emmanuelle Alt och använd kavajen som en jacka.

Våren närmar sig med
stormsteg och det är dags
att äntligen börja hänga undan vinterns bylsigare
alternativ på vinden. Jag
har redan börjat sporta
kavaj – gärna under bomberjacka – för att bryta av
det formella. Behöver du
investera i en ny jacka i vår?
Gör som kändisarna och
kopiera stilen!
PETRA TUNGÅRDEN,
MODEREDAKTÖR

Emmanuelle Alt är Vogues chefredaktör. FOTO: GETTY IMAGES

Fullfjädrad rockbrud. FOTO: GETTY IMAGES

En snygg bomberjacka skyddar mot vinden. FOTO: ALL OVER PRESS

Förnya kavajen

Rockchic i läder

Mönstrad bomb

Den alltid så stilsäkra chefredaktören Emmanuelle Alt
är alltid först ut med det senaste. Iförd skinnbyxor
och hatt visade hon att kavajen är ett praktiskt plagg
som kan användas på många olika sätt.

Modellen och sångerskan Sky Ferreira är en rockbrud
ut i tåspetsarna. En bikerjacka i modell större är ett
plagg vi ofta ser på denna coola tjej. Styla den som Sky
med en lite sötare, vippig kjol.

Sångerskan Rihanna har varit i blåsväder senaste tiden.
Men en sak hon kan är att klä sig snyggt och i det senaste. Här sportar hon en mönstrad bomberjacka från
Givenchys ss13 kollektion till ett par röda vaxade byxor.

1 499 kr

The Local Firm

649 kr
Topshop

565 kr
Topshop

390 kr

299 kr
H &M

River Island

899 kr
Modstrom

199 kr

Grammygalan

”Jag var orolig för
att mina bröst
skulle kunna
falla ner i min
middagstallrik, så
jag var väldigt
försiktig.”
Heidi Klum till skvallertidningen
People om sin urringning under
Grammygalan.

Lindex

383 kr
499 kr

299 kr

In Wear

Wera

Asos

499 kr
Scorett

299 kr
Mango

399 kr
H&M

499 kr
H &M

125 kr

Max Factor

999 kr
Zara

50 kr
H& M

MODE 19

799 kr
Zara

499 kr

799 kr

62 pund

Mango

Mango

Topshop

Färgglad kontrast
Christopher Kane bjöd på en ljuv visning i pasteller och roliga
grafiska snitt.
Pasteller
Nu till våren svämmar kedjorna
över med härliga plagg i färggranna pasteller. Du har hela
färgkartan till ditt förfogande
– bada i gult, rosa, grönt och
guld. Perfekt nu när första vårsolen börjar titta fram och du
får lite färg, fram till dess kan
du fejka brännan med brun
utan sol.

Grafiska snitt
Inspireras av Christopher och
lek med silhuetter och snitt för
att skapa kontraster och spänning. Om du vågar satsa på den
extremt djupa urringningen till
våren som vi
sett på var
och varannan
visning.

Wrangler
Denim Spa
Modell: Corynn
Finish: Aloe Vera

Pågående
spabehandling
ALOE VERA

Lek med silhuetter.

Aloe verans välgörande egenskaper kommer att
återfukta huden medan du bär dina jeans. Vi har doftsatt
denimtyget med extrakt från Aloe vera-plantan – känd
för sina lugnande och upplyftande egenskaper.
Behandlingen räcker i 6-8 tvättar.

Utnyttja hela färgskalan.

Fashionfyndet
Leo

En trend som ständigt är aktuell i en eller annan form är leopardmönstret. Bär det genom
accessoarer eller som plagg.
Överdosera inte trenden, ibland
räcker det med ett litet
skärp för att fullända stilen.

Skärp dig
Markera midjan i vår för farliga omotståndliga kurvor.
Eller liva upp den vita kavajen med ett roligare bälte.

50 kr
H &M

Denim Spa är en kollektion välsittande
jeans med inbyggda välgörande
behandlingar för dina ben.

Räddare i nöden
Är du less på utbudet i din garderob men plånboken ekar
tomt? Investera i billiga accessoarer. Ibland är det allt som
behövs för att skapa en helt ny
look. Våga prova dig fram!

5
UNDER
100 KR
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Trådlösa hörlurar är
inget för ljudnördar

Prylnytt

SMART UR
OCH NY
IPHONE
På Metro.se/prylbloggen
kan du läsa om de senaste
prylarna

Det ska vara trådlöst i vår. Här är hörlurarna som minimerar sladdtrassel. Metro har testat två modeller.

5

Åsikt

METRO
TESTAR

ARON
ANDERSSON
Metros prylexpert

Hörlurar var väl ändå förra
årets julklapp?
Och sedan dess har behovet av att använda öronen
helt försvunnit eller? Dessutom är de här rackarna
trådlösa, så du slipper trassla in dig i någons hundkoppel eller handväska eller så.
Men måste de vara så stora?
Visst kan det kännas lite
pinsamt att vandra runt
med två tekoppar på öronen. Men samtidigt uppskattas det nog av omgivningen, som slipper höra
Swedish House Mafia-dunket från lurar som inte sluter inne ljudet lika bra.
Vad är det för skillnad
på de två paren då?
Franska Parrots öronkåpor är väldigt stilrena, även
om de inte faller just mig i
smaken. Å andra sidan har
de något så futuristiskt som
en tryckkänslig yta på ena
sidan. Det går att justera volym, byta spår, eller svara på
samtal med ett fingersvep.
Och det andra paret?
Sonys modell är något mer
bekväm och har dessutom
den så kallade One-touch-tekniken. Det innebär att en mobil med stöd för NFC bara behöver nudda vid hörlurarna
för att de ska parkopplas.
Men vilka låter bäst?
Båda har dessvärre en
rätt burkig karaktär. Basen
är något tyngre i Sonylurarna, men någon fantastisk
upplevelse bjuder varken
Sony eller Parrot på. Tyvärr.
Vilken vinner?
Parrot faller på mållinjen, men ljudnörden letar
helst vidare.

Skärmen är på 2,4 tum.

RIKTIGT SMART KLOCKA
Klockan Neptune Pine har
något som andra smarta
klockor saknar. Den behöver
ingen smart mobil att synkronisera sig mot. Det går
att surfa direkt på nätet och
ladda ner appar till klockan.
Släpps senare i år.

Nya Iphone 5S är på väg.
NY IPHONE I AUGUSTI
Tidigare visades nya Iphonemodeller alltid i juni. Men
de senaste åren har de visats
i oktober respektive
september. Senaste rapporten, från sajten Imore, hävdar att nästa Iphone kommer
i augusti.

Det är trevligt att slippa trassliga sladdar, men ingen av de testade lurarna bjuder på någon fantastisk ljudupplevelse . FOTO: ISABEL SVENSSON

In i minsta detalj

Topp & stopp!

Parrot Zik
• Betyg. 55
• Pris. 3 000–4 000 kronor.

Sony MDR-1RBT
• Betyg. 555
• Pris. Runt 3 000 kronor.

METRO GILLAR

Fingerfärdig. Den tryckkänsliga
ytan på Parrots ena öra är
hemskt trevlig, en funktion som
gör att det känns som att jag
befinner mig i framtiden.
Den här typen av bautalurar är
verkligen inte kul att ha på sig.
Ljudet blir ofta härligt, men frisyren ful. Det är viktigt att få se
tuff ut, innan man fyller 30.
METRO OGILLAR

En mobil med stöd för NFC behöver
bara nudda vid Sonys hörlurar för
att de ska parkopplas.

Parrots öronkåpor har en tryckkänslig yta. Du kommer åt flera funktioner med ett fingersvep.

Fler nyheter på
metro.se/
prylbloggen

Mot ljusare tider.
Visst är det härligt att ljuset börjar komma tillbaka? Allting känns lite lättare och man mår helt enkelt lite bättre inombords.
Om du vill göra livet ännu ljusare kan du även se dig om efter det där nya jobbet som du har gått och drömt om.
Just nu söker vi nämligen fler kompetenta konsulter till roliga och utvecklande uppdrag inom IT, Ekonomi och
Administration.
Ta chansen att blända dig själv under 2013 – titta in på peak-bemanning.se och hitta ditt drömjobb.
PEAK – Better is always possible
Stockholm | Göteborg | Malmö
www.peak-bemanning.se
PEAK Metro 2013.indd 9

2013-02-15 09.18

Den 31 mars ersätts
förköpsremsan av reskassan.
Vi vill göra din resa mer flexibel. Därför säger vi hej då till förköpsremsan.
Den ersätts av reskassan som du enkelt laddar på ditt SL Access-kort.
Registrera det på sl.se, så ingår även en förlustgaranti. Du kan fortsätta
använda din förköpsremsa fram till den 31 augusti 2013. Priset för din
resa förändras inte. Trevlig resa. Läs mer på sl.se/reskassan
Resan foRtsätteR
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Tuff uppgift
för Valencia
och Celtic
Champions League

SPORT

HENRIK
STRÖMBLAD
Fotbollskommentator

Tungviktsmöte

Klitjko vs Pianeta
i VM-match
Tungviktsvärldsmästaren
i boxning, Vladimir Klitjko,
sätter sina fyra mästar
bälten på spel i en match
mot Francesco Pianeta
i Mannheim den 4 maj.
Tysk-italienaren Pianeta vet
vad han ger sig in på – han
har tidigare sparrat mot
den 36-årige ukrainaren. TT

Nanis röda
gav Ronaldo
sista ordet

Cristiano Ronaldo sköt segermålet för Real Madrid och skickade ut sin förra klubb ur Champions League. FOTO: AP

Fotboll. Ledning och
kontroll på matchen.
Då kom Nanis röda
kort. Och kvällen blev
nattsvart för
Manchester United.
Real Madrid vände och
vann åttondelsfinalen
med 2–1 och totalt 3–2.

Fördel Hammarström

”Målvakten har
en oerhörd betydelse, inte bara
i den egna rollen
utan när det
gäller samspelet
med fyrbacks
linjen.”
Pia Sundhage, förbundskapten
för det svenska damlandslaget,
har fått en ny utmaning. Inför EM
på hemmaplan i sommar står Sverige utan uttalad förstamålvakt.
Kristin Hammarström ser ut att
inleda mellan stolparna mot Kina
i Algarve Cup i dag. TT

Den upphaussade Champions League-föreställningen
på det som kallas Theatre of
Dreams följdes av en hel fotbollsvärld.
Det var kamp, frenesi,
fajt om varje boll, blixtrande scenförändringar – allt
utfört i rasande tempo och
med enastående individuell
skicklighet.
Managern Sir Alex Ferguson chockade med att inte

Champions League

1

2

Manchester U

Real Madrid

ha med Wayne Rooney
i startelvan.
United började med både
bälten och hängslen. Inte
konstigt. Real var ju piskat
att göra mål för att gå vidare. ”Marängerna” hade bollen mest – men det var Uniteds vassa kontringar som
skapade möjligheter.
I stället råkade Sergio Ramos styra in Uniteds 1–0, tre
minuter in i andra halvlek.
Så långt hade United
gjort det mesta rätt. Då kom
kallduscharna slag i slag.
• Nani gick in högt med

3

0

Dortmund

Sjachtar

dobbarna före i en duell,
turkiske domaren Cüneyt
Cakir plockade upp det röda
kortet direkt.
• Inhopparen Luka Modric tryckte in 1–1 via stolpen.
• Tre minuter senare
stötte Cristiano Ronaldo – av
alla spelare – in 1–2.
– Det bästa laget förlorade i kväll. Vi spelade inte
bra, medgav Reals manager
José Mourinho i Viasat.
Samtidigt slog Dortmund
Sjachtar med 3–0 och avancerade till kvartsfinal. TT

Manchester U–Real Madrid������� 1–2 (0–0)
1–0 självmål (48), 1–1 Luka Modric (66),
1–2 Cristiano Ronaldo (69).
Utv, Manchester U: Nani (56).
Publik: 74 959.
• R Madrid vidare med sammanlagt 3–2.
Dortmund–Sjachtar������������������� 3–0 (2–0)
1–0 Felipe Santana (31), 2–0 Mario Götze
(37), 3–0 Jakub Blaszczykowski (59).
Publik: 65 829.
• Dortmund vidare med sammanlagt 5–2.

Timrå–AIK������������������� 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)
AIK: Broc Little, Patric Blomdahl, Nicklas
Jensen.
Timrå: Radek Smolenak
Luleå–HV71������������������2–1 (1–0,0–1, 1–0)
Rögle–Färjestad���������� 1–4 (1–1, 0–0, 0–3)
Brynäs–Linköping������� 2–4 (1–3, 0–1, 1–0)
Skellefteå–Modo�������������������������������� 3–2
(1–1, 1–0, 0–1, 1–0)
Växjö–Frölunda���������������������������������� 1–2
(1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Handboll Elitserien (h)

Basket Ligan (h)

Guif–Aranäs������������������������25–28 (12–12)
IFK Skövde–Malmö�������������23–22 (15–15)

08 Stockholm–Norrköping�������������� 82–85
Jämtland–Sthlm Eagles������������������ 85–77
Solna–Nässjö���������������������������������� 97–63
Örebro–Södertälje�������������������������� 62–89
Borås–LF Basket���������������������������118–123

Västerås–Spårvägen����������36–32 (16–19)

Målfarlige Roberto Soldado i Valencia måste lyckas i kväll. FOTO: ARKIV/AP

Strömblads tips

Paris Saint-Germain–Valencia (2–1)
Med Zlatan avstängd kan PSG hoppas på att försvararna visar sin målfarlighet igen. Fyra av lag
ets mål har gjorts av försvarare. Bäst i Champions League den här säsongen. Kommentatorer:
Henrik Strömblad och Glenn Strömberg.

Juventus–Celtic (3–0)
”Mission impossible” för Johan Mjällby och hans
Celtic. De spelar helt utan press och förväntningar men Juventus är alldeles för starka för att
tappa det här. Mikael Lustig missar matchen på
grund av skada. Kommentator: Anders Bjuhr.

Sändningstider:

Paris Saint-Germain–Valencia TV6 kl 20.00
Juventus–Celtic Viasat Fotboll kl 20.00

Ishockey
Ishockey Elitserien

METRO I SAMARBETE MED

Champions League

Resultat
Fotboll Champions League

Handboll Elitserien (d)

Valencia och framför allt
Celtic står inför en mycket
komplicerad uppgift i kväll
ens åttondelsfinaler. Att
vända en förlust på hemma
plan från det första mötet
har endast två lag lyckats
med i Champions Leaguehistorien: Ajax i semifinal
1996 mot Panathinaikos
och Inter för två år sedan
i åttondelsfinal mot Bayern
München.
Zlatan Ibrahimovic är avstängd i returmötet mot
Valencia efter sitt fjärde
röda kort i Champions League, och får dessutom stå
över det första mötet i en
eventuell kvartsfinal.
Zlatans PSG har varit väldigt ojämnt efter den starka
segern i Valencia. Två sta
bila segrar mot ärkerivalen
Olympique Marseille, men

också två svaga insatser
med förluster mot botten
lagen Sochaux och Stade de
Reims. David Beckham har
gjort sin debut i klubben
och står redo för sin 106:e
Champions League-match.
Valencia fick en viktig
livlina med franske mittbacken Ramis sena reduceringsmål till 1–2 på Me
stalla. Men de måste inte
bara bryta PSG:s svit på 22
raka europacupmatcher på
hemmaplan utan förlust –
spanjorerna måste också
vinna matchen med två
mål. Lagets store målskytt
Roberto Soldado har efter
en längre måltorka gjort
två mål i de tre senaste ligamatcherna och behöver ladda bössan om det inte ska
bli utmarsch ur turneringen.

Skellefteå
valde Brynäs
Elitserievinnarna Skellefteå valde
i går kväll Brynäs som motståndare i kvartsfinalen. Färjestad valde
Modo och Luleå tog Frölunda. För
HV71 väntar Linköping. METRO

Bandy

Djurgården
straffade Örebro

Edsbyn utjämnade
mot Hammarby

Djurgården inledde förkvalet till elitserien med
att vinna borta mot Örebro.
Örebro hade en tvåmålsledning efter första
perioden. Men halvvägs
in i matchen hade Djurgården kämpat sig till
baka till 2–2.
Matchen gick till straffar där bortalaget lyckades ta extrapoängen. TT

På Zinkensdamm såg
Edsbyn tidigt ut att ordna 1–1 i matcher.
Bortalaget ledde med
3–0, men sedan började
Hammarbys upphämtning. Per Einarsson stod
för tre av målen när
hemmalaget vände till
4–3. Dock kvitterade Edsbyn på tilläggstid och avgjorde sedan matchen på
straffar. TT

TRAFIKSKOLOR

KÖRKORT PÅ 20 DAGAR!

INTENSIVKÖRKORT I HUDIKSVALL

Jämförelsepriser
Trafikskolor Järfälla 8 000 :-

Kallhälls Trafikskola • Måndag–fredag 9.00–21.30
08-583 600 70 • www.kallhallstrafikskola.se

LA

FIK
TR A
Handledarkurser
• Riskettan

30 Lektioner + Självstudier &
dataskrivningar 15 000 :Jämförelsepriser
Trafikskolor Järfälla 20 300 :-

TR AFIKSKO

Vi jobbar för
vår miljö!

Eco-Driving &SHeavy
KOLAEco-Driving

Skräddarsydda utbildningar • Intensivutbildning • 60 min körning/ lektion • Körlektioner moped klass 1
Flera elever kan köra på samma körpaket • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

10 Lektioner + Självstudier &
dataskrivningar 5 500 :-

s
n
é
Hus
Huséns

www.trafikhuset.se • 0650-758 20

Vi utbildar: B, BE, C, CE & D

Kommunalvägen 16, Huddinge • 08-711 95 10 • husens.traﬁkskola@str.se
10290.str.se

ÖVER 80%
GODKÄNDA PÅ KÖRPROV
Intensivkurser – utformas efter dina
kunskaper och önskemål i lugn
småstadsmiljö!

INTENSIVKURSER!
AM • MC • Bil • Lastbil • Släp
SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT!
Märsta
Upplands Väsby
08-591 116 00
08-590 800 40
www.ellstroms.se

Gilla oss på
Facebook!
Katrinedalsgatan 13, Karlskoga
0586-550 55
www.korkortsexperten.se

Körkort innan sommaren?

SUGEN PÅ KÖRKORT?
Intensivkurs i Falun
JUST NU!
20 körlektioner + risk 1 + risk 2

Intensivkurser från
8.490:-

T

+ teoripaket =12.650:- (gäller jan 2013)
(ord. pris 14.600 kr)

GLOBENS

Gullmarsplan

•Bil •Handledarkurs
•Riskettan •EU-moped

TRAFIKSKOLA

Vi bjuder på boendekostnaden
under januari månad!
www.bergmastarenstrafikskola.se
023-180 50, 070-485 99 74

08-91 82 82

www.lappen.nu

Intensivkurs körkort

Boende, 20 lektioner á 55 min, Riskettan, Risktvåan, Teori

Ratta Rätt Trafikskola
Järnvägsgatan 11
703 62 ÖREBRO

MÅNADSERBJUDANDE

17.000:-

Tel 019-18 40 60
info@rattaratt.nu
www.rattaratt.nu

10 körlektioner á 40 min
+teoripaket +risk 1
för 6400:- (ord. 6850:-)

Boende finns! 100:-/natt

15 körlektioner
Teori inkl. material
Halkkörning & Risk 1
Billån vid uppkörning
Pris: 8.750:-

14 dagars
intensivutbildning

RÖNTGENVÄGEN 3 • HUDDINGE
Tel 08-711 27 66 • www.sodertornstrafikskola.se

25 körlektioner
Teori inkl. material
Halkkörning & Risk 1
Billån vid uppkörning

RESOR

Pris: 11.950:-

Cheap flights / Billigt flyg

10 körlektioner 3.200:Paket: 10 körlektioner & teori inkl matr. 4.500:Moped klass 1 2.700:-

Accra, Addis, Asmara, Banjul, DAR, Entebbe, Lagos

www.fjardhundratrafikskola.com
Tel. 0171-340 50 • fjardhundratrafikskola@telia.com

Colombo, Goa, Hanoi, Islamabad, Kabul, Trivandrum

Indcen Resor, Sveavägen 17, 08-562 65 000

SPÅNGA
TRAFIKSKOLA

Välj en äkta
vaccinationsbyrå!

INTENSIVKURSER
Handledarkurs • Riskettan
10% rabatt på ord. prislista
Kan ej kombineras med erbjudanden
Gäller under mars månad

08-760 18 60
www.spangatrafikskola.se
SVERIGES NÄRMASTE INTENSIVUTBILDNING
vaccindirekt.se

www.rudolfsons.com

Vi ses på Facebook! facebook.com/Rudolfsons.arvika

da nde
Intensiverbju
Alt. 2 (10-Dagar)

Intensivkurs

• 30 körlektioner á 40 min.
• Teorikurs obegränsade lärarledda
lektioner.
• Distansprov 20st + lokalt
obegränsad.
• Böcker.
• Risk utb. del 1
• Risk utb. del 2 (Halkbana).
• Lån av bil vid uppkörning (1 ggr.)

Ett steg närmare körkortet!

(Ord. pris 20 700:-, Rabatt på 2800:-)

Fjärdhundra Trafikskola i Enköping
7 dagars
intensivutbildning

För mer info www.silverstadenstrafikskola.se
eller ring 0224-770 10.

17 900:-

20.000:-

Boende, 15 lektioner á 55 min, Riskettan, Risktvåan, Teori
(böcker, datatester, muntlig teori). Utbildningskontroll.
Varmkörningslektion + Lån av bil vid uppkörning

bjuder vi på uppvärmningslektion och lån av bil vid körprovet
(gäller endast 1 gång – värde 1 200:-).
Erbjudandet gäller vid kursstart v.8, 10, 12-2013.
Gäller endast nybokning senast 28/2-2013.

10
Dag a r

lan
bildningsp
Personlig ut
önskemål.
enligt dina

(böcker, datatester, muntlig teori ). Utbildningskontroll.
Varmkörningslektion + Lån av bil vid uppkörning

Just nu: Om du bokar intensivkurs under v. 6-9 (4/2 – 28/2)

VaccinDirekt i Gamla Stan,
Hammarby Sjöstad och nu
även i Vasastan:
- erbjuder alla typer av
vaccinationer och resemedicinsk rådgivning.
- har specialutbildade
läkare och sjuksköterskor.
- har stor vana av att
tryggt vaccinera barn och
”spruträdda”
- följer Socialstyrelsens
regler om läkarbemanning och journalföring.
- har generösa öppettider,
även kvällar och lördagar.

Ny!
Drop-in vid
OdenPraktiken

Enligt DN (april 2012) har
vi dessutom de mest förmånliga priserna. Exempelvis,
495:- för Twinrix mot
hepatit A och B. Det blir
alltså både tryggare och
mer ekonomiskt, att välja
en äkta vaccinationsbyrå.

Må-to 11-19, fr 11-16,
lö 10-15. Hammarby Allé 66
i Hammarby Sjöstad. Ta
tvärbanan eller buss 74 till
hpl Luma. Med bil, kör
(tullfritt) Södra Länken till
Hammarby Sjöstad, följ
Hammarby Allé västerut.

Må-to 10-19, fr 10-17,
lö 10-15. Odengatan 80,
vid Vasaparken ca 300 m
västerut från Odenplan.

Drop-in vid
SlussenPraktiken

Må-to 10-19, fr 10-17,
lö 10-15. Slussplan 7, ca
250 m norr om Slussens
T-baneuppg (Första huset i
Gamla Stan).

Drop-in vid
SjöPraktiken

Alla typer av vaccinationer. Friskintyg & hälsokontroller

Tomtbergavägen 2
145 67 HALLUNDA

info@dinkorskola.se
www.dinkorskola.se

Teori även på
Engelska, Turkiska,
Spanska och Arabiska!

Avbetalning via
ResursBank, räntefritt
i 24 månader

Tel. 08-410 699 50
Fax: 08-531 747 23

3
NÖJE

Går in i studion

Lil Wayne skjuter
på Sverigebesök
Lil Wayne skjuter upp hela
sin Europaturné och då
även spelningen i Stockholm nästa vecka. Den 15
mars skulle han ha stått på
Globens scen i Stockholm,
men spelningen genomförs
nu i stället den 24 oktober.
Anledningen är, enligt ett
pressmeddelande, att Lil
Wayne vill fokusera på arbetet med sitt tionde studioalbum ”I am not a human being II”, som släpps
den 26 mars. METRO
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• Deltävling ett. Karlskrona.
• Kläder. Klänning, Fadi el
Khoury.
– Jag ville
öppna med
något som
skulle kunna
gå hem hos
hela folket.
Det enda
jag är missnöjd med är
att släpet
var lite för
långt så när
Gina sprang
runt på scenen fick hon
lyfta upp
det.
• Deltävling tre. Skellefteå.
• Kläder. Klänning, Ida Lanto.
– Först var
jag orolig att
klänningen
skulle se ut
som en bröllopsklänning. Ginas
hår hade
lagda lockar
till mellanakten och tillsammans
med klänningen blev
looken väldigt glamourös.

Petra Tungården om hyllade stilarna

• Andra chansen. Karlstad.
• Kläder. Kostym, Hugo Boss.
– Det här är min absoluta favoritlook på Gina. Hon passar så bra i snedbena. Den
oversizade kostymen ger en maskulin look men den djupa V-ringningen gör att den
känns feminin. Looken är väldigt enkel och snygg – jag tror att alla gillade den outfitten.

I fem veckor har Metros moderedaktör Petra Tungården
stylat programledaren Gina
Dirawi under direktsänd-

ningarna av Melodifestivalen. Resultatet har hyllats i
flera medier.
– Målet har varit att jag
vill att folk ska kolla på Melodifestivalen för att de ska
vilja se vad hon har på sig,
säger Petra Tungården.
Hon har stått för klädvalen medan frisören Emir Kapetanovic har stylat Gina
Dirawis hår och makeupartisten Tove Jansson har
sminkat henne.
– Tidigare år har man
inte jobbat så synkronicerat
med
hår
och
makeup som vi har gjort i

år, säger Petra Tungården.
Hon avslöjar att hon har
sparat det bästa till lördagens final.
– Vi kommer att få se två
klänningar av två svenska
designer som är up and coming. Det känns roligt att
kunna lyfta fram yngre förmågor, säger Petra Tungården och fortsätter:
– Vi har sett så mycket
glitter på Gina – det här blir
något som man inte förväntar sig.
EMMA
BJÖRKMAN
emma.bjorkman@metro.se

Sagt om stylingen

”Ginas svala,
androgyna,
kritvita look är
solklart hennes
snyggaste i år.”
Helena Trus och Tobbe Ek på
Aftonbladet om Gina Dirawis
vita kostym som hon bar på
Andra chansen.

”Gina har strålande vit spets-

”Dexter.” Åtta säsonger ”Storm”. Halle Berry klar
får räcka för mördarserie för ny X-menfilm
”Det var aldrig
min mening att
uppröra någon
eller göra någon
besviken.”
Justin Bieber, 19, på Twitter. På
måndagskvällen upprörde han
tusentals fans genom att vara två
timmar sen till sin konsert i London
– fast Bieber själv menar att han
bara var 40 minuter sen. Hundratals
gråtande ”Beliebers” tvingades
lämna konserten efter bara några
låtar för att orka upp till skolan dagen efter och arga föräldrar tog till
Twitter för att protestera mot Justin
Biebers sena ankomst, uppger
NME. METRO

• Deltävling fyra. Malmö.
• Kläder. Klänning, Stylein.
– Jag ville ge
Gina en bohemisk look
som bröt av
mot Alcazars mellanakt där de
hade neonfärgade kläder. Jag har
aldrig fått så
många mejl
om en klänning som
jag fick om
den här.

Metros moderedaktör
bakom Ginas succéstilar
Mello. Gina Dirawi
hyllas för sin stil
i Melodifestivalen.
Hennes stylist, Metros
moderedaktör Petra
Tungården, har sparat
det bästa till finalen på
lördag. – Det blir något
helt nytt, säger hon.

Försenad

• Deltävling två. Göteborg.
• Kläder. Kjol från Gestuz. Topp
från Beyond
Retro som
sytts om och
sytts fast i
kjolen.
– Efter prinsessklänningen ville
jag göra något helt annat. Gina har
aldrig haft
uppsatt så
därför sattes
henne hår
upp i en
svintajt tofs
och skinnklänningen fick in lite
S & M i Melodifestivalen.

Åttonde säsongen av seriemördardramat ”Dexter” blir
den sista.
I alla fall om man får tro
tv-bolaget CBS vd Les Moonves, rapporterar The Hollywood Reporter.
Under måndagen ska han
under ett konferenssamtal
med tv-analytiker bekräftat
att brottsplatsteknikern och
seriemördaren Dexter snart
skördat sitt sista offer.
CBS äger Showtime som
producerar ”Dexter”.
Det hade tidigare spekulerats i om serien, vars sjun- Michael C. Hall har spelat ”Dexter”.
de säsong genererade höga i åtta säsonger. FOTO:SCANPIX
tittarsiffror, skulle kunna helt stängd. Showtime har
fortsätta efter säsong åtta valt att inte kommentera
som sänds i sommar, men uppgiften.
den dörren verkar nu vara TT SPEKTRA

Halle Berry kommer åter att
ikläda sig rollen som Storm
i Bryan Singers kommande
”X-men: Days of future
past”.
Det är regissören själv
som bekräftar uppgiften via
Twitter, skriver NME. Halle
Berry var med i de tre första
X-men-filmerna där hon spelade mutanten Storm som
har förmågan att manipulera vädret.
Däremot var hon inte
med i 2011 års ”X-men: First
class”. För den kommande
filmen är det dock stjärnor
från både trilogin och ”First
class” som medverkar.
Patrick Stewart och Ian
McKellen repriserar sina roller som professor Charles

klänning, otroligt
snygg.”
Hanna Fahl på Dagens Nyheter om
Ida Lanto-kreationen i Skellefteå.

”Älskade Ginas
klänning!
Grymt jobb.”
Artisten Marie Serneholt
bloggar om skinnklänningen som Gina Dirawi
bar på den andra
deltävlingen i Göteborg.
Marie Serneholt.

Släpps i april

Saade tillbaka
med nytt album
Eric Saade gör sig redo
att hamna på listorna
igen. I maj ger han sig ut
på turné i Skandinavien
och i sommar släpper
artisten ett nytt album.
Första singeln släpps
i april. TT SPEKTRA
Håkanfilmen

Då har ”Känn ingen
sorg” premiär
Halle Berry blir ”Storm” igen.
FOTO:SCANPIX

Xavier respektive Magneto.
Inspelningen inleds i april
och premiären är satt till juli nästa år. TT SPEKTRA

Lystring alla Håkan Hellström-fans: boka in den
24 juli i kalendern. Det
är premiärdatumet för
”Känn ingen sorg”, filmen som baseras på Hellströms låtar. TT SPEKTRA
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Ola Rapace
gick i gång på
triangeldramat
Film. Alla har något att
dölja i Maria Langs
deckare som nu
dammats av för nästa
svenska krimvåg.
– Vi vill fokusera på
relationerna och
känslorna under ytan,
säger Tuva Novotny,
som spelar hjältinnan
Puck i sex nya filmer.

I Maria Langs universum råder 50-tal. Men det präglar inte filmerna mer än till utseendet. – Vi ville göra spelet
modernt, inte trilla in i någon pilsnerfilm, och det tror jag att vi lyckades med, säger Linus Wahlgren.
FOTO: JOAKIM ERIKSSON/SF FILM

Deckarserie

• Deckare. Hon skrev 43 deckare om kommissarie Christer

Tv

Åkerman klar
för ”Let’s dance”
Jennifer Åkerman är klar
för TV 4:s ”Let’s dance”.
Bloggaren och fotomodellen Jennifer, lillasyster till
filmstjärnan Malin Åkerman, bekräftade själv nyheten på sin blogg på
måndagskvällen. Klara
för programmet sedan
tidigare är artisten Marko
”Markoolio” Lehtosalo
och TV 4:s sportankare
Anna Brolin. Premiär
den 29 mars. TT SPEKTRA
Renck filmar

Varela spelar i ny
databrottsserie
”Snabba cash”-stjärnan
Matias Varela är klar för
Johan Rencks kommande tv-serie ”Ettor och
nollor”, skriver Aftonbladet. Serien handlar om
databrottslighet och
sänds i två avsnitt i SVT.
TT SPEKTRA

Göteborg

AN21 spelar på
Summerburst
AN21 kommer till Summerburst i Göteborg.
Den 7 juni gör han sin
första spelning någonsin
på festivalen.
– Det är verkligen på
tiden, säger Antoine
Josefsson, 22, till Metro.
AN21:s storebror Steve
Angello ska spela på Summerburst i Stockholm fredag den 14 juni. METRO

Wijk. Ofta ägde hemskheterna
rum i Skoga, modellerad på
hennes hembygd Nora i Bergslagen.
• Filmer. Två tidigare filmatiseringar har gjorts av hennes
förlagor, 1960 och 1961 då Ar-

ne Mattsson regisserade KarlArne Holmsten i rollen som
Christer Wijk. I den nu aktuella
filmserien ska ”Mördaren ljuger inte ensam” i regi av Birger
Larsen visas på bio. På dvd och
i TV 4 kommer så småningom
resten av filmserien.

ALLASTUDIER.SE

Par eller familjer sökes till
terapisamtal
Vi söker klienter för att avsluta vår utbildning till familjeterapeuter. Priset är reducerat till 250 kr för 1 session
á 45 minuter. Vi står under legitimerad handledning.
Kontakta oss genom
Johan Blanche tel 070-964 07 06
För mer info se www.kaibobi.se

je inspelning, säger Tuva
Novotny.
– Vi har försökt lyfta upp
relationerna mellan de här
tre, så att det blir något mer
köttigt, säger Linus Wahlgren.
Ola Rapace håller med:
– Visst, de här mordgåtorna kan säkert intressera
en publik. ”På spåret” har ju
enorma siffror och ”vart är
vi på väg?” är lite samma
dramaturgi som våra ”vem
knullar vem?” och ”vem har
mördat vem?”. Men som
skådespelare är mer generell problematik mellan
människor, och i det här fallet också triangeldramat
mellan oss, mer intressant.
I nuläget vet de heller inte om det blir någon fortsättning på mordgåtorna i
Maria Langs universum.
– Det handlar om pengarna, säger Ola Rapace.
MIRANDA SIGANDER/TT SPEKTRA

KROGSHOWER
SUCK · BOKA EN ARTIST!
08-662 71 10 · www.suck.se

• Författaren. Maria Lang
(1914–1991), eller Dagmar
Lange som hon egentligen
hette, var deckarförfattare,
litteraturvetare och lektor.

Det är 1950-tal och fullt av
cigarettrök, konjak, pastellfärgade klänningar och undertryckta känslor à la ”Mad
men”. Maria Langs deckare
har blivit film och den första av sex, ”Mördaren ljuger
inte ensam” får biopremiär
nu på fredag.
Tuva Novotny spelar den
frisinnade litteraturvetaren
Puck, som i den första fil-

men blir medbjuden av sin
professor till ett blött midsommarfirande i skärgården. Med bland gästerna
finns också den stilige doktoranden Einar, som spelas
av Linus Wahlgren. När en
av gästerna mördas kallar
han in sin gamle vän kriminalkommissaren Christer
Wijk och så tar ett Cluedolikt pusslande vid i jakten
på mördaren.
Ola Rapace spelar Christer Wijk, som har ett gott
öga till kvinnor.
Filmerna spelades in en i
taget direkt efter varandra.
Trojkan Tuva Novotny, Ola
Rapace och Linus Wahlgren
är med i alla – och de fick
anstränga sig för att hålla
geisten uppe.
– Jag har aldrig jobbat så
förut och tyckte att det var
svårt. Men det hjälper att
det kom in en ny regissör
och en ny ensemble till var-

IKVÄLL

MARTIN SVENSSON
TOBIAS PERSSON
BABBEN LARSSON
SURBRUNNSG. 33 · BILJ. I KASSAN FRÅN 18.30 · TEL. 16 61 80 · WWW.NORRABRUNNCOMEDY.SE

Återvinn mig tack!
När du har läst färdigt din tidning, ta med den hem eller lämna den
för återvinning.

ÖVRIGT NÖJEN

GOKART

Gokartpaket
Femkamp
Två barer
Mat
V.I.P service
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claudio monteverdi

Mariavespern
“. . . a consistent TRIUMPH . . .
EXTRAORDINARY”
– The New York Times

“. . . Rivals anything
anywhere.”
– Los Angeles Times

solister: ulla-carin börjesdotter, mia lundell
carl unander-scharin, johan christensson
michael axelsson, bengt eklund och staffan liljas
drottningholms barockensemble
nacka kammarkör, per rönnblom, dirigent
söndag 17 mars 19.00 | nacka kyrka

biljetter 120 kr: akademibokhandeln i sickla/nacka forum,
församlingsexp. (gamla värmdöv. 14 a). i kyrkan 17/3 18.00
08-546 06 100
www.svenskakyrkan.se/nacka

Stockholm Ericsson Globe

Photo: Al Seib Costume: Dominique Lemieux © 2001 Cirque du Soleil

DIRECTED BY FRANCO DRAGONE

Ikväll onsdag 19.30

Även torsdag och fredag 19.30,
lördag 15.30 & 19.30 och söndag 13.00
LiveNation.se, Ticnet.se / 077-170 70 70, Ticnet-ombud samt
Stockholm Globe Arenas biljettkassa 077-131 00 00.
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SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER

cirquedusoleil.com

OFFICIAL SPONSORS

PRESENTER

Köp dina biljetter på

Återvinn
mig tack!

MEDIA PARTNERS

PRIVATTEATRAR
DEN SKALLIGA
PRIMADONNAN

av Ionesco. ”Varmt, underhållande
galenskap” DN. Spelar t o m 14 mars.
Kim Anderzon, Margaretha Byström,
Helge Skoog m fl.
Regi Lena Söderblom.

DIRIGENT HANS EK

BOULEVARDTEATERN Götgatan 73
Bilj ticnet.se/08 642 98 00

FRE 26 APR — KL 19.30
LÖR 27 APR — K L 1 5 . 0 0

eller Ticnet.se

PÅ SCEN

ETT JÄKLA DRAG…

Janne Åström och Bengan Janson.
2 extraföreställningar söndag 24
mars kl 18.00 söndag 5 maj kl 18.00

ROBERT WELLS –
A TRIBUTET O CHARLIE
Fre 12 april kl 19.00 ,
lörd 13 apr 15.00 och 19.00

SCALATEATERN, Wallingatan 32-34
Bilj 08-14 35 75, scalateatern.se

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Se Ola Salo i succén. Sista säsongen.
Spelas t o m 12 maj.

GÖTA LEJON Götgatan 55
Göta Lejon 08-505 290 00 www.gotalejon.se
Bilj 077-170 70 70, ticnet.se

KIM ANDERZON
GRYMT FETT

av Dario Fo. “publiken älskar henne” DN
Spelas 11 mars & 4 april.
BOULEVARDTEATERN Götgatan 73
Bilj 08-642 98 00, ticnet.se

Biljetter 08 – 784 18 00
berwaldhallen.se

CAGE AUX FOLLES
När du har läst färdigt LA
Musikal, Loa Falkman, Sven Nordin,
Suzanne Reuter, Per Andersson mfl.
din tidning, ta med
Sista säsongen! Spelas tor-lör tom 23/3
Kungsgatan 63
den hem eller lämna OSCARSTEATERN
Bilj Oscarsteatern 08-20 50 00,
oscarsteatern.se
den för återvinning.
RAIN MAN

Robert Gustafsson, Jonas Karlsson,
Tanja Lorentzon, Magnus Ehrner,
Sanna Krepper, Nils Moritz, Lotta
Östlin Stenshäll, Spelas tors-sön
våren och fre-sön hösten.

RESTAURANGER
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RIVAL Mariatorget 3
Ticnet.se el 08-205000

ROCK OF AGES

++++ AB. ”Måste ses...” TV4
- en varm, vild & vrålkul rockmusikal.
Johan Rheborg, Joacim Cans mfl.

RESTAURANT & BAR
Välkommen till nyöppnade Holiday i exklusiv miljö!
Varmt välkommen till Kinamuren i exklusiv miljö

Asiatisk lyxbuffé
Specialrätter med Scampi, Biff, Anka, Yakiniki, Grillspett m.m.
Stort urval av sushirätter, Mongolian Barbeque, Glass, frukt,
godis, friterad banan m. glass m.m. Barn under 10 år 89:-

158:-

/per person

Asiatisk lunchbuffé 85:-

Sushibuffé inkl. asiatisk buffé 95:VIP-rum för slutna sällskap! Boka bord på tel 08-31 17 35

Varmt välkomna!
Stor á la carte-meny samt avhämtning till extrapris. Fullständiga rättigheter.
Odengatan 70 (†-Odenplan, bakom Gustav Vasa Kyrka) www.kinamuren.nu
Öppet: Måndag-torsdag 11-22, fredag 11-23, söndag & helger 12-22

24:-

Öl
Vin
Cider

Till kl 20.00 • Alkoholfritt alt 15:-

CHINATEATERN Berzelii Park
Bilj 08-562 892 00, showtic.se,
rockofages.se

SPECIALERBJUDANDE

LYXBUFFÉ

128:-

STRÖMSTEDT & FREUD

++++ AB
Niklas Strömstedt & Per Naroskin.
En härlig ”feelgood” show som växlar
mellan vansinnigt allvar och brutal
humor.

/pers
Barn under 10 år 88:-/pers. Ordinarie pris 198:Förrätter, soppa, sushi, wok,
grill, frukt, efterrätt och glass

RIVAL Mariatorget 3
Biljetter ticnet.se 077-170 70 70

Serveras mån–tors kl. 17–21, fre 17–22, lör 12–22, sön 12–21

Lunchbuffé 95:Mån–fre kl. 11–16. (Sushi, förrätter,
asiatiska varmrätter & efterrätter)

TOMMY KÖRBERG SJUNG TILLS DU STUPAR

Tak
awae y
A´ la
c ar t
e

En musikalisk resa genom fem
decennier med 10-mannaband på scen.
Premiär 13 mars på Intiman.
INTIMAN Odengatan 81
showtic.se el 0771-134300

Fullständiga rättigheter! www.restaurangholiday.se
Mäster Samuelsgatan 60, tel. 08-673 34 20

www.privatteatrar.se

Noisette
SVEAVÄGEN
Öppet till 03 alla dagar

49:-

Gäller endast Lion bar på Sveavägen 39, 11134 Sthlm • T-bana Hötorget • info@lionbar.se • www.lionbar.se

BIOPROGRAM
6 - 7 MARS
A Good Day to Die Hard SICKLA: 20.45
(15 år)
CAMERA: 19.45
HERON CITY: 19.00, 21.30
KISTA: 15.45, 18.30, 20.45
RIGOLETTO: 20.30
SERGEL:
12.20, 16.20, 19.00, 21.30
SICKLA: 21.15
SÖDER: 19.00, 21.30
VÄLLINGBY: 20.45

Lincoln
(11 år) Äta sova dö
Oscar®belönad!
(Btill)

SÖDER: 17.15, 20.45
VÄLLINGBY: 20.15

SAGA: 20.15
HERON CITY:
SERGEL: 11.40, 15.20, 17.40 On 15.20, 18.15 To 18.15
Du gör mig galen!
KLARA:
Oscar®belönad! (11 år) Mitt längtande hjärta On 12.30, 15.20 To 15.20
(7
år)
CAMERA: On 18.30, 21.10
SERGEL: 18.00
To 14.30, 18.30, 21.10
SAGA: 12.00
VÄLLINGBY: 17.30
HERON CITY:
Pitch Perfect
(Btill)
On 14.45, 17.30, 20.15
To 17.30, 20.15
SERGEL: 15.10
Barnvagnsbio: On 11.00
För visningsdagar och
tider se ovan
KISTA:
Rust
and
Bone
(15
år)
Amour
(15 år)
12.40, 15.20, 18.00, 20.50
®
Oscar belönad!
RIGOLETTO: 17.45
Barnvagnsbio: On 11.00
GRAND LIDINGÖ: 18.00
KLARA:
Täby Centrum.
Röjar-Ralf - eng tal 3D Kassan öppnar on 17, to 14
Barnvagnsbio: To 12.15
SICKLA: 17.45
(7 år)
RIGOLETTO: 18.30, 21.15
A Good Day to Die Hard,
Anna Karenina (11 år)
SERGEL: 12.30
Argo, Du gör mig galen!,
RIGOLETTO VIP:
®
Oscar belönad!
Röjar-Ralf, Searching for
18.30, 21.15
Röjar-Ralf
sv
tal
3D
Sugar man, Små citroner
GRAND LIDINGÖ: 19.45
RÅSUNDA: 18.00, 21.00
(7 år)
gula
HERON CITY: 17.10
SERGEL: On 11.40, 14.30,
CAMERA: 18.00
RÅSUNDA: 17.30
18.00, 21.10 To 11.40,
HERON CITY: 18.10
14.30, 18.20, 21.10
SERGEL:
11.30, 14.50, 17.50, 20.45 SICKLA: 18.00, 21.00
KISTA: On 13.00, 16.10,
Lidingö Centrum.
SICKLA: 18.00
SÖDER: 16.10, 18.00, 21.00 18.45 To 13.00
Kassan öppnar 17
SERGEL: 12.00, 14.40, 18.35
STURE: 12.00, 14.45, 20.00 Barnvagnsbio: On 11.00
SÖDER:
On 13.50, 18.20 To 13.50
VÄLLINGBY: 18.00

Argo
(15 år)
Oscar®belönad!
CAMERA:
On 19.45 To 15.00, 19.45
HERON CITY:
On 15.45, 18.30, 21.20
To 18.30, 21.20
KISTA: 13.00, 16.20, 21.00
KLARA:
On 19.45 To 15.00, 19.45
SAGA:
12.30, 15.30, 18.30, 21.15
SERGEL: On 18.00
SICKLA: 21.15
SÖDER: On 21.15 To 21.00

Beasts of the
Southern Wild

(11 år)

STURE: 17.30
SÖDER: To 17.45

Beautiful Creatures
(11 år)
HERON CITY: 17.50, 21.15
KISTA: 18.20
SERGEL:
On 12.20 To 12.20, 18.00
SÖDER: 21.20

Berättelsen om Pi 3D
Oscar®belönad! (11 år)
HERON CITY: On 14.30,
18.20, 21.10 To 18.20, 21.10
KISTA:
12.10, 15.10, 18.20, 21.10
SERGEL:
11.15, 14.10, 17.40, 20.40
SÖDER: 12.20, 15.10, 18.10
VÄLLINGBY: 18.00, 20.45

Binke med kompisar
Knattebio:

(Btill)

SÖDER: 12.00

Cloud Atlas

(15 år)

HERON CITY:
On 16.10, 18.45, 19.50
To 18.45, 19.50
KISTA: 14.00, 19.30, 21.00
RIGOLETTO: 19.30
SERGEL: 19.20, 20.10
SÖDER: 16.40, 20.15, 20.45

De fem legenderna
- svenskt tal 3D (7 år)
SÖDER: On 12.15 To 11.30

De fem legenderna
- svenskt tal
(7 år)
SERGEL: 11.50

Django Unchained
Oscar®belönad! (15 år)
HERON CITY:
17.20, 19.40, 21.00
KISTA: 21.10
RÅSUNDA: 20.30
SERGEL: 17.30, 21.00

Vill du se nya
filmer före
alla andra?

Råsundavägen 150.
Kassan öppnar 17
Anna Karenina, Django
Unchained, Du gör mig
galen!, Searching for Sugar
man, Små citroner gula

Din biograf

Kungsgatan 24.
Kassan öppnar 11
Argo, En oväntad vänskap,
Kvartetten, Lincoln, Mitt
längtande hjärta, Små
citroner gula

Hötorget.
Kassan öppnar 10

A Good Day to Die Hard,
Anna Karenina, Argo,
Beautiful Creatures,
Berättelsen om Pi, Cloud
Atlas, De fem legenderna,
Django Unchained, Du
SÖDER: 12.15, 14.45
Amour, Anna Karenina,
VÄLLINGBY: 18.30, 21.20
gör mig galen!, Ego,
Searching for Sugar man,
Flight, Hansel & Gretel:
Röjar-Ralf
sv
tal
(7
år)
Små
citroner
gula
Efter revolutionen (15 år)
Witch Hunters, Hobbit: En
oväntad resa, Jack Reacher,
HERON CITY: On 14.50
STURE: 17.30
Les Misérables, Lilla Anna
KISTA: 12.40, 15.15
och långa farbrorn, Lincoln,
Ego
(7 år) SERGEL: 13.20, 16.10
Kungens kurva.
Pitch Perfect, Röjar-Ralf,
Kassan
öppnar
on
11,
to
17
Små citroner gula, Sune
HERON CITY: 18.35, 21.05
SÖDER: To 13.00, 15.30
i Grekland – All Inclusive,
On
12.00,
14.30
KISTA: 21.30
A Good Day to Die Hard,
Texas Chainsaw, Tingeling:
Anna
Karenina,
Argo,
SERGEL: 14.20, 18.20
Vingarnas hemlighet,
Searching For
Beautiful Creatures,
Yoko, Zero Dark Thirty,
Sugar Man
(btill) Berättelsen om Pi, Cloud
En oväntad vänskap
Äta sova dö
Oscar®belönad!
Atlas, Django Unchained,
(7 år)
Du gör mig galen!, Ego, En
CAMERA: On 17.30, 20.30
oväntad vänskap, Flight,
HERON CITY:
To 16.30, 17.30, 20.30
Gangster Squad, Hansel &
On 14.40, 17.40 To 17.40
GRAND LIDINGÖ: 20.45
Gretel: Witch Hunters, Jack
Sickla köpkvarter.
KISTA: 12.00, 15.20
Reacher, Les Misérables,
HERON CITY:
Kassan öppnar 17
SAGA:
Röjar-Ralf, Searching for
On 16.00, 18.00 To 18.00
A Good Day to Die Hard,
11.30, 14.15, 17.30, 20.15
Sugar man, Små citroner
KISTA:
SÖDER: On 15.20 To 15.15 12.10, 14.15, 18.45, 21.20 gula, Texas Chainsaw, Zero Amour, Anna Karenina,
Argo, Django Unchained,
Dark Thirty, Äta sova dö
RIGOLETTO: 17.30
Du gör mig galen!,
Flight
(11 år)
Searching for Sugar man,
RÅSUNDA: 21.30
Små citroner gula
HERON CITY: 20.25
SICKLA: 18.30, 21.00
KISTA: 18.10
STURE: On 14.00, 16.15,
Kista Galleria.
SERGEL: 21.25
18.30, 21.00 To 18.30, 21.00
Kassan öppnar 11
SÖDER: 12.00, 14.00, 18.30 A Good Day to Die Hard,
Gangster Squad (15 år)
Drottninggatan 82.
Argo, Beautiful Creatures,
VÄLLINGBY: 19.45
Filmvisning varje fre-sö!
Berättelsen om Pi, Cloud
HERON CITY: 20.40
Små citroner gula (7 år) Atlas, Django Unchained,
Du gör mig galen!, Ego, En
Hansel & Gretel:
CAMERA:
oväntad vänskap, Flight,
Witch Hunters 3D
On 17.30 To 15.00, 17.30
Hansel & Gretel: Witch Hun(15 år)
GRAND LIDINGÖ: 17.30
ters, Hobbit: En oväntad
Birger Jarlsgatan 41
HERON CITY: 17.45, 20.45 HERON CITY: 18.00, 20.30
resa, Les Misérables, Lilla
Kassan öppnar 11.30
Anna och långa farbrorn,
On äv 12.00
KISTA: On 18.40, 21.20
Anna Karenina, Beasts of
Röjar-Ralf, Searching for
To 12.30, 18.40, 21.20
KISTA:
the Southern Wild, Efter
Sugar man, Små citroner
13.00, 15.30, 18.15, 20.50 gula, Sune i Grekland – All revolutionen, Searching for
SERGEL: 18.40, 21.20
RÅSUNDA: 18.30
SÖDER: 21.10
Sugar man, The Master
Inclusive
SAGA: 14.45, 17.45, 20.30
Hitchcock
(11 år) SERGEL: 15.10, 17.40, 20.55
Svensktextad: 15.00
RIGOLETTO: 18.00, 20.15
SICKLA: On 18.45
Medborgarplatsen
Hobbit: En oväntad resa SÖDER:
Kulturhuset, Sergels Torg.
– Folkungatrappan 2.
- High Frame Rate 3D 12.30, 15.00, 17.45, 20.30 Kassan öppnar 30 min före
Kassan öppnar
ﬁlmstart
(11 år)
on 10.30, to 11
VÄLLINGBY: 17.30
Argo, Du gör mig galen!,
KISTA: 15.00
A Good Day to Die Hard,
Julie, Äta sova dö
Sune i Grekland
Anna Karenina, Argo,
SERGEL: 15.00
(Btill)
– All Inclusive
Beasts of the Southern
SÖDER: On 14.50 To 13.45
Wild, Beautiful Creatures,
KISTA: 13.50, 16.30
Berättelsen om Pi,
Jack Reacher
(15 år) SERGEL: 11.30, 14.00
Binke med kompisar, Cloud
Sturegatan
18.
SÖDER: 13.20, 16.15
Atlas, De fem legenderna,
HERON CITY: 20.20
on-to abonnerat
Django Unchained, Du gör
SERGEL: 20.50
mig galen!, En oväntad
Texas Chainsaw 3D (15 år)
vänskap, Hansel & Gretel:
Julie
(11 år) HERON CITY: 20.00
Witch Hunters, Hobbit:
SERGEL:
21.10
En oväntad resa, Les
KLARA: 18.10
Kungsgatan 16.
Misérables, Lilla Anna och
Kassan öppnar 17
The
Master
(15
år)
långa farbrorn, Röjar-Ralf,
Kvartetten
(Btill)
A Good Day to Die Hard,
Searching for Sugar man,
STURE:
13.00,
20.00
Cloud Atlas, Du gör mig
SAGA: 11.30, 14.15, 17.30
Små citroner gula, Sune
galen!,
Hitchcock,
Rust
SÖDER: On 20.45 To 20.00
i Grekland – All Inclusive,
and
Bone,
Searching
for
Les Misérables (11 år)
The Master, Tingeling:
®
Sugar
man
Tingeling: Vingarnas
Oscar belönad!
Vingarnas hemlighet
hemlighet - sv tal (Btill)
HERON CITY: 19.15
SERGEL: 13.00
KISTA: 17.50
SÖDER: 12.10
SERGEL: 14.50, 20.50
Vällingby Centrum.
Kassan öppnar 17
SÖDER: 14.10, 17.40
Yoko - svenskt tal (7 år)

Lilla Anna och
Långa Farbrorn
KISTA: 12.30
SERGEL: 11.50, 13.30
SÖDER: 13.15

Kungsgatan 16.
Tillträde till lounge/bar
Zero Dark Thirty (15 år) 45 min innan föreställning.
Läsk och popcorn ingår.
Oscar®belönad!

SERGEL: 12.00
(Btill)

HERON CITY: 20.50
SERGEL: 14.30, 20.30

Plusstolar! På Filmstaden Sergel och Filmstaden Söder har du möjlighet att sitta extra bekvämt i våra breda och lutningsbara Plusstolar
med extra benutrymme. För en bioupplevelse utöver det vanliga kan
du även boka plats i vår VIP-salong på Rigoletto. Läs mer på sf.se.

Inga rabatter gäller. 18 år

Du gör mig galen!

A Good Day to Die Hard,
Anna Karenina, Berättelsen
om Pi, Django Unchained,
Du gör mig galen!,
Searching for Sugar man,
Små citroner gula,
Äta sova dö

BIOPREMIÄR FREDAG!
Sergel • Saga • Söder • vällingby • Sickla
kiSta • heron city • FÖRKÖP STARTAR IDAG!

KÖP/RESERVERA BILJETTER: på närmaste SF Bio, sf.se, mobil.sf.se •Från 11 år Mördaren ljuger inte ensam

1: A P Å B I O T O P P E N !

GOMORRON SVERIGE

“MÄSTERLIGT”

MOVIEZINE.SE

AMELIA

TARA

M-MAGASIN

STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER

PROGRAM ONSDAG 6 MARS

Biograf Victoria - Götgatan 67
VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 14.30

PROGRAM 6 – 7 MARS
GRAND Sveavägen 45
Kassan öppnar 14.30

Anna Karenina Oscar®belönad!
15.00, 20.45

11 år

Anna Karenina
11 år
Oscar®belönad! 15.00, 17.40
Beasts of the Southern Wild 11 år Beasts of the Southern Wild 11 år

15.30, 18.00

Hitchcock

20.40

21.15
11 år Efter revolutionen
18.45

15 år

Godheten
16.30, 19.00

Hannah Arendt

15 år
15 år

Hitchcock

11 år

11 år Les Misérables

11 år

15.15, 21.15
15.30

Julie

16.00, 18.20, 21.00
Kvartetten 16.00

Lincoln Oscar®belönad!
20.20

Paradis: Kärlek

18.20

Searching For Sugar Man
Oscar®belönad!
21.00

Oscar®belönad!

Btill 17.30

Paradis: Kärlek

15 år

15 år 15.30, 18.45
15 år Rust and Bone
21.20

15 år
15 år

Zero Dark Thirty
Oscar®belönad!

Btill 20.30

www.svenskabio.se eller 08 - 5626 0000

BIOPROGRAM
ONSDAG 6 MARS 2013

SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14
Lés Misérables 90:- ....................16.00
Hitchcock 80:- ............................16.30
Berättelsen om Pi (3D) 100:-.......16.30
A good day to Die Hard 80:- ........19.00
Du gör mig galen 85:- .................19.00

Små citroner gula 80:- ................19.00
FALKEN JAKOBSBERG Tel: 580 358 00
Äta sova dö 80:- ..........................18.30
Lincoln 85:- .................................18.30
Små citroner gula 85:- .....................19

Pensionärspris 80 kr (tillägg vid 3D)

Köp/reservera biljett på sf.se eller direkt
i mobilen via vår app eller mobil.sf.se

EXPRESSEN

DN

Du gör mig galen 80:- ......................19
Searching for Sugar Man 80:- .....19.15

PROGRAM 6 MARS

T. 665 12 56

I am Breathing
Regissörsbesök! 17.15
The Virgin, the Copts and Me
Premiär! 17.30
Vad hände med grabbarna på
kåken? Regissörsbesök 17.30
This Ain’t California 18.45
The Act of Killing
Regissörsbesök! 19.00
Sofia’s Last Ambulance 19.15
Turning 20.45

Bio Rio - Hornstulls Strand 3
Nowhere Home
Regissörsbesök! 17.00
De dansande andarnas skog
Regissörsbesök! 19.15
Fullständigt program & biljetter
på www.tempofestival.se.
Biljetter samt obligatoriskt
årskort kan även köpas på
respektive biograf, tidigast en
timme innan första visningen.

bio rio

HORNsTULLS STRAND 3
6 – 7 mars

T-bana Karlaplan. Caféet öppet före visningarna!

Tempo DokumentÄr festival
gÄstar Rio 6-10 mars!
Se program pÅ hemsidan Efter
revolutionen
to 20.30
PremiÄr fredag: Den grÖna cykeln

www.cinemateket.se

biljetter. biorio.se • 08 66 99 500

Kris Bergman/Inga Landgré ......................16
Lore Kate Shortland, förhandsvisn. ..........18

www.cinemateket.se

Gå på bio ett stenkast från
Stureplan.

Kassan öppnar 13.30
Drömmen om Maremma ...................18.15
Godheten av Stefan Jarl ........... 16.15, 19.30
Paradis: Kärlek av Ulrich Seidl.......... 16.00
Hannah Arendt .............14.00, 18.45, 20.45
Amour Oscarvinnare!................. 16.15, 18.00
Äta Sova Dö........... on 14.15, 21.00 to 21.00
Syster sista veckan! ..................... 14.00 ej to
Laurence Anyways
kort tid kvar! .......................................... 20.15

onsdag 6 mars

Kassan öppnar 11.30
Biljetter säljs på www.biosture.se
Searching for Sugar Man
.....14.00 (ej tor), 16.15 (ej tor), 18.30, 21.00
Efter revolutionen ...............................17.30
Anna Karenina..............12.00, 14.45, 20.00
The Master ............................... 13.00, 20.00
Beasts of the Southern Wild .............17.30
PREMIÄR 8 MARS: LORE
Kafé Gunvor öppet varje dag!

www.zita.se • www.biosture.se • www.zita.se • www.biosture.se • www.zita.se • www.biosture.se
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Insändare

”HUR LÖSER
DU DET – JAN
BJÖRKLUND?”

Ung. Det är väldigt
svårt för unga i åldern
16–17 år att få ett
sommarjobb,
konstaterar dagens
insändare.
Gymnasiet, första steget
till vuxenlivet. Det är då
man förväntas börja försörja sig själv. Barnbidrag
byts ut till studiebidrag och
pengar börjar helt plötsligt
spela en stor roll.
Terminen går och sommaren närmar sig, det är
då stressen börjar. Jag måste hitta ett sommarjobb.
Vissa är ute i god tid och
andra inte lika god tid.
Men det spelar egentligen
inte någon roll hur tidigt
du är ute med att söka
sommarjobb. För i slutet är
det åldern det handlar om.
Alla jobb söker 18-åringar
med tidigare kunskaper

Jordgubbsplockning – ett vanligt
sommarjobb. FOTO: SCANPIX

och erfarenhet. Alla jobb
kräver att man är 18 år. Då
är min stora fråga, varför får
16- och 17-åringar inte pengar på sommarlovet om det
inte finns någon chans till
jobb för dem?
Om man vill ha ett sommarjobb som 16-åring så får
man gå till närmaste granne
och fråga om de har gräsliga

rabatter, rastlösa hundar
eller för många barn. Är
det meningen att man ska
kunna försörja sig på de
pengarna?
Nu sitter väl några där
hemma och läser detta med
ett frågetecken över huvudet.
Eftersom ni för länge sedan har fått ett sommarjobb. Men tänk då efter,
hur fick du det sommarjobbet ?
Kämpade och slet du för
att få det jobbet eller är det
bara så att dina föräldrar
känner många snälla personer som bara slängde
sommarjobbet på dig och
sa varsågod?
I vilket fall som helst så
vill jag gratulera er få personer som faktiskt har
lyckats få ett sommarjobb
själva. Fler jobb åt unga, eller pengar på sommarlovet.
Så min fråga, Jan Björklund, är: Hur tänker du lösa det här? EMMA GUSTAFSSON

SLIPPA BETALA
TV-AVGIFT?

SKATTEBETALARE
BÖR VISAS RESPEKT

Urbota dumt att inte lägga
radio- och tv-avgiften på
skatten. Radiotjänst uppskattar att drygt en miljon
svenskar fuskar med tv-licensen. Varför ska jag betala för dem som myglar?
I gårdagens Metro berättar
Radiotjänsts vd att det
finns knep för studenter
att slippa betala tv-avgiften.
Nu vill jag gärna ha förslag på hur andra grupper
kan slippa betala. Kan jag
avanmäla att jag har tv
och påstå att jag inte har
dator, surfplatta eller
smart mobiltelefon? De få
som verkligen inte har en
enda av dessa borde väl
i stället kunna anmäla detta till Radiotjänst i Kiruna
och på så sätt få skatteavdrag. ANNA

Till Henrik Sheutz (5/3)
som tycker att det är respektlöst att en reporter
duar Carl Philip; det enda
som är respektlöst här är
att du anser att bara för
att han råkar vara kunglig
så har han mer värde som
människa än vad jag och
du har! Ska vi särbehandlas så är det skattebetalarna som ska få mer respekt! Eftersom det är vi
som betalar kungahuset
med pengar som borde gå
till annat nyttigt som äldrevården, skolor och miljön! Avskaffa monarkin,
det finns andra hål att fylla med skattepengarna!

Metro Stockholm i går.

kaféer! Och som alla säkert
förstår så skulle ”barnfritt”
aldrig behöva uppstå om föräldrarna tog mer ansvar för
sina ouppfostrade ungar vilket jag ser behövs överallt
som på tåg, buss, flyg, i affärer och så vidare. Listan kan
göras lång. TACK FÖR ORDET

NU HAR DET
GÅTT FÖR LÅNGT

Nu måste det ha gått för
långt. Djurförsöksetiska
nämnden och de forskare
som vill klippa tårna av
möss och råttor i en forskningsstudie gällande reumatiska sjukdomar borde
EN SANN
skämmas. Hur kan projekFEMINIST
tet godkännas när det
uppenbart bryter mot JordEn sann feminist stöder
bruksverkets föreskrifter?
inte ”hen”: Den stöder
”honom” och ”henne” lika Det finns många andra metoder enligt Djurens Rätt
mycket. Y
som inte skadar djuren. Jag
själv lider av en reumatisk
ÄNTLIGEN
sjukdom och jag skäms
BARNFRITT
över att någon annan levanÄntligen har en kaféägare de varelse ska behöva tortei Stockholm ordnat ”barn- ras bara för att forskning
om sjukdomen ska gå framfritt”, ett så kallat vuxenkafé! Ett tips till Göteborgs åt. DJURVÄN

AMELIE

SE NYSKAPANDET
INOM VÅRDEN
I Sverige uppmärksammar
vi det som är fel med vården, sällan det som är bra.
Men det är knappast brist
på innovatörer. Svenskar
startade för tio år sedan en
verksamhet i Spanien där
experter tolkar röntgenbilder på distans.
I dag efterfrågas deras
tjänster av sjukhus i Sverige och andra delar av
världen. Men särskilt
mycket uppmärksamhet
får de inte i sitt hemland.

Läsartävling

Killar, när jag räknar
till tre ... Harlem shake!
ROBERT KELLY, STOCKHOLM

Skriv en rolig pratbubbla 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 ”A day in the
world – ett dygn i
tusen bilder” från Bokförlaget
Max Ström.

Dagens sudoku och korsord

Sudoku – så funkar det
• Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror från 1-9
finns med i varje vågrät och lodrät rad, och i varje
markerad låda med 9 rutor.
• Ingen siffra får finnas mer än en gång i varje rad
och låda.
• Inga siffror får summeras.
• Lösningen hittar du på vädersidan till höger.

Se krysslösningen

Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

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 fotoboken
Spiral (värde 238
kronor) från
PhotoBox.se

NIMA

• 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.
Vinnarna presenteras på tisdagar.
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URIFORM
Hjälpmedel för alla

I söder sol, i norr snöbyar
-5

±0

+5

+10

+15

+20

+25

Stockholm i dag

Representant från Engelbert
visar hela kollektionen mellan 13-18.30

+5

Tierp

+30

Idag

www.engelbertstockholm.se

+4

Uppsala

Norrtälje

+4

PENNGREPP

+4

Stockholm

Vi lämnar 15% rabatt på alla Engelbertköp

Kiruna

-11

1

-11

(Endast onsdag 6/3 2013)

Södertälje

+4

Nynäshamn

2

+3

Sedan 1975

3

Regeringsgatan 54 • 08-20 30 23

VINKLAD PIPMUGG

www.berggrensjuveler.se

I morgon

-8

Tierp

0

Skellefteå

0

4

Östersund

-2

0

Utfö de Frey
en
utgå

Norrtälje

0

SMIDIG ROLLATOR

0

Stockholm

+4

5

0

Uppsala

6

nu
Jurssätljning paåbh

BH från AA-I 65-120
Vi har bad från 36-54

Södertälje

0

Vi finns i Vasastan
mellan Vasaparken och
Sabbatsbergs sjukhus,
bra parkeringsmöjligheter.

Nynäshamn

0

+5

7

MÖNSTRADE KÄPPAR

Falun
8

Fredag

+4

Stockholm

+4

Tierp

+5

Göteborg
9

11

10

-2
0

Uppsala

Linköping

www.uriform.se

Vår storsäljare

Lace Rose

finns med eller utan bygel

NORDINS

0

Stockholm
Södertälje

PAPPER AB

0

12

Valentin Sabbats Gata 7,
Stockholm
08-4119056
www.evamelke.se

Norrtälje

-2

+6

Uriform AB
Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm
Tel. 08 - 640 29 55
Mån-Fre 10-18, Lördag 11-15

Nynäshamn

-1

Malmö +6
Tor Fre

Tor Fre

1

7

2

8

3

9

4

1
0

5

1
1

6

1
2

Metro
Motor
(°c)

Norrland Edsbyn
Svealand Stockholm
Götaland Munka-Lj.

Norrland Naimakka
Svealand Särna
Götaland Ljungby

Blötast i går

19

Fiat 500L för Stadsbil.
storstadsfamiljen.

Varmast i går

Kallast i går

I morgon:

+4
+5
+20

(°c)
-30
-16
-7

(mm)

Norrland Korsvattnet 11.2
-----Svealand -------Götaland ---

Världen i morgon (°c)
Aten
Bangkok
Barcelona
Helsingfors
Hongkong
Kanarieöarna
Köpenhamn
London
Los Angeles
New York
Paris
Peking
Rio de Janeiro
Sydney
Tokyo

+11
+32
+16
-3
+19
+22
+4
+13
+14
+4
+12
+13
+26
+26
+14

39

90

90

99:- 129:-

från

Canon 526

Sudokulösningen
Dagens sudoku hittar du på
sidan till vänster.

29:Snoddmapp
5-pack. rek. pris 59:-

19:- 50 öre/st
Noteskub / Stickies
400 självhäftande blad rek. pris 85:-

Kopiering
Obs! Kopieringskort

30

www.metro.se
onsdag 2013-03-06

Hur ser din familj ut?
Testamente

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

Läs fler Lilla Berlin
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

Bodelning

Samboavtal

Enskild egendom

Särkullbarn

Dagens horoskop – varje dag i Metro

PROVSKOR
Modekollektioner från världens alla hörn!
Dags igen för Er som har
förmånen att ha skostorlek

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Du kan nå
ett av dina
mål helt utan
hjälp utifrån,
men du måste
då planera allt
in i minsta
detalj!

Du visar
tendenser
att rusa in i
situationer
utan att vara
tillräckligt förberedd. Undvik att trassla
till det för dig.

Ditt omdöme kan
klicka. I meningsmotsättningar är det
bra att lyssna
på någon
opartisk speciellt i ekonomiska frågor.

Den Kräfta som nu
försöker ta sig
ur inkörda
hjulspår och
söker nya erfarenheter kan
räkna med
planetarisk
uppbackning!

Du verkar
inte få
något stöd för
vissa planer,
men tiden är
din bundsförvant, så kasta
för all del inte
yxan i sjön!

Jungfrun
får bereda
sig på att möta utmaningar,
och det förefaller viktigt
att du vågar ta
egna initiativ!

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna
21/1–19/2

20/2–20/3

För undvikande av
onödiga bekymmer bör
du nog försöka visa förståelse för ett
och annat som
just nu händer
omkring dig!

I tecknet
förekommer indikationer på att detaljer nu kräver
mer uppmärksamhet från
din sida än du
normalt ägnar
dem.

Tappa inte
fattningen
när något nu
går dig emot.
Måste du visa
ditt missnöje
så försök göra
det på ett taktiskt sätt!

Gamla
idéer
väcks åter till
liv, och den
här gången
tycks det även
kunna bli något av med
det hela!

Vänskap
och samvaro är just nu
särskilt gynnade, och som
Vattuman kan
du du få goda
chanser att
vidga din vänkrets!

En dag
som kännetecknas av
viss osäkerhet.
Lita inte helt
på löften och
utfästelser och
lova inte själv
något du inte
kan hålla!

21/3–19/4

23/9–22/10

Dam 37-37,5 Herr 41-42
Fynda bland vårens provkollektioner
från extremt tonårsmode till exklusiv komfort.
Välkommen till hörnet
Hornsbruksgatan 1/Varvsgatan 12
Södermalm, Stockholm.
†-Hornstull, uppgång Högalidsparken
Buss 4, hållplats Varvsgatan
Bra parkeringsmöjligheter

Väduren

N
va ya s
rje ko
da r
g!

20/4–20/5

23/10–22/11

21/5–21/6

23/11–21/12

22/6–22/7

22/12–20/1

23/7–22/8

23/8–22/9

V i gör din värld tr yggare!

Öppet: Måndag-fredag 11-19 · Lördag 11-16
Denna försäljningsomgång pågår t.o.m. 23/3
En bra anledning till ett besök är att priset
är cirka hälften av marknadspriset!
www.provskor.se

Skilsmässa – Samboavtal – Testamente – Äktenskapsförord
www.familjensjurist.se

Billigt möter exklusivt

Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik – din hjälp vid livets stora händelser.

TV 31
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Anna Charlotta Gunnarsson är
tillbaka med nya gäster. FOTO: UR

Laila och Tor Arne lever ett 1950-talsliv i Oslo. FOTO: THOMAS BARSTAD

Samhällsprogram

Reportage

Lennart Jähkel tar med tittarna på
en inspelning i Dalarna. FOTO: SVT

Reportageserie

Malin Jacobson Båth leder ”Fråga
kultureliten”. FOTO: JOHAN BERGMARK

Kulturprogram

Leif Mannerström får nya maträtter
att bedöma. FOTO: TV 4

Paret Camilla Thulin och Johan
Rabaeus gästar Mia. FOTO: SCANPIX

Matlagningsserie

Pratprogram

Analyser ur ett
pop-perspektiv

50-talsvurmarna
Laila och Tor Arne

Jähkel visar upp
yrkets alla sidor

Gör kultur
människor bättre?

AIK är gäster
hos kockarna

Blandad kompott
hos Skäringer

I den nya säsongen av
”Pop och politik” fortsätter Anna Charlotta
Gunnarson med gäster
att analysera olika
ämnen ur ett popperspektiv.
På radio har Anna Charlotta Gunnarson redan
gjort flera säsonger av
sin prisbelönta serie.
Men efter en omgång på
tv fick det bli fler avsnitt
även där. Hennes koncept med att koppla ihop
musik och samhällsfrågor har till och med
börjat nå utomlands.

Laila och Tor Arne sticker
ut från mängden. I ett hus
i Oslo lever de 1950-talsliv
komplett med rockabillymusik, fett i håret och
tidstypiska kläder.
Sondre Hallvardson
Björgum har följt 50-talsvurmarna Laila och Tor
Arne i deras dagliga liv.
De berättar om sitt stora
intresse och visar upp sitt
hus som är fullt av vintagekonst, gamla musikprylar och stilrena serviser.
Samtidigt planerar Laila
en överraskning åt Tor
Arne.

Häng med på en filminspelning i Dalarna
med Lennart Jähkel.
I ”Dom kallar oss skådisar” visar han upp
skådespelaryrkets alla
sidor. Dessutom återupplever vi tv-ögonblick som
etsat sig fast i över 40 år
och får också veta vem
som är Lennarts dubbelgångare.
Lennart Jähkel är
bland annat känd för sin
insats i den moderna
klassikern ”Jägarna”, där
han vann en Guldbagge
för rollen som Leif.

Skönhetsideal är ett av
ämnena som behandlas
i veckans ”Fråga kultureliten” och kanske kan de
gästande kulturpersonligheterna bringa klarhet
i varför arkitekter gillar
så fula hus och om man
blir en bättre människa
av kultur?
Panelen består av
regissören Jasenko Selimovic, författaren Maja
Hagerman, arkitekten
Ola Andersson, författaren Märta Tikkanen och
modejournalisten
Susanne Ljung.

Kampen mellan landets
amatörkockar fortsätter.
I kvällens ”Sveriges mästerkock” ställs de kvarvarande deltagarna inför
en lagtävling.
Tävlingen går ut på att
servera en förstklassig
måltid till ett helt fotbollslag, nämligen AIK.
Fotbollsspelarna får sedan avgöra vilket kocklag som hamnar i kvällens eliminering.
Juryn består i vanlig
ordning av Leif Mannerström, Per Morberg och
Marcus Aujalay.

Gamla vänner och nya
bekanta bjuds in av
komikern och programledaren Mia Skäringer
till Grötö i Göteborgs
skärgård.
Och i kvällens program blir det fullt hus
när en hel kvartett har
hittat till ön.
Gänget består av två
par: modeskaparen
Camilla Thulin och
skådespelaren Johan
Rabaeus samt komikern
Peter Apelgren och journalisten Anna Mannheimer.

POP OCH POLITIK.
22.30, SVT 1.

SVT 1
6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter. 6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Go’kväll. 10.45 Det hände
här. 11.45 Familjehemligheter.
12.40 Dox: Min strålande moster.
13.55 Nittiotalisterna: Jag har varit här. 14.10 Debatt. 14.50 Jann of
Sweden. 15.05 Cimarron Strip: The
battle of bloody stones. Västern
från 1967. 16.20 Gomorron Sverige. 16.50 Vem tror du att du är?
17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Go’kväll.
19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport.
20.00 Uppdrag granskning. 21.00
Dom kallar oss skådisar. 21.30
Rockabillyliv. 22.00 Himmel och
jord. 22.30 Pop och politik: Fångenskap. 23.00 Rapport. 23.05 Five
days. 0.05 Dox: Min strålande
moster. 1.20 Rapport. 1.25 Veckans brott. 2.25 Rapport. 2.30
Strömsö. 3.10 Rapport. 3.15 Det
hände här. 4.15–4.20 Rapport. 4.50
Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

ROCKABILLYLIV.
21.30, SVT 1.

SVT 2
8.00 Familjebusiness. 9.00–16.20
SVT Forum. 9.00 Riksdagen: Debatt
inför beslut. 16.05 SVT Forum.
16.20 Min sanning: Inga-Britt Ahlenius. 17.20 Nyhetstecken. 17.30
Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Familjebusiness. 19.00 Vem vet mest?
Svensk frågesport från 2013. 19.30
Lögnen. Turkisk thrillerserie från
2012. 20.00 Rektorerna. UR. Dokumentärserie från 2013. Muffverkstad. Jennie på Älvåkraskolans elevfik
känner att ungdomarna måste lära
sig mer om vaginor. 20.30 När livet
vänder. Svensk intervjuserie från
2013. Monika Nyström blev änka och
ensam med två små barn när hennes
man dog på deras sjunde bröllopsdag. 21.00–22.00 Aktuellt. 21.00
Aktuellt. 21.40 Kulturnyheter. 21.45
Regionala nyheter. 21.55 Nyhetssammanfattning. 22.00 Sportnytt.
22.15 Fråga kultureliten. 23.00 Kulturnyheterna. 23.15 Alla är äldre
än jag. 0.15 Vetenskapens värld.
1.15 Hung. 1.45–2.45 Familjebusiness.

TV 3
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25
Alla älskar Raymond. 7.55 Jims
värld. 8.20 Lyxfällan. 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of
Beverly Hills. 12.05 Masterchef
USA. 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project
runway. 15.00 Top model. 16.00
The real housewives of Beverly
Hills. 17.00 How I met your mother.
17.30 How I met your mother.
18.00 Masterchef USA. Realityserie
från 2012. 18.55 Keno. 19.00
Djurakuten. Svensk realityserie från
2013. 19.30 Djurakuten. Svensk realityserie från 2013. 20.00 Stockholm brinner. Svensk realityserie
från 2013. 21.00 Efterlyst. Svenskt
kriminalmagasin från 2013. 22.00
Chicago fire. Dramaserie från 2012.
23.00 Efterlyst summerar. 23.30 The
mentalist. 0.30 Sex and the city.
1.05 Navy CIS. 2.00 How I met your
mother. 2.30 How I met your mother. 3.00 Jims värld. 3.25 Efterlyst.
4.20 Efterlyst summerar. 4.50 Oprah
Winfrey show. 5.35–6.00 Nanny.

Ont i ryggen,
muskler
eller leder?
Stockholms största klinik med
naprapater, sjukgymnaster,
massörer och kiropraktor.
Drottninggatan 114 och Holländargatan 4 (på CityAkuten)
Akuttider erbjudes • Kvälls- och helgöppet.
Ring 08-30 04 02 eller boka på www.affysiocenter.se
Frikort gäller ej!

DOM KALLAR OSS SKÅDISAR.
21.00, SVT 1.

FRÅGA KULTURELITEN.
22.15, SVT 2.

TV 4

SVERIGES MÄSTERKOCK.
20.00, TV 4.

Kanal 5

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter
tio. 11.35 Hem till gården. 12.10
Hem till gården. 12.45 Holby city.
14.00 Bygglov. 14.55 Pengarna på
bordet! 15.55 Halv åtta hos mig.
16.25 Farmen. 17.00 Äntligen
hemma. Svensk inredningsserie
från 2012. 17.55 112 – på liv och
död. Svensk dokumentärserie från
2012. 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 18.35 112 – på liv och
död. Svensk dokumentärserie från
2012. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder. 19.30
Farmen. Svensk realityserie från
2013. 20.00 Sveriges mästerkock.
Svensk underhållningsserie från
2013. 21.00 Mia på Grötö. Svensk
pratshow från 2013. 22.00–23.00
Nyheterna. 22.00 Nyheterna. 22.05
Nyheterna med ekonomi. 22.30
Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.50
Väder. 23.00 New girl. 23.30 Två
panka tjejer. 0.00 Sveriges mästerkock. 1.00 Medium. 2.00 Law &
order. 3.00 Lie to me. 4.10 Hem till
gården. 4.45–5.15 Hem till gården.

MIA PÅ GRÖTÖ.
21.00, TV 4.

TV 6

6.05 America’s funniest home videos. 6.30–9.00 Vakna med NRJ/
Mix Megapols morrongäng. 9.30
Biggest loser. 10.25 Desperate
housewives. 11.20 Sjunde himlen.
12.15 Frisörakuten. 13.15 Ellen
DeGeneres show. 14.10 Familjen
Kardashian. 14.40 Vänner. 15.10
One Tree Hill. 16.05 Unga mödrar.
16.35 America’s funniest home
videos. 17.05 Biggest loser. 18.00
The middle. Komediserie från 2009.
18.30 Vänner. Komediserie från
1996. 19.00 2 1/2 män. Komediserie från 2007. 19.30 The Big bang
theory. Komediserie från 2009.
20.00 Tunnelbanan. Svensk dokumentärserie från 2013. 21.00 Grey’s
anatomy. Dramaserie från 2012.
21.55 Body of proof. Kriminalserie
från 2013. 22.55 The Big bang theory. Komediserie från 2009. 23.20 2
1/2 män. 23.50 CSI. 0.50 Tunnelbanan. 1.50 Cold case. 2.50 Monk.
3.35 Förhäxad. 4.20 Reaper. 5.00
Gilmore girls. 5.45–6.05 Is she really going out with him?

TV 8

6.05 Just shoot me. 6.30 Stargate
Atlantis. 7.25 Chuck. 8.20 Jims
värld. 8.45 Jims värld. 9.15 Våra
värsta år. 9.45–10.15 Våra värsta
år. 10.45 Simpsons. 11.15 Simpsons. 11.45 Stargate SG-1. 12.40
Smallville. 13.35 Seinfeld. 14.05
Seinfeld. 14.35 Simpsons. 15.05
Simpsons. 15.35 Family guy. 16.00
Family guy. 16.30 Scrubs. 17.00
Scrubs. 17.30 My name is Earl. Komediserie från 2007. 18.00 2 1/2
män. Komediserie från 2009. 18.30
How I met your mother. Komediserie från 2007. 19.00 Family guy.
Animerad komediserie från 2007.
19.30 Family guy. Animerad komediserie från 2007. 20.00 Fotboll:
Paris SG–Valencia Champions
League. Åttondelsfinal 2:2. 23.00
Scrubs. 23.35 Scrubs. 0.05 How I
met your mother. 0.35 My name is
Earl. 1.05 Seinfeld. 1.40 Seinfeld.
2.05 Spin city. 2.35 Jims värld. 3.05
Jims värld. 3.30 Skål. 4.00 2 1/2
män. 4.25 Simpsons. 4.50 Simpsons. 5.20–6.05 Stargate Atlantis.

6.15 Oprah Winfrey show. 7.15
Drömhem vid havet. 8.15 Våra
bästa år. 9.00 En plats på landet.
10.00–11.05 Antiques roadtrip.
11.35 En plats i solen – borta eller
hemma bäst? 12.35 Oprah Winfrey
show. 13.30 Celebrity masterchef
Australia. 14.30 Hustoppen. Svensk
livsstilsserie från 2012. 15.30 En
plats i solen. 16.00 Property ladder. Brittisk realityserie från 2004.
17.00 Antiques roadtrip. Brittisk
livsstilsserie från 2010. 18.00 En
plats i solen – borta eller hemma
bäst? Brittisk realityserie från 2008.
19.00 En plats på landet. Brittisk
realityserie från 2011. 20.00 Navy
CIS. Kriminalserie från 2006. 21.00
På heder och samvete. Drama från
1992 med Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore. Regi: Rob Reiner.
23.50 Alla älskar Raymond. 0.15
Brottskod: Försvunnen. 1.10 Navy
CIS. 2.05 Property ladder. 3.05 Försvarsadvokaterna. 4.00 Brottskod:
Försvunnen. 4.50 Alla älskar Raymond. 5.20–6.15 Rachael Ray.

Har du ont?
Låt inte skador stoppa dig från det som är roligt, utnyttja
din fulla potential med stöd av marknadens bästa produkter!
GenuTrain®
· Stabiliserar
· Smärtlindrar
· Bekväm

Användningsområde:
· Instabilitet
· Menisksmärta
· Lätt artros
· Svullnad

GenuTrain® S
· Stabiliserar
· Smärtlindrar
· Bekväm

Användningsområde:
· Svårare instabilitet
· Artros
· Artrit
· Svullnad

Hitta din återförsäljare på: www.bauerfeind.se eller www.harduont.nu
Eller ring kundtjänst på: 0774 10 00 20

Stolt sponsor av Svenska Skidförbundet.
Svenska Skidförbundet jobbar aktivt med att få fler barn och ungdomar att åka skidor, både utför och längd.
Det vill vi på ICA hjälpa till med. Därför är Svenska Skidförbundet en självklar partner i ICAs sponsorsatsning
”Var med och må bra”. Satsningen är menad att göra vad den heter – att få fler svenskar att må bra genom
att inspirera fler till att röra på sig och äta bra.
För mer information om vår sponsorsatsning gå in på www.ICA .se. Vi ses i spåret och backen.

