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Nya säsongen av ”Paradise hotel” börjar i kväll
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Spara 1 440 kr
denna vecka!
4G-mobil Samsung Galaxy
Express, nu med Spotify
och hörlurar.
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Larm: Ambulans
rycker ut för ofta
SOS. Efter det uppmärksammade fallet 2011 med en 23-årig man som avled efter att ha nekats
ambulans har antalet utryckningar ökat kraftigt. Många utryckningar sker helt i onödan enligt
personalen och i förlängningen kan patientsäkerheten vara i fara. SID 2

199 kr
/mån

Bara på telia.se

Göteborgs
nior släpar
efter med
betygen
Grundskolan. De senaste tio åren
har snittbetygen för niondeklassare
i kommunala grundskolor ökat rejält i både
Stockholm och Malmö – men i Göteborg
har de sjunkit. SID 4

Så vill Reddits vd
förändra politiken
Det sociala nätverkets vd menar att sajten
uppmuntrar till ”medborgaraktivitet”. SID 10

Regeringen öppnar
för ”friggeboende”
De små stugorna kan
växa fem kvadrat. SID 9

Match sköts upp
efter dikeskörning

STADSMISSIONEN

Lundalaget Lugi var på väg till Göteborg när
busschauffören förlorade medvetandet. SID 23

Vinterkläder behövs
till Göteborgs hemlösa

METROMODE.SE FÖLJ
PETRAS BLOGG

Stort utbud
hemtextil &
dekoration inför jul
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se

Läs de senaste modenyheterna
och följ våra modebloggare.

Lunchrestaurang
LÅGA PRISER & café

BRETT SORTIMENT
GÄSTVÄNLIG MILJÖ

7000 m lågprisvaruhus
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DAGENS LUNCH 79:BARNPORTION 0-12 ÅR 39:
-

Inkl. Bröd, salladsbuffé,
dricka & kaffe

Öppet Mån – tors 9 – 19 • Fre 9 – 18 • Lör – Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se

Reservation för slutförsäljning

Behandlingsassistenterna Oscar Holtner och Daniel Berlin på Stadsmissionen sorterar kläder i klädförrådet. Inför vintern är behovet av varma kläder stort.
– Ofta röjer folk sommargarderoben på vintern, men är man hemlös och utsatt behöver man samma kläder som vem som helst, säger Oscar Holtner. FOTO:HENRIK BRUNNSGÅRD SID 4
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Välkommen!

”IDOL”
IMPONERAR
INTE
Jag såg på årets säsong av
”Idol” för första gången i
fredags. Den enda jag hade
hört talas om innan var Kevin Walker, vars medverkan
flyttar både fotbollsmatcher
och flygavgångar. Tyvärr
verkar det som att hans
leende är hans starkaste
tillgång, och det var ingen
annan som imponerade på
mig heller. Läs vad experterna har att säga om årets
startfält på sidan 26.
FREDRIK TIDEMAN,
REDIGERARE
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Fler utryckningar
hotar säkerheten
Sjukvård. Antalet
utryckningar med
ambulans har ökat
kraftigt runt om i
landet. Misstolkade
larm och patienter som
skrivs ut för tidigt från
sjukhusen tros vara två
av huvudförklaringarna.
Ökningen gäller främst akuta
ambulansutryckningar
med blåljus och sirener, så
kallade prio 1-ärenden.
– Det är en väldigt tydlig
trend och ett problem vi
har, säger Göran Harrysson,
ambulanschef i Skåne.
Där har prio 1-ärendena
ökat med 52 procent på två
år. I Stockholms län är det en
46-procentig ökning, och i
Göteborg, Borås och Alingsås
med de ökat med 22 procent.
Ökningen kommer snart att
analyseras i ett nytt nationellt forskningsprojekt, men
redan nu finns klara teorier
om orsakerna till ökningen.
– Sjukvården skriver ut
allt tidigare, och det tror jag
absolut är en viktig faktor,
säger Göran Harrysson.
Enligt honom är det inte
heller ovanligt att SOS-operatörer missbedömer larmet
och skickar ambulans med
blåljus och sirener även när
det inte behövs. Ett hot mot
patientsäkerheten, menar
Harrysson.

Utryckningar
Antalet ambulansutryckningar prio 1 (totalt antal
ambulansutryckningar
inom parentes)
Göteborg
• 2011. 25 695 (83 294)
• 2012. 28 155 (87 799)
• 2013. 31 343 (90 426)
SIFFRORNA AVSER JANUARI–SEPTEMBER
RESPEKTIVE ÅR. KÄLLOR: REGION SKÅNE,
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OCH
SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

– Ju fler ambulanser som
skickats ut, desto större risk
att det inte finns någon ledig när det verkligen behövs, säger han.
Enligt Gustav Ohlén, enhetschef för ambulansenheten vid Stockholms läns
landsting, kan det vara svårt
för larmpersonalen att avgöra allvaret i en situation.
Men efter ett uppmärksammat fall 2011, då en 23-årig
man avled på grund av nekad
ambulans,
känner
många operatörer en osäkerhet och skickar ambulans akut även då det egentligen inte är motiverat, menar han.
– Man höjer prioriteringsgraden och garderar sig, säger Ohlén.
JOHAN
MÅRTENSSON
johan.martensson@metro.se

Rikard Uppenberg, ambulanssjuksköterska i Trelleborg, märker av ökningen av ambulansutryckningar.
– Det har blivit klart stressigare, säger han. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Ambulanspersonal: ”Killen hade bara slagit sin tå”
Vanligt näsblod eller en tå
som gör ont. Ambulanspersonalen skickas ofta ut alldeles i onödan – och det kan få
allvarliga konsekvenser, enligt Rikard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och huvudskyddsombud i Skåne.

– Att köra med blåljus
och siren är en risk i sig.
Och när många prio 1-larm i
själva verket visar sig inte
vara akuta finns risken att
man blir lite nonchalant
och inte utför sitt jobb på
ett bra sätt, säger han.

Han bekräftar bilden av
att de riktiga akutlarmen
ofta avser personer som nyligen skrivits ut från sjukhusen. Men inte sällan skickas
han och kollegerna ut akut
även när det bara handlar
om vanligt näsblod.
Klara besked
Nästan sju av tio anser att
det är viktigt att få veta vilket eller vilka partier det
parti man röstar på tänker
bilda regering med, visar
en ny undersökning av
opinionsinstitutet
68%
Novus. TT
VILL HA
BESKED

Utveckling

”Att få in fler programmerare, lärare och konstnärer
i politiken är jätteviktigt, och jag
tror att Reddit
kan vara en del i
den processen.”
Erik Martin, vd för det sociala
nätverket Reddit. Läs mer på
sidan 10.

Starkt mandat till Björklund
Folkpartiets landsmöte har nu slagit fast att partiet inte vill ingå i en
rödgrön regering. Samtidigt antog landsmötet ett partiprogram med
flera förslag som välkomnas av Socialdemokraterna. TT FOTO: TT

– Nyligen var det ett ambulanslarm om misstänkt
fraktur i foten. Men killen
hade bara slagit sin tå i ett
stolsben, säger Uppenberg.
Han är kritisk mot hur
larmsystemet fungerar.
– Om du ska få ambulans

eller inte ska inte bero operatörerens känsla. Vi behöver
ett mer förfinat system där
operatören slår i sin katalog.
Det ska de hinna, för andas
patienten och kan prata är
det oftast inte jätteakut, säger
Uppenberg. JOHAN MÅRTENSSON

Dom. Par drev spritbutik
– inne i sin lägenhet
En fullastad kundvagn med
sprit i hallen, mängder med
kartonger med alkohol i hela lägenheten och ett anteckningsblock med uppgifter om alkoholköp på krita.
Enligt hovrätten talar
omständigheterna tydligt
för att paret sysslade med
alkohollangning.
Man ändrar därmed Malmö tingsrätt friande dom
och dömer paret till villkorlig dom och dagsböter för
olovligt innehav av alkoholdrycker.
Parets förklaring, att

dryckerna varit avsedda för
framtida fester, håller inte,
anser rätten.
”Det framstår inte som
sannolikt att N N och N N,
bl a mot bakgrund av deras
ekonomiska förhållanden,
skulle bjuda släktingar och
andra personer på de stora
mängder alkohol som det
rör sig om i samband med
ett förhållandevis begränsat
antal festligheter under en
period om endast några månader”, konstaterar rätten i
sin dom.
EVELINA OLSSON

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 11275, 404 26 Göteborg. Telefonväxel: 031-743 81 00.
Internet: www.metro.se Vd: Andreas Ohlson. Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Mona Johansson. ISSN 2001-2381. Tryck: V-TAB 2013.
Upplaga i Göteborg: 147 300 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.

Alingsås
Storkenhuset, Kungsgatan 29, 0322-63 37 90.
Borås
Österlånggatan 43, 033-41 81 18.
Falkenberg
Stortorget 1A, 0346-170 05.
Göteborg
Backaplan, Backa 1, 031-23 65 85.
Frölunda Torg, nedre plan, 031-47 76 00.
Kungsgatan 31–33, 031-774 05 05.
Odinsplatsen 9, mellan GP-huset och
Svingeln, 031-15 55 20.
Kungsbacka
Kungsmässan, 0300-168 85.
Mölndal
Bergmansgatan 8, 031-87 52 78.
Partille
Allum, vid bussterminalen på plan 1, 031-44 54 40.
Stenungsund
Stenungs Torg, 0303-656 50.
Trollhättan
Överby Köpcenter, Etage, 0520-42 62 00.
Uddevalla
Kungsgatan 12, 0522-352 20.
Torp Köpcentrum, 0522-887 33.
Varberg
Torggatan 5, 0340-128 00.
Välkommen att boka tid på
www.specsavers.se

Av socialstyrelse
n legitimerade

optiker

Synundersökning
för bara

1:-

Ord. Pris 345:Fram t.o.m. den 22 december 2013 får du, vid köp av glasögon som finns från 395 kr, en utförlig synundersökning av en av våra legitimerade optiker för endast 1 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
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Nior i Göteborgs
kommunala skolor
får allt sämre betyg

Skola. En jämförelse
mellan slutbetygen hos
storstädernas niondeklassare visar att
Göteborgseleverna står
för den mest negativa
utvecklingen under de
senaste tio åren.
Siffrorna gäller elever i
kommunala grundskolor.

Medan det genomsnittliga
meritvärdet har ökat rejält i
både Stockholm och Malmö,
har det minskat något i Göte-

borg. När det gäller andelen
elever med gymnasiebehörighet har den minskat i
samtliga städer, men med en
nedgång från 86,9 procent år
2003 till 79,4 procent i år står
Göteborg för det största tappet.
– Vi har inte analyserat
varför betygsutvecklingen
skiljer sig åt mellan städerna.
Däremot har vi gjort analyser som visar att skillnaderna
mellan olika skolor ökar. Det
vill säga att skolor där eleverna tidigare haft bra betyg
har höjt sina betyg ännu
mer, medan skolor i mindre
bemedlade områden inte har

förbättrat sina resultat i samma takt, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.
Anna Johansson (S), biträdande kommunalråd i Göteborgs stad, berättar att man
som en följd av de dåliga resultaten inlett fördjupade dialoger med stadsdelarna som
ansvarar för grundskolan.
– Vi blev förvånade över
att resultaten försämrats ytterligare i år och vidtar nu
åtgärder, säger Anna Johansson (S).
Två av omständigheterna
som stadsdelarna har pekat
ut som bakomliggande orsa-

ker är en stor rörlighet på
rektorssidan och brist på systematiskt
kvalitetsutvecklingsarbete.
– Ytterligare en orsak är
elevernas svårigheter med
läsförståelse och språkutveckling. I naturvetenskapliga ämnen märks det tydligt
att eleverna inte har några
problem med förståelsen för
själva ämnet, men att det ofta är allt för faktatyngda texter i läroböckerna som gör
att de får problem, säger Anna Johansson (S).
JOSEFIN
SVENBERG
josefin.svenberg@metro.se

”Motivera lärarna”

Behandlingsassistenterna Oscar Holtner och Daniel Berlin på Gatljuset,
Göteborg laddar inför vintern. FOTO: HENRIK BRUNNSGÅRD

Nu samlar de
in vinterkläder
till behövande

studiemotivation hos eleverna, säger Celina och Johannes,
och en väg dit är studiegrupper efter skolan och kompetenta, motiverade lärare.
– Det är nog viktigt att motivera lärarna genom bättre löner, säger Johannes.
– Ja. Här på Fjällskolan har
vi jättebra unga lärare, som
brinner för det de gör, säger Stadsmissionen i Göteborg är i
Niondeklassarna Celina Burlin och Johannes Rorsman på Fjällskolan
Celina.
stort behov av vinterkläder. En
i Göteborg. FOTO: HENRIK BRUNNSGÅRD
majoritet av Göteborgs hemlöMADELEINE KORNELIUSSON
sa är män, samtidigt skänks det
mer dam- än herrkläder till
Stadsmissionen.
– Det finns en brist på bra vinterkläder. Det vi får går åt direkt
och även om vi får in mycket
kläder så slits plaggen väldigt
snabbt i och med att de används
hela tiden, säger Oscar Holtner,
behandlingsassistent på Stadsmissionens verksamhet Gatljuset på Ringön.
Där har hemlösa bland annat möjlighet att hämta hela
och rena kläder.
Enligt Oscar Holtner är behovet störst av vinterjackor, slitstarka skor och tröjor.
– Rejäla kläder som inte är
utslitna och som man vet är bra
och kommer att hålla. Normala
kläder som vem som helst skulle kunna ha, så att den som är
utsatt inte behöver känna sig
ännu mer utsatt genom sina
kläder. Vi behöver även sovsäckPå håll ser det ut som sockervadd men vid en närmare titt liknar det mer ett vitt hårsvall i skogen. Håris, eller vätteskägg som det också kallas, är ett
ar för dem som sover ute när det
outforskat men mytomspunnet fenomen. – En trevlig förklaring är att vättarna är uppe och festar om nätterna. Så kommer dagsljuset och de får
är väldigt kallt, säger Oscar Holtfruktansvärt bråttom ner i sina hålor och då fastnar skägget i pinnarna för att de bär sig så ovårdat åt, säger botanisten Lennart Engstrand.
ner.
En mer vetenskaplig förklaring är att hårisen bildas när fukt tränger ut ur vattendränkta trästycken och fryser. METRO FOTO: TT
I och med att majoriteten
Johannes Rorsman och Celina Burlin är 15 år och går i
nian på Fjällskolan. De tror
att en av anledningarna till
att niondeklassarna i Göteborg halkar efter betygsmässigt är på grund av det nya
betygssystemet med fler betygsskalor.
– Vi har också högre krav
på oss i dag, säger Johannes.
För att höja Göteborgselevernas betyg måste man skapa

Mystiskt ”vättehår” pryder grenarna

Uddevalla

Globalt problem

December

Föräldrar

av besökarna på Gatljuset är
män är verksamheten i ständigt behov av större kläder.
– I och med att vi har mycket herrar här så behöver vi i regel skor i storlek 40 och uppåt,
och kläder i storlek large och
uppåt. Man kan ju oftast ha på
sig lite för stort men sällan för
smått, säger Oscar Holtner.
Ett problem, menar Oscar
Holtner, är att kläder för fel säsong eller udda, svårburna
plagg – som frackar till exempel skänks.
– Mitt i vintern kan vi få in
flipflops och förra året fick vi in
en hel låda med badkläder som
vi inte visste vad vi skulle göra
med. Ofta röjer folk sommargarderoben på vintern, men är
man hemlös och utsatt behöver
man samma kläder som vem
som helst.
Det råder även brist på underkläder, långkalsonger och
strumpor.
– Många tror att ingen vill
ha deras gamla strumpor eller
underkläder, men det behövs
verkligen. Det handlar om att
ha någonting, eller att inte ha
alls. MADELEINE KORNELIUSSON
Omkom

Man allvarligt
skadad i knivbråk

Forskare kräver
plan mot resistens

Skaffa dig koll på
premiepensionen

Snittålder på
mammor sjunker

19-åring krockade
med stenmur

I går fick en man i 60-årsåldern föras till sjukhus,
sedan han gått in på ambulansstationen i Munkedal med knivskador. Vad
som hänt är oklart men
polisen i Uddevalla tror
att mannen tagit sig in i
ett hus för att attackera
en annan man, uppger
Bohuslaningen.se. TT

Växande problem med
resistenta bakterier är
en världsangelägenhet
och kräver åtgärder på
global nivå. Det är
budskapet i en internationell expertrapport om
antibiotikaresistens,
publicerad i The Lancet
Infectious Disease.

I december görs årets avsättning till premiepensionen. Det innebär att
motsvarande 2,5 procent
av årets lön placeras i de
fonder man valt. Det går
att byta fonder när som
helst under året, men att
ha en bestämd tidpunkt
kan göra att det inte
glöms bort. TT

Från 24 till 28 – den genomsnittliga förstagångsmamman har blivit äldre
de senaste årtiondena. Nu
planar kurvan ut.
– Vi tror inte att medelåldern kommer att börja gå upp igen, säger Lotta Persson på Statistiska
Centralbyrån (SCB).

En 19-årig man omkom
när han körde in i en
stenmur norr om
Karlshamn tidigt i går
morse, skriver BLT/
Sydöstran. Det är okänt
vad som orsakade
olyckan. 19-åringen var
död när polis och
räddningstjänst kom till
platsen. METRO

TT

Problemen med resistenta bakterier
kräver hjälp på global nivå. FOTO:TT

TT
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Olycka

Asylutredningar

Sexuella ord
i verkets nya lista
Migrationsverket har tagit fram särskilda ordlistor på flera språk för tolkar. Det handlar bland
annat om ord som berör
sexualitet. I asylutredningar dryftas inte sällan
sexuell läggning, hedersrelaterat våld, könsidentitet, könsstympning eller människohandel för
sexuella syften. TT

Med hjälp av luftkuddar bärgas
den militära tankbilen. FOTO: TT

Militärfordon i dike
läckte diesel

En kvinna med spädbarn och kvinnor som picknickfikar har – liksom många andra kvinnor – fått vara med i 2014 års Ikea-katalog i Saudiarabien. FOTO: IKEA

Nu får kvinnorna plats
i Ikeas saudiska katalog
Ändrad. Kvinnorna har
gjort comeback i Ikeas
katalog i Saudiarabien
efter att ha blivit helt
bortretuscherade i fjol.
I år är det i stort sett
bara en kvinna som
försvunnit.
Det blev en världsnyhet när
Metro förra hösten avslöjade att Ikea raderat varenda
kvinna ur sin katalog i Saudiarabien. Kvinnor får fortfarande inte köra bil i diktaturens Saudiarabien, men
nu får de i alla fall synas
bland Ikeamöbler igen.

– Inga kvinnor har retuscherats bort, sa Cia Fritzon
Gårdnäs, Ikeas biträdande
landschef, när 2014 års kataloger presenterades i augusti.
Men det har dröjt ända
tills nu innan man kunnat
konstatera detta.
Vi kan nu konstatera att
den saudiska i stort sett är
identisk med den svenska.
Vissa bilder är spegelvända,
andra annorlunda beskurna
och några få är utbytta.
En sovande kvinna har
bytts ut mot en skäggig
man, en liten flicka dricker
svensk lingondryck i stället
för mjölk och en familjebild
där en man fixar mellanmål
till sin familj har ersatts

Metro den 1 oktober 2012.

med en bild där en annan
man syns göra motsvarande
i köket – utan att passa upp
sin fru. Men denna jämställdhetsillustration förefaller att ha bytts ut i alla
Ikealänder utanför Norden.
Den saudiska katalogen
rymmer också en bild som

Ett militärfordon körde i
diket på väg 21 utanför
Önnestad i går morse.
Fordonet var tankat med
en stor mängd bränsle
och började läcka diesel.
Vägen spärrades av och
arbetet med sanering pågick hela dagen. METRO

saknas i den svenska. Där
det i Sverige är blankt har
man faktiskt petat in en extra kvinna.
Men varför man beslöt att
ta bort kvinnorna i fjol vill
Ikea fortfarande inte svara
på. Man har bett om ursäkt,
men vill inte förklara varför
idén över huvud taget uppstod eller varför huvudkontoret godkände den och dessutom genomförde den.
– Det var inget genomtänkt beslut, utan det var ett
misstag, säger Ulrika Englesson Sandman, presschef på
Ikea Inter Systems.
PETER
LINDHOLM
peter.lindholm@metro.se

Siffra

56

meter per sekund blåste det i
vindbyarna vid Stekenjokk i
Lapplandsfjällen när stormen
Hilda drog över norra Sverige på
lördagskvällen. TT

Rättegång

Svensk misstänks
för krigsbrott

Mora

Man klämdes
fast i en skylift

Den serbiska styrkan föste in män och pojkar i
några hus i byn, mejade
ner dem och tände på.
Nu misstänker serbiska
krigsbrottsåklagare en
svensk man för delaktighet i en massaker i Kosovo 1999. I en rättegång
i Serbien nämns svensken bland de misstänkta.
Den numera svenske
medborgaren bor i en
stad i Mellansverige men
är ursprungligen serb. TT

En man i 40-årsåldern
skadades i en olycka på
ett sågverk i Mora i går
morse. Han klämdes fast
mellan en skyliftkorg
och en stålbalk i taket.
Händelsen utreds som
arbetsplatsolycka. TT
Dagens fel
I fredagens Metro har inga
fel rapporterats.

Nya lägenheter i Kvillebäcken. 400 m2 takterrass ingår!
BRF KLÄTTERTRÄDET

Visning
24 novemb
er
kl 14-15

KVILLEBÄCKEN
2 RoK 49 kvm

Exempel: 2 rok 49 m2
Pris: från 1 550 000 kr. Avgift: 3 103 kr/mån

BRF KLÄTTERTRÄDET, KVILLEBÄCKEN, CENTRALA GÖTEBORG

KM

Citynära drömhak med grönskande tak

VARDAGSRUM
18.5 m²

Brf Klätterträdet är för dig som gillar nytänkande. Här bor du i en helt ny stadsdel
med service, caféer, butiker och bara 6 minuter till city. I brf Klätterträdet finns 81
ljusa tvåor och treor i olika former och storlekar. Och just det, som grädde på moset är huset toppat med en 400 m2 stor, grön takterrass.

HALL

SOVRUM
9.5 m²

G
L

KPR

KÖK

G

K/F

DM
Visning: Söndag 24 november kl. 14-15
Adress: Rundbäcksgatan 5 (visningslägenhet)
Storlek: 2-3 rok, 49-73,5 m2
Fast pris: från 1 550 000 kr
Inflyttning: Sommaren 2015
Kontakt: 031-733 20 26,
magnus.sening@bjurfors.se

Gila och följ för senaste nyt !

veidekkebostad.se

FÖRKLARINGAR:
CKFEL

@BRFKlattertrad

ST

BALKONG
2.0 m²

Nytt och modernt, miljösmart och välplanerat – bo bekvämt i nybyggt! Lägenheterna är utrustade med diskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskin & torktumlare, alla har
plats för dubbelsäng i sovrummet och de flesta har balkong.
>> Läs mer på www.klattertradet.se
facebook.com/brf.klattertradet
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Aporna kläs som barn – för att tigga

– Genom att sätta aporna i centrum på bilderna ställer jag frågan om vi bör känna empati eller inte för andra varelser, säger Perttu Saksa, 35, som fotograferade apor i Jakarta, Indonesien, i en dokumentär fotoserie. FOTO: PERTTU SAKSA

Tradition

Utklädda apor
tigger pengar
Den finske fotografen Perttu Saksa, 35, har i sin kusliga fotoserie ”A kind of
you” undersökt Indonesiens tradition där apor tränas för att bete sig som
människor. Makakerna kläs
i masker och skickas ut för
att tigga pengar. METRO

”Givetvis blir de
stressade och några av aporna var
sjuka.”
Perttu Saksa, 35,
fotograf från Oulu,
Finland. Saksa
fotograferade
aporna under
hösten 2012.

Kolumn

EMI
GUNÉR
FRILANSSKRIBENT

Beteende

Fotografen

M

Makakerna kläs i dockmasker och barnkläder och skickas ut på gatorna för
att uppträda och tigga pengar. FOTO: PERTTU SAKSA

En bild av oss
själva och andra

Hårdare regler mot
utnyttjande av djur

Fotografen Perttu Saksa belyser med sina bilder våra
attityder både gentemot
oss själva och mot andra
kulturer.
– Vårt beteende mot djuren visar vilken typ av varelser vi människor faktiskt
är. METRO

Nyligen har myndigheterna i Jakarta infört hårdare
tag för att förhindra utnyttjandet av apor för tiggeri. Staden har börjat köpa upp apor som används
för tiggeri och donerar
dem till olika djurparker.
METRO

EN ENSAMÄTARES BEKÄNNELSER

in kompis Lotta älskar matlagning. Hon säger att
en av de bästa sakerna med att vara matlagningspassionerad är att hon kan vara säker på att bli
bjuden på god mat varje dag, i resten av sitt liv.
Det är en ljus framtid bortom min horisont. Det enda jag
skulle bli bjuden på av mig är havregrynsgröt. Det är ju
gott, men den där tacksamheten gentemot sig själv som
Lotta har, den saknas i relationen till min inre kock.
Däremot bjuder jag gärna ut mig (läs det som du vill).
Jag älskar att äta ute själv, men har förstått att alla inte gör
det. Särskilt kvinnor verkar vara rädda för att bli obekväma, uttråkade eller utsatta för medlidsamma blickar under
tankebubblor med texten ”stackars henne – inga vänner”.
Jag har några tips till dig som känner så. Vid ankomst
till restaurangen möts ensamätaren ofta av: ”Bara du?” Personalen menar inget illa, men det låter så deppigt. Skynda
dig i stället att med triumfatoriskt lugn säga Table for one
innan de hinner öppna munnen.

D

Köper upp apor

et går bra att säga Table for one även om du är i Sverige, för varför inte ta chansen att vara någon helt
ny för en kväll? Le gärna mystiskt. Kanske är du en
hemlig matkritiker från en viktig utländsk tidning?
Vem vet? Keep ’em guessing.
Om du vill sällskapsfuska lite kan du alltid fippla med
mobilen men jag rekommenderar att hålla det till ett minimum. Med mobilen är du i mobilbubblan, då kan du lika
gärna sitta hemma eller på tunnelbanan. Nu har du för en
gångs skull bjudit ut dig på middag. Respektera det. Men

Lövträd
Vet inget finare än det luftiga
tak våra vänner lövträden bygger högt över oss med hjälp av
sina skuggande grenar.

Lövträd på vintern
Vintern är svår för alla som behöver löv i livet. Barrträd ger
klen tröst, inte ens kring jul förstår man varför just granen får
allt ljus på sig.

glöm inte att ta med en bok. En bok är alltid ett värdigt
sällskap och fungerar även som front när du tjuvlyssnar på
alla runt omkring som tror att du läser.
Studera menyn och följ dina egna nycker. Ensamätaren
beställer exakt vad hon vill, och precis hur excentriskt som
helst. Om något verkar dyrt så kom ihåg att kroppens celler nybildas hela tiden. Bygg morgondagens kropp redan i
dag genom att beställa rätter lagade på de finaste råvaror.

N

är maten kommer lägger du boken ifrån dig så att
du kan njuta fullt ut. Som belöning kommer du att
märka att alla dofter och smaker jublande höjer sina volymer i ditt intresserade, tysta sällskap.
Medan du äter kan du även studera de andra middagsgästerna ingående och dagdrömma om deras liv och förhållanden. Eller ägna uppmärksamhet åt personalen och
försöka lista ut stämningen på restaurangen som arbetsplats – vem är hunsad, vem älskar sitt jobb, vem toppar
drickslistan, vilka ligger med varandra?
Till kaffet inser du nöjt att du var din perfekta dejt. Du
var inte sen, du hade inget att anmärka på ditt bordsskick,
du tråkade inte ut dig. Varför ska du missunna dig själv en
sådan upplevelse? Boka ett Table for one så snart du kan.
Metro.se

Läs och kommentera
fler kolumnister
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Regn, griniga barn, bilköer, galna chefer.
Vardagen kan vara jobbig. Men bekymren
lättar ofta över en god middag. Och nästan alla
middagar blir godare med en sås. Jag har skapat en
serie såser som kan få vem
som helst att älska vardagen.
Gör din egen sås eller prova mina.
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Android
Touchskärm
Quad-Core processor
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A10 10” TOUCH ANDROID

Bärbar dator med ANDROID 4.2 Jelly Bean operativsystem. Optimerad för användning med pekplatta och
tangentbord. 10,1 HD 1366x768.10 fingrars multi-touch Cortex A9 Quad-Core ARM processor. 2 GB minne,
32 GB SSD-hårddisk. Bluetooth, WLAN-n, Micro-USB, Micro HDMI, 2 st USB 2.0, SD-kort läsare. Art nr: C3461
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börsen i år

+23,1%

OMXS. Stockholmsbörsen
steg under fredagen i linje
med ledande börser i
Europa och Asien. TT

NASDAQ/DOW JONES
+40,02 % / +26,97 %

FRANKFURT
+29,1 %

PARIS
+26,90 %

LONDON
+17,89 %

HELSINGFORS
+34,99 %

MOSKVA
+4,70 %

EURO
8,96

DOLLAR
6,64

PUND
10,70

Siffror från kl 20 i går

”Friggeboende”
kan minska
bostadsbristen 65
Lån

Amorteringskrav
blir uppskjutet
Finansinspektionen har
skjutit upp idén om ett
amorteringskrav i Sverige – trots att vi är betydligt sämre på att amortera än bolånetagare i våra grannländer. TT
Bidragsfusk

Förslag. Friggebodarna
ska framöver kunna
vara upp till 20
kvadratmeter, enligt ett
regeringsförslag. På
sikt kan det bli ett
uthyrningsalternativ,
menar Stellan
Lundström, professor
i fastighetsekonomi.

Är det en bra idé att låta friggebodarna vara 20 kvadratmeter?
– Ja, det är nog många villaägare som skulle få plats med en sådan här
stuga på tomten. Det skulle hjälpa bostadssituationen i Stockholm mycket,
säger John Howchin, 42, generalsekreterare, Mälarhöjden.
– 15 kvadratmeter känns stort som det är, säger Ulrika Howchin, 42,
kommunikatör, Mälarhöjden. FOTO: LOTTA BERGSETH

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att snabbutreda om det går att öka storleken på friggebodarna från
dagens 15 kvadratmeter. Redan den 12 december ska
uppdraget redovisas.
– Kan de bli uppemot 20
kvadratmeter vore det jätte-

Unika möjligheter
för dig med hörapparat
att höra bättre på arbetet
Välkommen på drop in hos

Hörseltjänst i Göteborg
Nordstadstorget 6, så berättar vi mer.
Tisdagen den 19 november, kl 15.00-20.00
Vid eventuella frågor kontakta
goteborg@horseltjanst.se

styling & trender
på metromode.se

Infördes 1980

• Tio kvadrat. Den 1 januari
1980 blev det tillåtet att bygga en 10 kvadratmeter stor
byggnad på sin tomt utan
att ansöka om bygglov. 2008
utökades måttet till 15 kvadratmeter.
• Birgit. Friggeboden fick
sitt namn av den dåvarande
bostadsministern Birgit Friggebo (FP). KÄLLA: TT

bra, säger bostadsminister
Stefan Attefall (KD) till TT.
De nya, större friggebodarna ska kunna vara tillåtna att bygga under den senare halvan av 2014, eller
senast under 2015, om allt
går enligt planerna.

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi
vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, tycker
att friggeboden är ett bra
boendealternativ.
– 20 kvadrat är en ordentlig sovstuga, säger han.
Skulle ”friggeboende”
kunna vara en lösning på
bostadsbristen?
– Ja, det kan på sikt bli ett
uthyrningsalternativ för villaägare. Du får ju en hyfsad
slant för att hyra ut 20 kvadrat i en storstad. Problemet
är att det kan finnas tekniska synpunkter, du måste ha
medgivande från grannarna
och så vidare.
JOSEFIN
SVENBERG

Så många miljoner kronor har
Försäkringskassan hittills krävt
tillbaka i år, efter upptäckt fusk
med assistansersättningar, skriver
Sydsvenskan.

Vindkraft

Mindre vindkraft
hos Vattenfall
Vattenfalls andel av den
svenska vindkraften
minskar. I fjol var den
7 procent av den installerade effekten, mot 18
2007. Vattenfall motiverar sig med att bolaget
bygger ut vindkraften
kraftigt i andra länder. TT

josefin.svenberg@metro.se

Finansieringskväll
21 november hos Almi
Står ditt företag inför en storsatsning? Eller vill du starta eget?
Nu håller vi finansieringskvällar i Göteborg. Varje kväll börjar med
ett seminarium kring hur en bra kreditansökan ska se ut. Därefter
drop in-möten (10 min) med rådgivare från Almi och/eller bank.
I mötet kan du kort presentera din idé och få vägledning om hur
du kan söka kredit. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

21 november klockan 16.00–18.00.
Ekelundsgatan 1. Läs mer på almi.se/vast
Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för regionens entre-

www.horseltjanst.se

www.comfortaudio.se

prenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar
vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.

ALM_Ann_Metro_Finansafton_125x90_nov.indd 1

Superdeal på bredband och tv!
250 Mbit/s + TiVo Max 299:-/mån
Prova Bredband 250 Mbit/s tillsammans med vårt största tv-abonnemang TiVo Max för bara 299:-/mån i 3 mån.
Inom 3 månader har du möjlighet att byta till ett mindre paket med Bredband 100 och TiVo Mellan. TiVo-box 0:-.
Aktiveringsavgift 0:-. Ordinarie abonnemangskostnad från 599:-/mån, 7 188:-/år. 24 månaders bindning.
Läs mer på comhem.se eller ring 90 222.
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Reddits vd
vill locka fler
till politiken
Nätet. Erik Martin, vd
för det sociala
nätverket Reddit, vill
engagera fler
i politiken och
uppmuntra till
”medborgaraktivitet”.

På Reddit kan användarna
umgås, publicera varandras
arbeten, rekommendera artiklar och avslöja regeringshemligheter. Vd Erik Martin
menar att sajten uppmuntrar till ”medborgaraktivitet”
och kan få Generation Y att
engagera sig politiskt.
På vilket sätt tjänar samhället på att människor debatterar frågor på nätet i
stället för i verkliga livet?
– Vi kan se att människor
får kontakt online för att sedan träffas på riktigt. Det är
värdefullt på platser där det
är svårt att samlas för att
prata om gemensamma intressen. Om du inte bor i en
storstad kan det vara svårt

att träffa andra som är intresserade av till exempel förstavärldskrigshistoria. Reddit är
ett forum för alla dem.
Användarna är anonyma.
Vet du vilka de är?
– Man behöver inte lämna någon information om
sig själv när man går med,
förutom sin mejladress.
Påverkar inte det trovärdigheten? Om användare
”XYZ” sitter på en massa
regeringshemligheter?
– Anonymitet är viktigt
för vissa ämnen – som sex,
religion och politik.
Efter bomberna vid Boston
Marathon pekade Reddit
felaktigt ut en man som
misstänkt. Är du rädd för
det bildas ett ”medborgargarde” på Reddit?
– Ja. I det fallet hade vi
regler som följdes, men det
räckte inte. Det ledde till
mycket tråkigheter, och det
är inte okej. På internet kan
en konversation få ett väldigt genomslag, och vi måste fundera på hur vi ska hantera detta.

Kan Reddit tolkas som ett
medborgerligt engagemang? Som en lösning på
människors låga förtroende för politikerna?
– Jag tror att det kommer
att leda till att fler människor som inte engagerat sig
politiskt nu gör det. Det
finns hela ”subreddits” (internetgrupper) som bildats
för att hjälpa människor att
förstå hur de blir valda till
ett politiskt uppdrag. Om
jag skulle vilja ställa upp i
ett val har jag ingen aning
om hur jag ska gå till väga.
Att få in fler programmerare, lärare och konstnärer i
politiken är jätteviktigt, och
jag tror att Reddit kan vara
en del i den processen.
Vad skulle du helst göra en
kväll: umgås med vänner
eller avslöja regeringshemligheter på Reddit?
– Jag skulle mycket hellre
ägna kvällen åt att umgås
med mina vänner!
ELISABETH
BRAW

Analys

JACK
WERNER
Expert på
sociala medier

HAR MER
MAKT ÄN
VI TROR

Erik Martin, engagerad av Reddit sedan 2008, fanns på Time Magazines
lista 2012 över världens 100 mest inflytelserika personer. Han är en tidigare
dokumentärfilmare, basketfantast och ”expert” på första världskriget.
FOTO: BENNETT RAGLIN/GETTY IMAGES

Det här är Reddit
• Vad. Reddit kallar sig själva
”internets förstasida”, där användare länkar till artiklar de
gillar – eller ogillar. Man delar
också varandras artiklar osv.
• Namnet. En ordlek för ”read
it” (läste det) eller egentligen
”I read it on Reddit”.

• Var och när. Startade 2005,
har sin bas i San Francisco.
• Används. Mer än 4,7 miljarder sidvisningar per månad.
Har fått allt mer politiskt inflytande, flera politiker deltar i
onlinediskussioner med Reddit-användare.

Metro World News

Elva rätter som förändrar världen
Från labbhamburgare till gräshoppe-tacos och 3 D- skrivarmat.
Time Magazine har rankat maträtterna som förändrar världen.

nuläget studier om detta.

9. Plumpy’nut

Plumpy’nut är ett livsmedel baserat på jordnötter, socker,
mjölkpulver, vassle, vitaminer
och mineraler. Det blev känt genom en fransk vetenskapsman
och packeteras i individuella
förpackningar. Det distribueras
till undernärda barn i Afrika.

1. Gräshoppetacos
Som matkälla anses insekter
vara överlägsna. Gräshoppor är
till exempel väldigt näringstäta,
med högt protein, vitamin och
mineralvärde. De är dessutom
en stapelvara för två miljarder
människor, och nu har de även
börjat serveras på restauranger
i västvärlden, som i New York.

2. Gyllene riset

I delar av Asien och Afrika ger
A-vitaminbrist upphov till blindhet. Så forskare skapade ett
genmodifierat ris, ”Gyllene riset”, som har introducerats för
testning. Tecken tyder på att det
fungerar men det har även kritiserats för sin onaturlighet.

3. Labb-hamburgaren

Labb-skapad hamburgare från
kors stamceller, vilket kanske
kan göra den aptitlig för en del
vegetarianer. Den är relativt
miljövänlig, om människor kan
tänka sig att äta den.

10. Mirakelbäret
Labb-burgare, gräshoppetacos, karp och 3 D-mat kan förändra våra matupplevelser. FOTO: TT

4. Musikaliskt salt och
socker
En gryende idé handlar om
att skapa smak genom vissa
musiktoner, för att få maten
att smaka mer salt eller sött.
Ljudstimulerad mat har redan
experimenterats med i Storbritannien. Där har tv-kocken Heston Blumenthal fått en fiskrätt
att smaka mer salt genom att
använda havsljud.

5. Kelp-pasta

Sjögräs är en hållbar maträtt
och våra hav töms inte när vi
äter det, eftersom det finns i

överflöd. Dessutom är många
sorter fullproppade med mineraler och vitaminer. I delar av
Asien är det redan stapelvara.

6. Asiatisk karp-sushi

En amerikansk sushi-restaurang, vid namn Miya’s Sushi, har
skapat rätter från potentiellt
skadegörande havsdjur som maneter, grönkrabba och asiatisk
karp. I stället för att använda sådan fisk som vi redan överäter,
som lax och tonfisk. Filosofin är
att äta havens skadedjur.

7. Sardiner

Studier visar att världens fiskför-

råd håller på att tömmas för
snabbt för fisken att kunna reproducera sig igen. Troligen
kommer förråden av svärdfisk,
tonfisk och lax, om vi inte ändrar vårt beteende, försvinna. Sardiner finns däremot i överflöd
och gruppen Sardinistas försöker att återintroducera dem.

8. 3 D-printade nudlar

En av utmaningarna med långa
rymdfärder är att få med mat
som håller sig fräsch. Att 3 Dprinta mat innebär helt enkelt
att tillverka ny mat av förvarade
ingredienser. Nasa bekostar i

Bäret Synsepalum dulcificum
kommer från Västafrika. Det lurar smaklökarna att tro att sur
mat smakar sött. Dess potential
anses vara stor inom området
för sockersubsitut, men det används redan i dag för att hjälpa
cellgiftsbehandlade cancerpatienter att få tillbaka sin aptit.

11. Cronut

Cronuten är en hybrid av croissanten och donuten som fick en
uppsjö av nya bakelsehybrider
att ploppa upp när den kom.
Bland annat skapades en ”duffin”, en blandning av muffin och
doughnut, och en ”townie” skapades, som en blandning av tarlet och brownie.
OLLE WARNHAMMAR

Inget kalas utan kras, brukar det sägas.
Men när det kommer till
den enorma sociala länktipsningssidan Reddit är
följderna mer än bara de
vanliga för folksamlingar
på nätet.
Genom sitt upplägg – där
alla som är hågade får skapa sitt eget underforum för
det ämne de själva finner
intressant – skapas en paradoxal intim känsla, trots att
Reddit är en av de största
mötesplatserna med mest
makt över vad vi ser och
pratar om online.
Resultatet blir en självuppfattning som inte
matchar inflytandet, och
eftersom Reddit också ofta
hemfaller åt sociala insatser som insamlingar till
fattiga eller detektivjakt på
brottsutövare får det inte
sällan faktiska konkreta
offer.
Kanske säger Reddit på
det sättet något om vårt förhållande till internet i stort
i dag – en makt vi inte helt
ännu insett vidden av.
Studie

Kvinnor sämre
skyddade i bil
Biltillverkarnas utveckling av tekniska skydd
mot pisksnärtskador är
könsdiskriminerande och
männen är bättre skyddade. Det framgår av en
studie från Folksam, som
visar att satsningen i
många fall bara skyddar
hälften av befolkningen,
skriver DN. TT
Polisanmälan

Patient anmäld för
65 ofredanden
En kvinnlig patient
i 50-årsåldern har polisanmälts för 65 fall av
ofredande av en man
som arbetar inom sjukvården i Jönköpings
kommun.
Kvinnan ska bland
annat ha skickat textmeddelanden till mannen – en del med snuskigt innehåll, uppger
lokala medier. TT

styrelsen • särskild delgivningsmottagare • Bemyndigande för emissioner • serveringstillstånd • UtByte av konvertiBler eller aktieteckning på grUnd
rivningslov • avgifter • anmälningsplikt • anmälningsplikt toBak • torghandel • Uteservering • miljöanmälan • miljötillsyn • tillsyn • tillsynsintervall •
registrera och kontrollera verksamheter • ansökan om Bygg-, mark- och rivningslov, förhandsBesked och anmälningspliktig åtgärd • tekniskt samråd •

ta det lUgnt!

ändringsanmälan • ändra näringsidkare • ansökan om Bygglov, rivningslov och/eller marklov • ansökan om administrativ hävning av företagsnamn • re-

Osäker för
på vem
som sköter
vad i kommunen? Företagslotsen
gistrering • egen avgång Ur styrelsen • särskild delgivningsmottagare • Bemyndigande
emissioner
• serveringstillstånd
• UtByte av konvertiBler eller

dig kostnadsfritt
rätt
– så du
kan ägna
dig helhjärtat
aktiekapitalet
• Bygglov
• fUsion
genom
aBsorption
av helägt dotterBolag
aktieteckning på grUnd av teckningsoptioner • ansökan om tillstånd att minska guidar

åt att•driva
företag istället.
• Brandtillsyn • ansökan om tillstånd att minska reservf • avgifter vinstUtdelning
intresseanmälan
för likvidator • natUrvårdsverkets föreskrifter

företagslotsen hjälper dig. ring 031-365 00 65

om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter • medgivande till registrering av företagsnamn – från varUmärkesinnehavare •
fUllmakt för ett visst ärende • lag (2003:778) om skydd mot olyckor • markUpplåtelse • ansökan om Bygglov, rivningslov och/eller marklov • förslag till
kontrollplan • nyByggnadskarta • ansökan om Bygglov för skylt • serveringstillstånd • ansökan om markUpplåtelse • miljö- och hälsoskydd • registrering livsmedelsanläggning • lag (2010:1011) om Brandfarliga och explosiva varor • anmälan om spridning av gödsel inom område med detaljplan • skrotningsintyg för cistern • hälsoskydd - Uppgifter om verksamhet • egen kontroll enligt miljöBalken och livsmedelslagen • miljöförvaltningen • hygieniska
• Brandtillsyn • anmälningspliktiga verksamheter får påBörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten Bestämmer något annat • anmälningsplikt • gränsöverskridande fUsion - Utländskt övertagande företag • tillsyn • rivningslov • avgifter • livsmedelstillsyn •
anmälningsplikt • anmälningsplikt toBak • torghandel • Uteservering • miljöanmälan • miljötillsyn • tillsyn • tillsynsintervall • registrera och kontrollera verksamheter • ansökan om Bygg-, mark- och rivningslov, förhandsBesked och anmälningspliktig åtgärd • tekniskt samråd • ändringsanmälan • ändra
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Nyheter i bilder

2
3

Drog. Näskikare polisens
vapen mot cannabisrök

En stor författare och stor
personlighet har gått ur tiden. Nobelpristagaren Doris
Lessing har avlidit vid 94 års
ålder. Brittiska Doris Lessing
fick mängder av pris, däribland Nobelpriset i litteratur 2007.
Per Wästberg, författare
och ledamot av Svenska Akademien, tycker att Lessing
skrev sina allra, allra bästa
verk i hög ålder – de självbiografiska ”Under huden”
samt ”Vandra i skugga”.
– De är enastående, säger
han.
Lessing var även central
för kampen för jämställd-

När Colorado legaliserade
cannabisrökning förra året
var det med förbehåll. Det
finns gränser för hur mycket
du kan förpesta dina medmänniskors luft med din rök.
För att kontrollera detta har
staden Denver infört ett regelverk för hur stor koncentration cannabisrök luften
får ha. Den som förorenar för
mycket får böta upp till 2 000
dollar, alltså runt 13 000 kronor, skriver Digital Trends.
Det är här luktoskopet –
eller olfaktometern som det
heter – kommer in. Ungefär
på samma sätt som en störningsjour kan mäta decibel-

Författaren och Nobelpristagaren
Doris Lessing blev 94 år. FOTO: AP

het, enligt litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström.
– Hon har betytt oerhört
mycket och hon befriade
kvinnan från att betraktas
som det andra könet, säger
Witt-Brattström. TT

Ben Siller, som jobbar med miljöfrågor i Colorado, demonstrerar
Nasal Ranger. FOTO: ALL OVER PRESS

nivån från grannens fest kan
luktpolisen mäta cannabisnivån från densamma.
Den modell polisen i
Denver använder heter Nasal Ranger och kan upptäcka den minsta luktpartikel som vår näsa inte kan
upptäcka. TOMAS LUNDIN

4
5

1

Pakistan. Utegångsförbud
efter våldsamma drabbningar

Pakistanska sunnimuslimer bar i går kistan med ett
offer för våldsamma sammandrabbningar som ägde
rum under begravningsböner i Rawalpindi i fredags.
Efter händelserna införde den pakistanska regeringen utegångsförbud. TT FOTO: AP

2

Spanien. Abortmotståndare
protesterade i Pamplona

Demonstranter på Pamplonas gator i norra Spanien
ropade i går slagord och höll skyltar med budskap
som ”Stoppa abort” och ”Du bestämmer: Kärlek
eller smärta”, under en protest mot avbrutna graviditeter. TT FOTO: AP

3

Palestina. Studenter hyllade
förre ledaren med minnesstund

Palestinska studenter höll i går en minnesstund för
att uppmärksamma att det är nio år sedan förre ledaren Yassir Arafat avled i november 2004. Minnesstunden ägde rum på Al-Quds Open-universitetet i
staden Jenin på Västbanken. TT FOTO: AP

4

Italien. Europas mest aktiva
vulkan spyr ur sig lava

Den här bilden från i lördags visar hur vulkanen
Etna, Europas största aktiva vulkan, spyr ut glödande lava under ett utbrott förevigat från den
sicilianska staden Acireale, strax norr om staden
Catania. TT FOTO: AP

5

Nobelpristagare. Doris
Lessing har avlidit

Chile. Bachelet gick för
seger i första ronden

När 13 miljoner röstberättigade chilenare i går gick
till val stod striden inte så mycket om vem som ska
bli ny president, utan när. Storfavoriten och socialdemokraten Michelle Bachelet, som var president
2006–2010, ledde i går överlägset. TT FOTO: AP

Ett 50-tal döda när
landning gick fel
Planet lyfte i Moskva och skulle till Kazan, drygt 70 mil öster om huvudstaden. FOTO: AP

Ryssland. Minst 50
människor tros ha mist
livet sedan ett flygplan
kraschat i ryska
delrepubliken
Tatarstan. Planet
kraschlandade efter
ett misslyckat
landningsförsök.
Planet var i går kväll på väg
från Domodedovo-flygplatsen i Moskva till Kazan i västra Tatarstan och skulle landa när något plötsligt gick
hemskt fel. Efter ett missat

Flygolyckor i Ryssland
Exempel på uppmärksammade flygolyckor i Ryssland
de senaste åren:
• Den 2 april 2012 dödas 33
personer när ett inrikesplan
från UT Air störtar i Sibirien.
• Den 7 september 2011 dör
44 personer och 1 överlever

landningsförsök
träffade
flygplanet landningsbanan
och ”började brinna explosivt”, enligt den ryska myndighet som utreder olyckan.
En källa vid trafikledningen beskrev det för nyhetsby-

Filippinerna

när ett chartrat plan med ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl ombord kraschar. Bland
de omkomna finns svenske
landslagsmålvakten Stefan Liv.
• Den 3 maj 2006 omkom alla
113 ombord omkom när ett
armeniskt plan störtade i Svarta havet nära kurorten Sotji.

rån Interfax som en ”missad
inflygningsmanöver”.
Alla 50 ombord tros ha
mist livet, enligt ryska katastrofdepartementet.
– Enligt preliminära uppgifter dödades alla ombord
Massaker

Överlevande
sökte tröst i tron

Tripoli i sorg
efter blodigt våld

Tusentals överlevande
sökte sig i går till Filippinernas kyrkor, en dryg
vecka efter att super-tyfonen Haiyan drog in
över landet och orsakade
stor förödelse.
Landets president Benigno Aquino III uppmanar medborgarna att ha
tålamod och att inte tappa hoppet. TT-AFP

Undantagstillstånd har
utfärdats i Libyens huvudstad Tripoli, efter
sammandrabbningar
som krävt över 40 människoliv. Oroligheterna
började i fredags, när milismän öppnade eld mot
en protesterande folkmassa. Minst 43 människor dödades och 450 skadades. TT-AFP-REUTERS

President Benigno Aquino III manar
till hopp och tålamod. FOTO: AP

– 44 passagerare och sex besättningsmedlemmar, sa en
talesman.
Planet, av typen Boeing
737, flögs av det regionala
flygbolaget Tatarstan och
var 23 år gammalt. Enligt en
poliskälla hade det ett år tidigare nödlandat på samma
flygplats. President Vladimir
Putin har tillsatt en utredning för att ta reda på vad
som hände vid olyckan, enligt en talesman för Kreml.
UD:s presstjänst säger till
TT att man inte har några
uppgifter om att svenskar
fanns ombord på planet. Ambassaden i Moskva undersökte i går saken. TT-INTERFAX-AFP
Nelson Mandela

”Han kommunicerar
med ansiktet…
Men läkarna har
sagt att de hoppas
kunna återställa
hans röst.”
Winnie Mdikizela-Mandela, exfru till Sydafrikas förre president
Nelson Mandela, om tillståndet
för den 95-årige frihetsikonen,
som vårdas i hemmet för en svår
lunginfektion. TT-AFP
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TEMA: GYMNASIET
Studienytt

LÄR DIG
FOTBOLLSSPRÅK
AllaStudier.se guidar dig
bland de senaste
studienyheterna.

PLUS

Välkommen!

LÄR DIG
ATT SY
Jag har bara två saker att
säga den här veckan:
1. Det går att få högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Punkt. 2. Be mormor eller farmor att visa
hur en symaskin fungerar.
Gör en insats för Sverige
och låt inte kunskapen försvinna med den generationen. Det kan dessutom vara
en inkörsport till en mycket
spännande bransch.
JOHANNA BOUSSARD
UTBILDNINGSREDAKTÖR,
ALLASTUDIER.SE

Tobias Pålsson, 17, Sara Harrysson, 18, Louise Hansson, 18, och Miranda Berisha, 18, går på hantverksprogrammet med inriktning mode och textil på
Värnhemsskolan i Malmö. – Här får vi lära oss alla delar som en designer ska kunna, ta emot kunder, designa ett plagg från grunden, göra mönsterkonstruktion och sy. Det gäller att hitta sin egen stil, säger Miranda Berisha. FOTO: LENA GARNOLD

Drömjobben där din
kompetens behövs
Makeup-artist, frisör och modedesigner. Drömyrken för många unga … eller?
Hantverksprogrammet som utbildar dessa yrken är det gymnasieprogram som har tappat
mest de senaste åren. Nu varnas för brist på kompetens i textil- och modeindustrin.
Hantverksprogrammet har
drabbats hårdast av yrkesprogrammens minskade popularitet, antalet elever
minskade med 22 procent
mellan 2011 och 2012. Sofia
Höfvner Skogh, rektor på
Tillskärarakademin i Göteborg, höjer varningsflagg
för bristen på kompetens i
mode- och textilbranschen.
– Det gäller att se problematiken i tid, även om
många arbetsgivare ännu
inte märkt av det. Skolor får
lägga ner och vi märker att
kompetensen bland eleverna är svagare. Redan i dag är
det brist på sömnadskunskap, den får vi importera,
säger Sofia Höfvner Skogh.
På Värnhemsskolan i
Malmö märker man av raset. För fem år sedan var det
tre klasser i varje årskurs, i
dag är det en. Sara Harrysson, Miranda Berisha, Louise Hansson och Tobias Pålsson går på programmet och
de är nöjda med sitt val.

– Jag kan inte se mig själv
göra något annat, det här är
mitt intresse och min hobby,
säger Louise Hansson, 18.
Rädslan för att bli för specialiserad tidigt i utbildningen och att inte automatiskt
få högskolebehörighet uppges vara starka anledningar
till att allt färre väljer yrkesprogram,
enligt
Skolverkets rapport
”Det svåra valet”.
C h r i s t e l l
Schoultze, yrkeslärare i
textil
på
Värnhemsskolan,
tycker att
många
har fått
en felaktig
lågstatusbild
av mode
och textilinriktningen

Skräddare

detaljinstruktioner och tekniska
specifikationer.

på hantverksprogrammet.
– Det här är en professionell utbildning där man får
prova på samma processer
som på Textilhögskolan, säger Christell Schoultze.

JOHANNA BOUSSARD

FLER UTBILDNINGSTIPS PÅ

ANNONS

TESTA ETT
TOPPJOBB!
Sök senast 30 november.
TEKNIKSPRÅNGET.SE

3 framtidsyrken
Ritar mönster till plagg utifrån
kunders önskemål och syr plagget.

Mönsterkonstruktör
Läskunskap

”Man bör ha
kommit så långt
så man faktiskt
har knäckt
läskoden.”
Folkpartiets gruppledare i
utbildningsutskottet Tina Acketoft till Sveriges Radio om att
barn borde lära sig läsa redan
innan de börjar skolan.

Omvandlar designerns visioner
och kreationer till en större
produktion. Du går igenom
skisser och skapar måttlistor,

Lär dig ett språk. FOTO: TT
SLIPA PORTUGISISKAN
INFÖR FOTBOLLS-VM
Planerar du att åka på fotbolls-VM och vill kunna ta
dig fram på portugisiska?
Medborgarskolan startar
kurs för fotbollsturister i vår,
för den som vill lära sig både
turist- och fotbollsterminologin.

Håll koll med mobilen. FOTO: TT
APPEN SOM HJÄLPER DIG
I GYMNASIEVALET
Gymnasieantagningen kommer att lansera en mobilapp
den här veckan där det finns
verktyg för att hjälpa dig
samt inlagda påminnelser
om viktiga datum.

Våga vara konstnär. FOTO: TT
ALTERNATIV KARRIÄR
SOM KONSTNÄR
Tvekar du om du ska våga välja en utbildning
inom konst eller hantverk? I dag finns många
alternativa karriärspår
för konstnärer. Vi möter
Mona som är utbildad
metallkonstnär och som
hjälpte företag med att förbättra kommunikationsvägarna, genom att se det genom en konstnärs ögon.

Modedesigner
Arbetar med att skapa
klädmodeller eller formge
mönster till tyger. Du tar fram
provkollektion och anvisningar
till sömmerskor.

Tre vanliga frågor till studievägledarna
Vad ska jag tänka på när
jag placerar mina val i
ansökan?

1

Att lämna in ansökan i tid
till skolans SYV. Att göra
minst fem val. Att rangordna
valen efter det du helst vill.

Vad gäller för mig som har Hur räknar jag ut min
betyg från ett annat land? betygspoäng?

2

Du söker på ”fri kvot”, ett
begränsat antal platser. Även
du måste vara behörig i svenska,
engelska och matematik motsvarande grundskolans sista år.

3

De 16 bästa betygen plus
ett modernt språk för den
som läst det. Maxpoäng är 340
för elev med betyg i minst 17
ämnen. För A-F- samt MVG-

G-betyg räknas poängen som
följer: A=20, B=17,5, C=15,
D=12,5, E=10, F=0 / MVG=20,
VG=15, G=10, IG=0

MARIA
FORSSTRÖM

maria.forsstrom@metro.se

Läs om över
2 600 skolor på
Allastudier.se

ONSDAG
ONSDAG

Vi satsar stort på nya pedagogiska verktyg - Chromebooks
och Google Apps till alla! Läs mer om våra nyheter i
JENSEN magazine. Där möter du också våra ambassadörer.
Från streetdansare och entreprenörer till toppstudenter och
OS-hopp. Läs JENSEN magazine på jensengymnasium.se.

4 DEC
KL. 18-20
22 JAN KL. 18-20

Stora Nygatan 23-25, Göteborg
TORSDAG 5 DEC
KL. 18-20
ONSDAG 22 JAN KL. 18-20
Bryggaregatan 12, Borås

JENSENGYMNASIUM.SE
FACEBOOK.COM/JENSENGYMNASIESKOLOR
INSTAGRAM: @JENSEN_GYMNASIUM
TWITTER: @JENSEN_GYMN
#JENSENTALK

Nya jobb på metrojobb.se

BESÖK OSS PÅ ÖPPET HUS!

B ES Ö K O SS PÅ
Ö PPET H U S
Bygg- och anläggningsprogrammet
på Lindholmen, Uppfinnaregatan 1
Lördag 11 januari 2014 kl 10.00–14.00
Tisdag 14 januari 2014 kl 16.30–19.30

Transportprogrammet

på Stora Holm, Holmvägen 81
Lördag 11 januari 2014 10.00–14.00
Tisdag 14 januari 2014 16.30–19.00
031-367 27 00
www.brackegymnasiet.se

theacademy.se

GÖR DIN PASSION
TILL DITT YRKE
LIC. PERSONLIG
TRÄNARE
CERT. KOST- OCH
TRÄNINGSKONSULT

Mässerbjudande
på Fitnessfestivalen,
Svenska Mässan
30 nov –1 dec.

Välkommen till skolan som tränar eleverna för verkligheten
• Läsning och mental träning varje dag
• Fokus på språk och matematik
• Pedagogiska promenader för att prestera bättre
• Lärare som coachar, motiverar och utmanar
• Trivsel och gemenskap genom roliga aktiviteter

PT-UTBILDNINGEN
DÄR DU FÅR LÄRA
AV DE BÄSTA

Läs mer på
jensengrundskola.se

Gå en kurs på Axelsons!
10 % rabatt vid betalning av hela kursavgiften före 27 dec

2013.

Avspänningsmassage

Passar nybörjare som vill testa en kurs för hemmabruk
och för terapeuter som vill ha ny inspiration.
Helgkurs 2 dgr 3–4 maj

Massage till husbehov
En enkel grundkurs i svensk klassisk massage.
Helgkurs 2 dgr 15–16 februari

Massage i förskolan/skolan
Lär dig massage och beröringslekar och hur du kan
integrera dem i ditt arbete med barnen.
Helgkurs 2 dgr 8–9 mars

Naturlig facelift

Ansiktsmassagen som fördröjer åldrandeprocessen
och är både avslappnande och avstressande. Inga
förkunskaper krävs men även kroppsterapeuter som
vill bredda sig har glädje av denna kurs.
Helgkurs 2 dgr 8–9 februari

Infokväll tor 21 nov

Kl 18.00–19.30 Fri entré Odinsg. 28
Information om våra kurser och utbildningar inom massage.

www.axelsons.se 031-15 26 50

Odinsgatan 28
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TEMA: GYMNASIET
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SKOLOR

KALENDER

Angered
Angeredsgymnasiet öppnar skolan för dig
när du vill. Kontakta oss på 031-367 15 00
för att boka tid för besök.
Bernadotte
Lör 25 januari 2014
Tis 6 maj 2014

kl 10–14
kl 18–20

Bräcke
Lör 11 januari 2014
Tis 14 januari 2014

kl 10–14
kl 16.30–19.30

Burgården
Tors 16 januari 2014
Tis 6 maj 2014

kl 18–20
kl 18–20

Ester Mosessons
Ons 4 december 2013
Lör 11 januari 2014
Tis 14 januari 2014
Ons 23 april 2014

kl 16.30–18.30
kl 10–14
kl 16.30–19.30
kl 16.30–18.30

NOVEMBER 2013
20 Ons kl 17– 19.30 MTG
23 Lör kl 10–14 Hvitfeldtska
23 Lör kl 11–14 Schillerska
DECEMBER 2013
4 Ons kl 16.30–18.30 Ester Mosessons
7 Lör kl 10–14 IHGR
10 Tis kl 17–20 Hvitfeldtska
12 Tors kl 14–19 Schillerska
Öppet Hus och Kulturdag
JANUARI 2014
11 Lör kl 10–14 Bräcke
11 Lör kl 10–14 Ester Mosessons
11 Lör kl 10–14 Lindholmens tekniska
gymnasium samtliga program
11 Lör kl 10–14 Polhem
14 Tis kl 16.30–19.30 Bräcke
14 Tis kl 16.30–19.30 Ester Mosessons
14 Tis kl 16.30–19.30 Lindholmens
tekniska gymnasium samtliga program
14 Tis kl 16.30–19.30 Polhem
15 Ons kl 17–19.30 MTG
16 Tors kl 18–20 Burgården
16 Tors kl 17–20 IHGR
16 Tors kl 18–20 Munkebäcksgymnasiet
23 Tors kl 17–20 Hvitfeldtska
23 Tors kl 17–20 Schillerska
25 Lör kl 10–14 Bernadotte
25 Lör kl 10–14 Katrinelund

Gymnasiesärskolan (GS)
Enligt överenskommelse.
Kontakta Kicki Fast, tel 0702-50 47 36.
Hvitfeldtska
Lör 23 november 2013 kl 10–14
Tis 10 december 2013 kl 17–20
Tors 23 januari 2014
kl 17–20
IHGR
Lör 7 december 2013
Tors 16 januari 2014

kl 10–14
kl 17–20

Katrinelund
Lör 25 januari 2014
Tis 6 maj 2014

kl 10–14
kl 18–20

Lindholmens tekniska gymnasium
Lör 11 januari 2014
kl 10–14
samtliga program
Tis 14 januari 2014
kl 16.30–19.30
samtliga program
Ons 7 maj 2014
kl 17–19
TE, SF, ind. bokade elevbesök yrkesprog.

APRIL 2014
23 Ons kl 16.30–18.30 Ester Mosessons
23 Ons kl 17–19.30 MTG
MAJ 2013
6 Tis kl 18–20 Bernadotte
6 Tis kl 18–20 Burgården
6 Tis kl 18–20 Katrinelund
6 Tis kl 18–20 Munkebäcksgymnasiet
7 Ons kl 17–19 Lindholmens tekniska
gymnasium TE, SF, ind. bokade elevbesök
yrkesprogram

MTG
Ons 20 november 2013 kl 17– 19.30
Ons 15 januari 2014
kl 17–19.30
Ons 23 april 2014
kl 17–19.30
Munkebäcksgymnasiet
Tors 16 januari 2014
kl 18–20
Tis 6 maj 2014
kl 18–20
Polhem
Lör 11 januari 2014
Tis 14 januari 2014

Se till att du väljer rätt till gymnasiet. Här är tipsen som får dig på rätt väg. FOTO: TT

kl 10–14
kl 16.30–19.30

Schillerska
Lör 23 november 2013 kl 11–14
Tors 12 december 2013 kl 14–19, Öppet Hus
och Kulturdag
Tors 23 januari 2014
kl 17–20
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Bästa tipsen
för dig som ska
välja program
Gymnasieantagningens chefs råd till årets nior inför valet
Charlott Andersson är chef
på
gymnasieantagningen
och delar gärna med sig av
sina bästa råd till dig som
går i nian och nu ska välja
din framtid.

Och för detta tar man
Till att börja med, säger
hon, ska du tänka över dina hjälp av sin studievägledare
intressen för att hamna så – det är därför de är där.
rätt som möjligt, men också
MARIA
se var du har dina bästa möjFORSSTRÖM
maria.forsstrom@metro.se
ligheter.

Webbplatsen

Öppet hus-dagarna

Introduktionsprogram

Gyantagningen.se är en mycket
central webbplats där du gör
dina ansökningar med det
lösenord du får hemskickat. Det
är viktigt att ha koll på den. Och
håll reda på lösenordet, du kommer att behöva det hela tiden.

Planera in gymnasiernas öppet
hus-dagar – undersökningar
har visat att de är viktiga för att
välja. På öppet hus får du en
känsla för skolan, hur du tar dig
dit, hur stor den är och hur den
fungerar.

Förra året var 13 procent av niondeklassarna obehöriga till de
nationella programmen. Om du
kan vara en av dem finns det introduktionsprogram – ta med
ett sådant mot slutet av din ansökningslista.

Läs på om programmen

Vägen till högskola

Sök många utbildningar

Ta reda på så mycket som möjligt om vilka program som finns
och vad de leder till. Vill du gå
yrkesprogram eller högskoleförberedande? Samhällsprogrammet är det absolut vanligaste,
en fjärdedel av eleverna går någon variant av det.

Yrkesprogram
innebär inte att
ALLA
vägen till högKAN LÄSA
skola är stängd.
VIDARE
Man har rätt att
läsa in den kurs
som krävs för att bli behörig.

Sök inte för få utbildningar.
Minst fem, men det finns ingen
övre gräns. Gardera dig. Om du
är osäker på din chans på favoritprogrammet, lägg det ändå
överst – du kommer att gräma
dig om det stryks för att du
kommit in på något annat.

Kolla olika skolor

Två ansökningar

Tidigare elever

Bara Stockholms län har ungefär 1 200 nationella program.
Och antagningspoängen skiljer
sig från skola till skola. Så det
gäller att försöka avgränsa sig –
program, område, skoltyp.

Den preliminära ansökningen
är för att se hur du ligger till så
att du slipper en kalldusch när
det gäller. Till den slutgiltiga
ansökningen kan man radera
alla val och lägga till nya.

Jämför gymnasie- JÄM
FÖR
skolor. Läs vad
FLERA
elever som redan SKOLOR
går där tycker om
utbildning, miljö,
lärare och sin egen utveckling.

Vill du bli Säljare-Marknadsförare?
Utbildningsstart i Göteborg, februari 2014. www.smhsverige.se

>10*10 olika yrken
Besök oss inför gymnasievalet
27/11, 17/1 och 28/1
naturbruk.nu/besok

VÄGEN
TILL
JOBB
& VIDARE

Det här kan du läsa hos oss:
Häst & travsport
Djurvård
Skogsbruk
Trädgård
Arbete med hund
Jakt & viltvård
Lantbruk
Naturguidning

STUDIER

KOM TILL ÖPPET HUS
ons den 20 nov kl 17.00 - 19.30
MTG öppnar dörren till vuxenlivet.
Vi utbildar moderna fordonstekniker
som branschen vill ha. Och 9 av 10 elever
har jobb efter avslutad utbildning.
Kom och träffa elever och lärare &
testa på våra olika arbetsstationer.
Välkommen!

www.naturbruk.nu

Nymilsgatan 31, Västra Frölunda
031 – 367 14 00 | www.goteborg.se/mtg

Det har aldrig varit bättre att starta dagen med frukost. När du köper en frukost från 45 kr så bjuder vi på
en värdekupong som du kan använda vid ditt nästa lunchbesök hos oss, säg bara: ”bjud mig på lunch”.

Säg “bjud mig på lunch”
och köp en frukost fr 45 kr.
Så bjuder vi på en
lunch värd 65 kr!

Välkommen in till någon av alla våra McDonald’s - restauranger som serverar frukost i Göteborg!
®

(Avenyn, Scandinavium, Nordstan, Backaplan, Rambergsvallen, Frölunda, Mölndal, Kållered, Onsala, Partille, Stigs Center, Bäckebol, Kungälv, Ale Torg & Stenungsund)
Erbjudandet gäller t o m den 20/12 2013 eller så långt lagret räcker på ovanstående restauranger. Gäller valfri värdemeny upp till 65 kr.

ras ar!
rve dag
t se alla
kos 0
Fru ill kl 1
t
fram

KÖP EN FRUKOST SÅ
BJUDER VI PÅ LUNCH!

HÄLSA & SKÖNHET

www.metro.se
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Gör en cleansekur och
rena kroppen naturligt

18

Tips från coachen

HANNAH
ANDERSSON
Metros hälsooch träningsexpert. Du når
henne på
hannah.
andersson@
metro.se

Inkludera även bänkpress.
Öka andelen färska och frysta grönsaker och frukt. FOTO: TT

HUR BYGGER
JAG BÄST
MINA AXLAR?

Problem med småätande, sömnbrist eller
svagt immunförsvar? Metros hälsoredaktör
har pratat med cleanseexperten Josefine
Jäger om hur vi kan ge kroppen en nystart.
Josefine Jäger är kock och
entreprenör, känd för sin signatur inom rawfood och det
växtbaserade köket. Josefine
driver sitt eget företag Jfine
Cousine och har själv utvecklat programmet Cleanse8.
En cleanse innebär att
man naturligt låter kroppen
gå in i ett reningsläge.
– Du ger matsmältningssystemet en välförtjänad vila, samtidigt som kroppen
på fasta tider blir genomsköljd och berikad med ekologisk och högkvalitativ näring, säger Josefine Jäger.
Kroppen boostas med enzymer, antioxidanter, vitaminer, mineraler, klorofyll,
vätska och fibrer, som ger
stöd åt kroppens reningsorgan. Programmet går ut på
att dra ner och fasa ut processad mat, mejeriprodukter, animalier (inklusive fisk
och skaldjur). Dra även ner
på koffein, socker, artificiella sötningsmedel, gluten,

processade oljor, sojaprodukter, mikrovärmd mat,
kolsyra, alkohol, nikotin och
läkemedel som Alvedon och
Ipren.
Öka på ditt intag av färska
och frysta grönsaker, rotfrukter, frukter och bär,
groddar och skott, nötter
och frön, råris, näringsrika
gryn, quinoa, bovete, bönor,
ärtor, linser, alger, kallpressade oljor. Lägg till ångade
grönsaker som broccoli och
blomkål för en matigare
måltid. Ät också mer rawfood, buljonger, soppor, alger, juicer och smoothies.
Starta dagen med en kopp
varmt vatten och en halv
pressad citron. Citronte
väcker systemet och stöder
eliminering av slaggprodukter. Fortsätt sedan med en
grön juice eller smoothie.
Drick rikligt med vatten
samt ört- och kryddteer mellan målen för att rensa systemet. HANNAH ANDERSSON

Fakta/Cleanse
• En cleanse
kan bidra
till att du:

kropp från socker
sockersug, småätande och
processad mat.

• Inspireras
till nya sunda
vanor och
tankebanor.

• Blir piggare,
gladare och får
ny energi.

• Renar din

Bli fri sockersuget.

• Ger dig själv en
nystart.

Trött på din
tatuering?
Vi erbjuder blekning av tatueringar med laser
och tillämpar prisgaranti
Välkommen på kostnadsfri konsultation!

FRAGAN? Hej Hannah! Har du
något bra tips på hur jag
bygger upp mina axlar?
Rebecca
Hej Rebecca! Mitt tips är att
du satsar på övningar så som
militärpress, axelpress och
sidolyft med hantlar. Inkludera även övningar så som
armhävningar, rodd, bänkpress, chin-ups och latsdrag.
Axeln aktiveras även även
om det inte är isolerande
axelövningar. Hannah

Nötterna torkas långsamt.

GRODDADE
NÖTTER TAS
LÄTTARE UPP
Josefine Jäger är kock och entreprenör och har utvecklat ett cleanse-program. FOTO: JESSICA GOW/TT

Det här ska du tänka på:
Ingen quick-viktfix

Lyssna på kroppen

Undvik hård träning

En cleanse ger kroppen en näringsdusch och en nystart. En
cleanse kan ha en positiv inverkan på din sömn och ditt immunförsvar. Låt dig inspireras
till nya hälsosamma vanor och
tankebanor. Det är inte rekommenderat för gravida, sjuka
eller barn att göra en cleanse.

Ge dig själv utrymmet att maximera vilan. Ät långsamt i en
lugn miljö (inte på språng, i bilen eller stående). Att sitta ner
och äta i lugn och ro gör det
lättare för kroppen att ta till sig
näringen. Du undviker överkonsumtion då du känner av mättnad bättre.

Beroende på vilken typ av
cleanse du gör bör du vara varsam med hård träning. Välj gärna att göra en cleanse över helgen då du är ledig. Unna dig
mjuk träning som till exempel
yoga och pilates och ta väl
hand om dig själv. Ta ett skönt
bad eller en skogspromenad.

Det börjar med en
förundersökning...
...och slutar i Peru!
Med en ögonoperation kan du slippa ditt
synfel. Samtidigt kan dina gamla glasögon
ge stor glädje i en annan del av världen.
Som tack får du 1 000 kr i rabatt.
Ring och boka din förundersökning idag.

1 000 kr

rabatt på din
operation
tom 30/11

Kan ej kombineras med andra erbjudanden
Göteborgsvägen 89 i Mölndal
Tel 031-72 72 321 • www.ambers.se

020-61 62 00 • www.memira.se
Vi finns nära dig med 29 kliniker över hela Sverige.

TIPSET! Nötter som blötläggs
och långsamt torkas på låg
värme är mer lättsmält för
våra magar. Kroppen har även
lättare att ta upp näringen i
groddade nötter. Mitt favoritmärke 2die4 har en serie nötter och frön som nu går att
köpa på Gryningen.eu

Hannahs blogg:
Fashionablefit.
metromode.se

Måndag 18 november 2013
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pling

Tipsa Pling: e-post: pling@vasttrafik.se
Västtrafik: Har du frågor om tider, priser
och biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00

Västtrafik
Box 405, 401 26 Göteborg
www.vasttrafik.se
Produktion: www.newsroom.se

Din guide till kollektivtrafiken

trafiknytt
Från och med i dag
klockan 04.00 stannar
åter Alingsåspendeln vid Aspen
station. Förlängningen av plattformarna är då klara.

Nytt tv-system
lanseras på tre
pendeltågslinjer
Nu lanserar Västtrafik ett nytt
tv-system på tre av sina pendeltågslinjer. TV4-Gruppen står
för både innehåll och försäljning
i det nya tv-systemet, som
både ger Västtrafiks resenärer
relevant information och annonsörerna en ny effektiv kanal
att nå sina kunder i Göteborgsregionen.
Västtrafiks nya tv-system
installeras till årsskiftet på Västtrafiks pendeltåg i ett pilotprojekt
som kommer att pågå i ett år.
Tågen kommer att trafikera Kungsbacka-, Ale- och Alingsåspendeln,
där elva miljoner årliga resor görs.
Västtrafiks kunder på de aktuella
sträckorna kommer därmed att
kunna ta del av nyheter, sport,
väder, lokala inslag och trafikinformation.
– Vi vill erbjuda våra kunder nya
möjligheter att få del av snabb och
relevant information på ett nytt
och underhållande sätt. Vi vet att
det är något som våra kunder efterfrågar och det kommer att bidra
till en bättre reseupplevelse, säger
Maria Björner Brauer, enhetschef
på försäljning och marknad Västtrafik.
För nyheter, sport och väder
står TV4-Gruppen. TV4-Gruppen
säljer också annonsutrymme och
erbjuder därmed annonsörer en
helt ny annonskanal.
– Samarbetet med Västtrafik
ger oss en ännu starkare nationell
räckvidd och vi förstärker TV4 Out
of Home som en effektiv kanal
för både lokala och nationella
annonsörer att nå sin målgrupp
med ett relevant budskap. Vår
ambition är att driva tillväxten och
utvecklingen inom kollektivtrafiken och jag tycker att det här är
ett lysande exempel på att vi gör
just det, säger Robert Danowsky,
affärsområdeschef för TV4 Out
of Home.

En plats i förändring
Vid hållplatsen Rosenlund
finns mycket att titta på.

Hållplats i svartvitt

Ä

lvsnabbare går i skyttel
trafik över till Lindholmen
och människor strömmar
av och på. Ute på några
pålar i vattnet sitter ett gäng skarvar
och spanar.
På andra sidan älven ligger den sto
ra dockan och intill busshållplatsen
flyter Parken, en stor parkeringsbåt
som rymmer 400 bilar. Pråmen är
från 1970talet och kommer ur
sprungligen från Korea.
Vänder man i stället blicken in mot
stan tornar Rosenlundsverket upp
sig med sin höga skorsten. När det
byggdes 1846 var det Skandinaviens
första stadsgasverk. Nu rivs delar av
byggnaden på grund av den nya
spårvägslinjen längs Stora badhus
gatan bort mot Järntorget. Men
skorstenen blir kvar.
Intill ligger det palatsliknande
affärshuset Merkur från 1897 som är
Skeppsbrons äldsta hus. Här finns
också Sveriges äldsta kinarestaurang
– Kinesiska muren. Hela huset som
är från 1914 tycks ha satt sig och ser
nästan lika vindlande ut som den
riktiga kinesiska muren i Kina.
Rosenlund är en plats där gammalt
nu ska möta nytt och jag undrar hur
här kommer att se ut om tio år…
Erica Holm
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CHECKA IN

Viktigt med läget för sätet. Gillar du att
resa bekvämt? Då kan det löna sig att välja
ut flygstolen före långflighten.

Så väljer du den perfekta flygstolen
Smaken är som baken om val av flygstol, enligt Ticket.
Vill du ha det lugnt och tyst, inte så mycket spring och
komma av fort efter landning, bör du välja säten långt
fram och inte bredvid en toalett. Vill du sova kan det
vara bra att ha en fönsterplats. För extra benutrymme
är säten vid en nödutgång att föredra. METRO

”Charlie Chaplin.
Vi skulle prata film,
stora hjärtan och
humanism.”
Thomas Di Leva till resemagasinet Escape om vem
han skulle vilja sitta bredvid på en långflygning.

Besökare känner sig lätt som Alice i Underlandet på Wilde Renate.
FOTO: PRESSBILD

Klubben Wilde Renate. FOTO: PRESSBILD

En labyrint och ett vuxendagis – ett hedonistiskt hem för allt möjligt folk. Det är klubben Wilde Renate. FOTO: PRESSBILD

Hur ofta hör man inte alarmistiska utrop om att ”Nu är allt slut, nu är Berlin förbi, hajpen har blivit för stor”? Men så står ändå staden
där. Lika brokigt intakt som alltid har den lyckats rädda och återuppfinna sig själv gång på gång. Berlin blir bara bättre och bättre. Vi
lät journalisten Annamaria Olsson skriva ner sina bästa tips till staden.

Berlin blir bara bättre
Bästa stället för att
spana på hipsters

Efterrätterna små
konstverk i sig

För dig som älskar
pannkaksfrukost

Här festas det under
veckans flesta dagar

Storfavoriten för alla
easy jet-setters

Fin hemmafeeling
fast mitt i stan

Kafé: St Oberholz
Sankt Oberholz är
Berlins bästa ställe
för dig som vill spana på laptopknattrande, nyinflyttade New York- och Tokyohipsters eller bara smyglyssna
på samtal om vad som händer
på stadens alla internationella
start up-kontor. Det är en sann
mötesplats och kommer med
100 procents säkerhet att ikoniseras i böcker och filmer i framtiden.
Rosenthaler Straße 72A, Mitte
+49-30 240 85 586
Sanktoberholz.de

Restaurang: Glass
Länge har alla de
trendiga restaurangerna legat i Mitte
eller Kreuzberg, men de senaste
åren har det hänt något. Intresset för de tjusiga boulevarderna
kring Kurfürstendamm har börjat blomma. Senaste tecknet på
det är Glass med Tel Aviv-kocken
Gal Ben Moshe som lagar chica
fyra- eller sexrättersmenyer för
45–59 euro. Glass har en av stadens få, veganska fine diningmenyer och efterrätterna är små
konstverk i sig. Uhlandstraße
195, Charlottenburg +49-30 547
10 861
Glassberlin.de

Restaurang: Atlas
Pancakes
Ett av stadens mest
älskade frukostställen är California Breakfast Slam.
Ett annat alternativ är Atlas Pancakes. För dig som har en förkärlek för söta frukostar och
pannkakor med frukt är Atlas
ett måste. Som sig bör i kreativa
Kreuzberg serveras frukostarna
dygnet runt och intas lika gärna
med en drink som en kaffe.
Atlas Pancakes
Forsterstraße 5, Kreuzberg
Atlaspancakes.com

Klubb: Chalet
Chalet är en ny
klubb, skapad av
samma människor
som låg bakom legendariska
Bar 25 som slog igen för några
år sedan. Sedan dess har de
hunnit öppna klubben Kater
Holzig, restaurangen Kater
Schamus och har nu köpt hela
marken där den legendariska
baren låg för att bygga en
konstkoloni och ett berlinskt
nybyggarsamhälle. I Chalets
vardagsrumsliknande lokaler
festas det de flesta dagar i veckan. Vor dem Schlesischen Tor 3,
Kreuzberg Chalet-berlin.de

Klubb: Wilde
Renate
Wilde Renate är en
labyrint. Ett vuxendagis. Ett hedonistiskt hem för
allt möjligt löst folk. Det halvbisarra huset har så många krypin
och dansgolv att besökaren lätt
känner sig som Alice i Underlandet. Massvis med bra techno- och housebokningar, en rolig trädgård och ständiga open
air-fester på nya locations gör
klubben till en storfavorit bland
världens alla easy jet-setters
som kommer till Berlin för att
festa. Alt-Stralau 70, Friedrichshain. Renate.cc

Hotell: Linnen Club
Ett vackert inrett
bed & breakfast i
Prenzlauer Berg
med sex individuellt inredda
rum – och en trerumslägenhet
– att hyra. Fin hemmafeeling i
ett område som är perfekt för
barnfamiljer som vill vara mitt i
stan men ändå kunna njuta av
lite lugn och ro. Gatan fullkomligt kryllar av små kaféer och
restauranger och den stora söndagsloppisen Mauerpark ligger
precis runt hörnet.
Eberswalder Straße 35
+49-30 473 72 440
Linnenberlin.com

RESOR 21

www.metro.se
måndag 2013-11-18

Dagens

Buss & boende inkl. liftkort!
Greklands turism hjälper ekonomin
Många av sommarens semestrare valde Grekland som
resmål. Antalet utländska besökare ökade i år med 10
procent jämfört med förra året. Så ser det ut att bli
även nästa år, rapporterar TT. Den ökade turismen till
Grekland har visat sig ha en positiv effekt på ekonomin. Turismen utgör 17 procent av landets BNP. METRO

Weekendpaket v47-49
To-sö 3 skiddagar . fr 1590:- /p

klapptips!

Nyårsresa

Sö-to 4 skiddagar . fr 2990:- /p

Weekendpaket V2
To-sö 3 skiddagar . fr 1890:- /p

0303-930 85 • www.softresor.se

Skidresor
WEEKENDBUSSAR

Alla sovkuddar

2för1
Gäller t.o.m. 24/11-2013

Vi bjuder på varan med lägst pris

HEMSEDAL
28/11, 12/12, 2/1, 30/1

WEEKENDBUSSAR

HAFJELL

DEN SOM ÖNSKAR SKA FÅ

12/12, 16/1, 27/2, 6/3

Häng me!
031-51 80 00
www.jtalpinresor.se

INDCEN RESOR - RESESKRÄDDAREN
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Vi bokar även charter

www.ethnictravel.se • 031-18 20 20 • Södra vägen 4, 1tr

VÅRVINTER REA!
Just nu kan du fynda charterresor
med avresa i februari till april

Just nu har vi REA på utvalda hotell och avgångar
med avresa i februari till april. Så passa på att
värmesäkra vintern och våren redan nu!
Se alla hotell på detur.se

Upp till

1.000:-

rabatt/person

Mer läsning
• Läs mer om världens metropoler i det senaste numret av Res.
METRO RESOR I SAMARBETE MED

Med efterrätter som små konstverk. FOTO: PRESSBILD
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varje
fredag

Belgrad direkt flyg .... 1190:Skopje direkt flyg...... 1490:Tuzla direkt flyg...........790:Zagreb ...................... 2490:Pristina ..................... 3290:Sydney...................... 8990:-
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s
18/1 enast
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3

Flyg från Landvetter

Avser angivna hotell med avresa 7/2 – 6/4 2014.
Rabatten gäller per person och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller inte på endast flyg eller ospecificerade resor. Begränsat antal platser.
För mer information ring
08-723 46 00 eller kontakta din
lokala resebyrå.

www.detur.se

där solen skiner!
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”Jul i Vietnam, det
var väldigt coolt.”

Valter Skarsgård har packat ner hantlar i sin resväska, undviker att svara ”ja” på frågan
om han är terrorist när han ska resa till USA och slipper gärna att stå i långa köer.
STJÄRNA
PÅ VÄG
– Det är många. Ett exempel var för några år sedan
när jag åkte med familjen
till Vietnam för att fira jul.
Det var väldigt coolt. Vi bodde i små hyddor på stranden, drack smoothies och
badade hela dagarna. Annars har jag mycket roliga
minnen från Los Angeles.
Där har jag varit mycket.
Värsta resminne ...

– Jag var ofta väldigt sjuk
när jag var liten och reste.
Men det var nog snarare
traumatiskt för mina föräldrar, jag minns ju inget av
det. Annars är väl det värsta
som hänt att jag missat flyg
för att jag har stått i en lång
kö när jag skulle byta flyg.
Så jag fick vänta i flera timmar på en flygplats mitt ute

FOTO: EERO HANNUKAINEN

Det första jag gör på hotellrummet ...

Skådespelare och har
medverkat i bland annat
Arnfilmerna.

Bästa resminne ...

Vietnam.

skulle träna i USA i alla fall.

Valter Skarsgård

• Ålder. 18 år.
• Bor. Stockholm.
• Familj. Mamma My, pappa
Stellan, syskonen Alexander,
Gustaf, Sam, Bill och Eija.

– Kollar om det finns wifi. Nej, förresten. Minibaren
kollar jag först. Även om
man inte äter något eftersom det är så onödigt dyrt så
vill man ändå kolla vad det
finns. Det är spännande att
se vad det är för slags hotell.
Bästa restipset ...

• Aktuell. Spelar huvudrollen i filmen ”IRL” som hade
premiär den 25 oktober.

i ingenstans. Men det är väl
inte så traumatiskt egentligen. Jag satt och åt hamburgare, liksom (skratt).
Packar jag alltid ner i väskan ...

– Kläder är väl det som
alltid följer med. Och typ
laddare. Min väska är väldigt tråkig. Någon hantel
kanske, tog med den när jag

– Vara förberedd och ha
alla papper redo. Sedan är
det alltid skönare om man
köper ett sådant tillägg som
gör att man får gå förbi köerna, vilket är jäkligt skönt.
Framför allt om man är tolv
år och åker till USA själv.
Och om du ska åka till USA
– kryssa inte i ”ja” på frågan
om du är terrorist. Då kommer du inte in i landet.
KAROLINA
SKOGLUND
karolina.skoglund@metro.se

Valter på galapremiär av den nya filmen ”IRL” på biografen Rigoletto.
FOTO: EERO HANNUKAINEN

Prova på erbjudande
40min massage+

30min akupunktur

Prova på!

350:Berzeliigatan14, 4tr.
Tel. 031-162708
mobil. 0722-347 230

alt. 50min helkroppsmassage
SPECIALITETER:
Nacke, rygg, smärtor, huvudvärk,
ischias, migrän, stress, sömn,
mage & tarm mm.

www.kinaterapi.se

s
ntern
Se vi m på
ra
prog ine.se
l
stena

Andra Långgatan 27
Tel. 031-38 90 600
mobil. 0737-482 266

Öppen föreläsning

Vill du veta mer
om psoriasis?
Fri
entré!

21/11 kl 18.30–20.30

Malmstensalen, Handelshögskolan

Mycket nöje ombord!
Veckans program på Stena Danicas morgonturer.
Tisdag 19 / 11
Onsdag 20 / 11

Bingo med vår gästvärd.
Dans med Callinaz.

Torsdag 21 / 11
Fredag 22 / 11
Lördag 23 / 11

Livejazz med Gothenburg Swing Society.
Pepperland sjunger Beatles-låtar.
Barnsligt kul med Nicke Nyfiken.
Trubadur Björn Nilsson.
Barnsligt kul med Nicke Nyfiken.
Trubadur Lars Granath.

Söndag 24 / 11

Everyone deserves a break.

För mer info 0735 20 21 85 eller maila info@pso.se
Psoriasisförbundet i Västra Götaland
i samarbete med Abbvie.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Priset gäller alla dagar utresa 09.15 hemresa 14.00 eller 20.15. Underhållning med livemusik
ons–sön utresa 09.15 hemresa 14.00. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
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Olycka. Buss av vägen
– Önnered fick ställa in
Lugis herrlag var på väg för
att möta Önnered i handbollens elitserie när busschauffören förlorade medvetandet. Då tog lagledaren tag
i ratten och stoppade troligen bussen från att välta.
Lugi hade hunnit knappt
halvvägs från Lund till Göteborg när lagets buss plötsligt
saktade ner på E6. Chauffören vände sig om och sa att
han inte mådde bra.
– Sedan tuppar han av, säger Lugis lagledare Carina
Nilsson, som agerade direkt.
– Jag tar tag i ratten och
försöker styra bussen. Vi

SPORT

Kvaldramat. Svensson
tänker inte lägga straffar

Silly season

Pekalski klar för
Häcken – eller?
Enligt fotbollskanalen.se
är Malmö FF:s nyblivne
SM-guldvinnare Ivo Pekalski klar för Häcken. Mittfältaren har på grund av diskbråck inte spelat mycket
i år, vilket inte skulle avskräcka Häcken. Klubbens
sportchef Sonny Karlsson
dementerar dock att
Pekalski skulle vara på väg
till Hisingen. METRO

Henrik från
Göteborg
bäst i världen
Henrik Stenson får en segerpuss av hustrun Emma Löfgren efer sin vinst i Dubai World Golf Championship. /FOTO: AP

Historisk. Konkurrenterna jagade men
ingen kunde stoppa
Henrik Stenson. Med
en överlägsen seger
i Europatourfinalen
blev han först med att
vinna PGA-slutspelet
och Europatourens
penningliga samma år.

Tennishjälte

”Ord kan inte
beskriva hur jag
känner just nu.
Detta är det
största som hänt
mig i karriären.”
Den tjeckiske tennisspelaren
Radek Stepanek, som avgjorde
Davis Cup-finalen mot det
serbiska hemmahoppet Dusan
Lajovic i den femte och avgörande matchen i DC-finalen
i Belgrad. Därmed försvarade
Tjeckien fjolårets DC-seger.

körde i diket, men enligt vad
brandmännen säger så gjorde det lilla jag gjorde nog att
bussen inte välte.
Efter dikeskörningen utförde Lugis sjukgymnast Håkan Skillius hjärt- och
lungräddning på chauffören.
Ingen passagerare kom
till skada, men matchen Önnered–Lugi sköts upp och
Lundalaget åkte hem igen.
– Jag vill inte hylla mig
som någon hjälte. Jag ville
bara rädda upp situationen
till en så bra situation som
möjligt, säger redan hjälteförklarade Nilsson. TT

– Det har varit ett drömår,
en drömsommar och mitt
livs säsong, säger Henrik
Stenson, som inte visade
några tecken på nerver under den sista dagen på Jumeirah Golf Estates i Dubai.
Med sex birdies och en
eagle på sista hålet fick säsongen ett perfekt slut. Sonen Karl sprang över greenen, kramade om sin pappa
och tillsammans vinkade de
in i tv-kamerorna.
Stenson vann med sex
slags marginal ned till engelsmannen Ian Poulter som ti-

Citat
digt under den sista rundan
kunde börja ge upp drömmarna om att gå om svensken och på så sätt ha en
chans att vinna tourens penningliga. Ingen kunde stoppa 37-åringen.
Och när han lyfte trofén
gjorde han det som den förste att vinna både PGA-slut- Tvåan i Dubai och på penninglistan,
engelsmannen Ian Poulter, hyllade
spelet och Europatourens Stenson.
penningliga under samma
år. För storspelet i Dubai
fick han saftiga 985 476 euro,
Henrik Stenson
8,8 miljoner kronor.
– Jag visste att det skulle
• Född. 5 april 1976,
bli en tuff vecka och att kili Göteborg.
larna verkligen skulle försöka att komma i kapp mig,
• Bor. Orlando, Florida.
så jag är väldigt glad över att
jag lyckades hålla undan de
• Familj. Hustrun Emma,
här dagarna, säger världsbarnen Lisa och Karl.
trean som nu knappar in på
tvåan Adam Scott.
• Meriter. Segrare av PGAStenson har ett mål kvar.
slutspelet (Fedex Cup) och
Att bli förste svenske herrEuropatourens penningliga
golfaren att vinna en major.
2013. Fyra segrar på USA– Absolut, jag vet inte hur
touren, sex segrar på Eurojag ska kunna toppa det här
patouren, vann inofficiella
nästa år, men jag ska göra
VM för tvåmannalag 2008.
allt jag kan i major-tävlingTvåa i British Open 2013.
arna, sa Stenson. TT

”Ni har sett den
bästa golfaren på
planeten, det är jag
säker på.”

Alpint

Innebandy

Det kan gå till straffavgörande i morgon om landslaget ska nå VM. Då avstår lagets mest rutinerade spelare.
Anders Svensson har inte
nerverna.
Sverige måste vinna playoff-returen på Friends Arena
med 2–0 eller med två måls
marginal vid övriga resultat
efter 90 minuter för att
ta sig till Brasilien.
Vid 1–0 väntar förlängning. Inga mål
där och ett straffdrama tar vid.
Om
Svensson får
göra sin
148:e
(och sista?)
landskamp
och är kvar på planen överlåter han
åt fem andra att ta
sig an straffarna.

– Jag kan sätta tio straffar
i krysset i rad på träning,
men när jag går ut kommer
jag inte att göra det. Det
handlar helt om det mentala, inget om träning.
– De som är aktuella känner sig nog redan klara. Jag
tror också att ledarna har
det klart för sig. Du har Kim
(Källström), Sebastian (Larsson) och Zlatan. (Rasmus)
Elm... och (Mikael) Lustig.
Där har du fem.
Med Svensson från
start har Sverige vunnit
mot Irland, Kazakstan och Österrike.
I förlusterna mot
Tyskland
och
Portugal
var
han bänkad.
– Jag skämtade om det
tidigare, när
vi måste
vinna spelar
jag. TT
Resultat
Fotboll Landskamp

Honduras–Brasilien ................. 0–5 (0–1)

Fotboll VM-kval, Afrika

Kamerun–Tunisien .................. 4–1 (2–0)
• Kamerun till VM med sammanlagt 4–1.

Handboll Champions L, dam

Metz–Sävehof...................30–20 (20–10)
• Sävehof slutar tvåa i grupp C och är
sedan tidigare klart för kvartsfinal.

Handboll Champions L, herr

Drott–Ålborg ......................26–35 (8–15)
• Efter fem matcher ligger Drott ligger
sist i grupp D, med 1 poäng.

Innebandy Superligan, herr

Rally-etta
Sebastien Ogier, till höger, och
hans kartläsre Julien Ingrassia
firar parets seger i Wales VMrally, parets nionde VM-seger
i år. Ogier vann hela VM-serien
överlägset. /FOTO: JON SUPER/AP

Fotboll

Granlo–Helsingborg . 3–8 (1–1, 1–2, 1–5)
Caperiotäby–Storvreta .4–6 (2–2, 2–1, 0–3)
Dalen–Pixbo ............. 4–5 (2–3, 2–1, 0–1)
Falun–Jönköping ...... 8–2 (3–0, 3–2, 2–0)
AIK–Växjö ................. 4–3 (2–0, 0–1, 2–2)

Innebandy Superligan, dam

Täby–Endre ............... 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)
Falun–Dalen.............. 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)
Mora–Jönköping .... 12–3 (5–1, 4–1, 3–1)
Pixbo–Rönnby .......... 3–5 (1–2, 2–2, 0–1)
Djurgården–Huddinge .....................13–1
Sala–Iksu .................. 3–9 (2–3, 0–4, 1–2)
Uppsala–Karlstad ..... 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Ishockey NHL

Ottawa–Columbus .... 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

Handboll

Hargin bäste
premiärsvensk

Pixbo vann
och förlorade

Kamerun klart
för fotbolls-VM

Sävehof förlorade
stort i Frankrike

Mattias Hargin kom femma i slalompremiären
i Levi i går och blev därmed blev bäste svensk.
André Myhrer slutade på
50:e (!) plats och Markus
Larsson blev 18:e. Österrikaren Marcel Hirscher
vann överlägset. METRO

Pixbos herrar bortavann
i går mot bottenlaget
Dalen. Göteborgarna
vann till slut med 5–4
och avancerade till fjärde
plats i tabellen. Samtidigt blev det förlust för
damerna, 3–5 hemma
mot Rönnby. METRO

Kamerun är klart för VM
i Brasilien. Efter 0–0
i den första playoffmatchen besegrade man
i går man Tunisien med
4–1hemma.
Därmed är 24 av de 32
länderna som ska spela
i VM klara. TT

I veckan vann Sävehofs
damer sin 50:e raka elitserieseger. I Champions
League blev det dock förlust med 20–30 borta
mot Metz. Sävehof var
sedan tidigare klart för
avancemang. Lottningen
sker i morgon. TT

Mattias Hargin slutade på femte
plats i Levi. FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT
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Säljare, bartendrar, studenter och en modell ...
Niklas Örn

Från: Norrköping/Stockholm
Gör: Säljare

Ålder: 29 år
Från: Stockholm
Gör: Lastbilschaufför, studerar

Emelie Rydberg

Ålder: 19 år
Från: Småland/Stockholm
Gör: Frisör, sångerska

Anna-Katarina Rydberg

Magdalena Reise

Aina Lesse
Ålder: 21 år

Ålder: 23 år
Från: Hässleholm
Gör: Säljare

Ålder: 23 år
Från: Härnösand
Gör: Säljare, modell

Björn Norrby

Från: Örebro
Gör: Servitris, make up-artist

I kväll firar CSI
sitt 300:e avsnitt

Ålder: 23 år
Från: Linköping
Gör: Bartender, barchef

I kväll sänds det 300:e avsnittet av långköraren
”CSI” på Kanal 5. Det firar serien med att låta
tittarna vara med och lösa ett fall. Man har nämligen gömt siffran 300 hela
14 gånger under avsnittet. Siffrorna kan vara
gömda i både synliga föremål men också i sådant
som sägs. Efter sändningen kan man kolla in på
Kanal 5 Play för att se om
man hittade alla. Anledningen till att det är just
14 gömda siffror är för
att ”CSI” hållit på i 14 säsonger. Det 300:e avsnittet av ”CSI” sändes i USA
den 22 oktober. METRO

Ålder: 25 år
Från: Stockholm/Oskarshamn
Gör: Går på Handelshögskolan

Samir jr Badran

Ålder: 23 år
Från: Malmö
Gör: Säljare, bartender

Jesper Fröidh

Jesper Johansson

Evelina Schönherr
Ålder: 20 år

Lös ”300”- fallet

Ålder: 35 år
Från: Klippan
Gör: Underhållare, fritidsledare

NÖJE

Musik
Vegetarian

Håkan Hellström
var hemlig gäst

Joan Jett
kritiseras
Joan Jett har petats från
staten South Dakotas ekipage, där hon skulle ha
uppträtt i Macys Thanksgiving-parad i New York.
Rocksångerskan utesluts efter att ha kritiserats för att
hon är vegetarian och kämpar för djurs rättigheter,
skriver Contactmusic. Boskapsuppfödning är en av
statens viktigaste industrier. TT

Översta raden: Niklas Örn, Magdalena Reise, Aina Lesse, programledaren Malin Gramer, Emelie Rydberg, Anna-Katarina Rydberg, Björn Norrby och Jesper
Johansson. Nedre raden: Evelina Schönherr. Samir jr Badran och Jesper Fröidh . FOTO: NATANAEL JOHANSSON

De letar kärleken på
nya ”Paradise hotel”
Start. ”Paradise hotel”
är tillbaka. Tio singlar
checkar in för att hitta
kärleken. En av dem är
23-årige Samir jr
Badran. ”Jag är en
hjärtekrossare.”

och förhoppningsvis en del
kärlek. I kväll är ”Paradise
hotel” tillbaka med en ny säsong och redan i första avsnittet blir det intimt mellan två av deltagarna.
En av singlarna som får
mest uppmärksamhet i programmet är 23-årige Samir
jr Badran som själv tror att
han kommer att få rollen
Fem killar och fem tjejer som hjärtekrossaren.
– Jag tror att min roll
flyttar in på ett hotell i Mexikommer att vara den hårde
ko.
Där blir det sol, bad, fest spelaren och hjärtekrossa-

ren. Jag är kanske inte det
normalt sett men det är nog
så jag kommer att framställas, säger han.
Tjejerna säger flera gånger i första avsnittet att Samir
är den snyggaste killen.
– Det var verkligen inte
väntat. När jag såg de andra
killarna så tänkte jag att det
kommer att bli tufft.
Vad tror du tjejerna faller
för hos dig?
– Jag tror att tjejer tänder
på självsäkra killar. Och jag

brukar inte skämmas för något, säger Samir.
– Sedan brukar det vara
mycket snack om mina
ögon. Tjejer brukar inte vara ett problem, säger han
och avslutar med att avfyra
ett självsäkert leende.
”Paradise hotel” har premiär i kväll klockan 22.00
på TV 3.
ANNELI
SANDBERG

Portad

”Nekas inträde.
Hoppas jag kan
komma snart.”
Komikern Russell Brand hade sex
utsålda föreställningar inbokade
i Sydafrika, men tvingas ställa in
alla. Det visade sig att hans pass
hade för få tomma sidor för att få
komma in i landet.
TT

Alec Baldwin. FOTO: AP

välja mina med stor försiktighet i framtiden. Det jag
sade var stötande och oacceptabelt”, meddelar han i
ett uttalande. TT

Rättigheterna till tv-serien
”Simpsons” har sålts, skriver Deadline. FXX gick segrande ur striden med fyra
andra kabelkanaler. De ska
nu betala ”Simpsons”-producenten 20th Century Fox
8 miljoner kronor i veckan
för rättigheterna till repriserna – en rekordsumma i
tv-världen.
”’Simpsons’ är utan tvekan ett av de bästa programmen i tv-historien”, säger
kabelkanalens
vd
John
Landgraf, som kallar uppgörelsen för ”historisk”.
”Simpsons” började sändas 1989 och är nu inne på
sin tjugofemte säsong i rutan. TT

Komediserie

”How I met your
dad” får grönt ljus
Under hösten har det
ryktats om att tv-serien
”How I met your mother” ska få en spin-off.
Nu bekräftar CBS och
20th Century Fox att
man kommer att göra ett
pilotavsnitt till en komediserie vid namn ”How I
met your dad”, skriver
Variety. Uppföljaren,
med helt nya rollfigurer,
kommer att följa en
kvinnlig huvudperson. TT

anneli.sandberg@metro.se

Förolämpning. Alec
Ny kanal. ”Simpsons”
Baldwins show stängs av såldes för rekordsumma
Alec Baldwins nya pratshow
”Up late with Alec Baldwin”
tvingas ta ett uppehåll på
två veckor, skriver Hollywood Reporter. Detta sedan
den amerikanska skådespelaren och tv-profilen läxats
upp av sin tv-kanal MSNBC
för sina homofoba uttalanden.
Det var efter en rättegång
mot Baldwins stalker som
ägde rum tidigare i veckan
som skådisen riktade homofoba förolämpningar mot en
fotograf. Händelseförloppet
fångades på film. Alec Baldwin har i efterhand bett om
ursäkt, både till sina fans
och sin arbetsgivare.
”Ord är viktiga. Jag ska

När det i lördags kväll
hölls en stödgala för leukemisjuke Kevin Williams i Göteborg fick evenemanget besök av en
hemlig gäst. Göteborgssonen Håkan Hellström
tog över Jazzhusets lilla
legendariska scen i sällskap av de gamla kollegerna från Broder Danieltiden, Theodor Jensen,
Daniel Gilbert och Lars
”Pop-Lars” Malmros. Håkan Hellström ägnade
sin hemliga spelning åt
både egna låtar som
”Brännö serenad” och
Broder Daniel-låten ”Iceage”, skriver GöteborgsPosten. TT

”Simpsons” är inne på sin tjugofemte säsong. FOTO: AP

Turné

Biebers utrustning
beslagtagen
Justin Biebers Sydamerikaturné fortsätter att
kantas av trubbel. Förutom att ha anklagats för
skadegörelse efter att ha
målat graffiti, avbröt den
kanadensiska popstjärnan nyligen en konsert i
Buenos Aires i förtid.
Nu har Bieber fått sin
utrustning beslagtagen,
sedan en advokat anklagat honom för att ha beordrat sina ordningsvakter att ge sig på en fotograf utanför en nattklubb i Buenos Aires.
Stjärnan står dessutom
anklagad för att ha skändat den argentinska flaggan. TT

Ooops.
Lugn. Gå med på Mina sidor på vasttrafik.se så hjälper vi dig. Oavsett om du tappat
kortet eller om om det råkat hamna i dokumentförstöraren, så får du ett nytt kort
med samma värde. Och det kostar inget extra.

Bli medlem på vasttrafik.se/minasidor
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Experterna om ”Idol”:
Ingen självklar stjärna
Idol. Musikexperterna
är eniga. Erik Rapp har
stor potential att lyckas
– men någon
självskriven framtida
stjärna finns inte bland
årets ”Idol”-deltagare.
Agnes, Darin och Loreen. Tvprogrammet ”Idol” har lyckats fostra ett gäng unga
stjärnskott till att bli framgångsrika artister.
Men vem minns Johan
Larsson, som kom trea
2006? Och vad gör egentligen 2007 års vinnare Marie
Picasso i dag? De flesta finalister glöms bort efter finalen.
– De kan få sig en käftsmäll när verkligheten hinner ifatt dem, säger Kenny
Mattsson, programchef på
Gröna Lund.

Han tror att deltagarna
lever i en bubbla som
spräcks när medierna slutar
skriva om dem. Plötsligt är
det inte bara de andra idolerna de konkurrerar mot,
utan hela Sveriges artistelit.
Karin Gunnarsson, musikläggare i P 3, tycker att
årets deltagare har mycket
kvar att bevisa.
– Jag är inte jätteimponerad. När de kommer ut i
verkligheten tävlar de på lika villkor som alla andra
och där är de bara ett axplock av alla duktiga artister, säger hon.
Fyra deltagare är nu kvar
i tävlingen och åsikterna
om vilka som lyser starkast
går isär. Men Erik Rapp är
en stor favorit.
– Erik är ödmjuk och har
förmågan att fånga tjejernas intresse. Alla finalister
har talang. Det är det sista
lilla extra som inte alltid
finns på plats, säger Kenny

Polisserie. ”The killing”
får fjärde säsong
Nedläggningshotade tv-serien ”The killing” får en
fjärde säsong, skriver Variety. AMC planerade att lägga
net serien redan inför den
tredje säsongen, men drog
tillbaka beslutet. Nu har
Netflix ryckt in och beslutat
att den amerikanska kriminalserien, i vilken den
svenske skådespelaren Joel
Kinnaman har en roll, ska
rundas av med en fjärde säsong med sex avsnitt.
”The killing” började sändas 2011 och kretsar kring
två Seattlepoliser, spelade

Mattsson.
Kevin Walker är en lågoddsare att vinna tävlingen,
Erik Rapp likaså. Men att en
vinst inte automatiskt innebär framgång har länge varit känt.
– Att vinna ”Idol” är ungefär som att ta examen. Sedan ska man ut i det riktiga
arbetslivet och det kan ta
ett tag, säger Kenny Mattsson.
På radiostationen Rix FM
spelas gamla idolers musik
med jämna mellanrum.
Men i år verkar startfältet
lite slätstruket, tycker Robert Sehlberg, musikchef på
kanalen.
– Kevin och Erik är bra.
Det är mycket möjligt att
någon av dem kommer att
spelas i radio framöver. Men
ingen är självklar. I nuläget
kan jag inte se någon Amanda Jenssen eller Darin bland
deltagarna. Det är nästan så
att man blir lite orolig, sä-

ger han.
Kristofer Åkesson är
marknads- och pressansvarig på konsertarrangören
Live Nation, som har jobbat
med flera tidigare ”Idol”deltagare. Han gillar Erik
och Elin bäst hittills, men
poängterar att det krävs något mer för att komma någonvart.
– De artister vi jobbar
med har frigjort sig från
programmet och står på egna ben. De måste kunna
åstadkomma en bra liveshow som folk vill gå och
se.
Kenny Mattsson håller
med:
– Jag kan omöjligt ställa
en deltagare på stora scenen sommaren efter att den
blivit känd om den inte har
något mer än ”Idol” bakom
sig. Det måste framför allt
finnas några hittar att spela, säger han.
JOHANNA LINDER/TT

Erik Rapp är den största favoriten i årets ”Idol”. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

GÖTA LEJON, NULLARBOR PRODUCTIONS OCH MGM ON STAGE PRESENTERAR

Joel Kinnaman. FOTO: AP

av Joel Kinnaman och Mireille Enos.
Inspelningarna drar i
gång i februari nästa år. Netflix kommer att göra de sex
avsnitten tillgängliga samtidigt. TT

KUNGÖRELSE

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger dig verktyg
för bättre hälsa
Kom och lyssna på föreläsningar av våra
specialister, ta del av goda exempel och bli
motiverad till en hälsosammare livsstil.

PATRIK ERIK
BJÖRN PERNILLA MIKAEL
INSSON HØIBY
MART
VING
KJELLMAN WAHLGREN TORN

Kost och allergi
Mat vi inte tål – överkänslighet eller allergi?
Torsdag 21 november 18.00 –20.00
Sahlgrens aula, Blå stråket 5,
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Fri entré. Vi bjuder på frukt och dryck.
Begränsat antal platser.
Läs mer på sahlgrenska.se/dinhalsa
Varmt välkommen!

Å R E T S F E E LEGSPOELO DDA-JGARU LI NKOVL-MA PARPS!!
SU CC É – UT ÖK AD

SUCCÉMUSIKALEN FRÅN BROADWAY!
BILJ: GÖTA LEJON, TEL 08-505 290 00
WWW.TICNET.SE, 077-170 70 70.
KÖP RESA OCH NÖJE HOS SJ 0771-75 75 75 ELLER SJ RESEBUTIK. MER INFO: WWW.GOTALEJON.SE
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Musiken skildrar det tuffa livet
Aktuell. Jake Bugg är
högaktuell med
albumet ”Shangri La”,
och han gästade
”Skavlan” i helgen.
Singer-songwritern
Jake
Bugg, 19, steg snabbt till berömmelse med sitt självbetitlade debutalbum som
kom i oktober 2012.
Det toppade den brittiska
albumlistan och hyllades av
kritiker.

– Jag trodde aldrig att det
skulle hända. Men vilken
verklighet som helst blir
normal efter ett tag, säger
Jake Bugg om framgången.
Nu kommer han med sitt
andra album ”Shangri La” –
som släpptes i fredags.
Skivan är döpt efter studion där den spelades in, superproducenten Rick Rubins bas i Kalifornien. Rick
Rubin har jobbat med bland
andra Adele, Metallica och
Neil Diamond.
– Mitt management frå-

gade honom men vi trodde
aldrig att han skulle tacka
ja, säger Bugg och fortsätter:
– Jag lärde mig mycket av
honom. Han skapade en
trevlig atmosfär i studion
både genom sitt eget skapande och genom människorna han tog in.
Jake Bugg skildrar ofta
det tuffa livet i hemstaden
Nottingham i låtarna.
Det fortsätter han med på
bland annat låten ”Messed
up kids” där han sjunger om
knarklangning och personer

som sparkats ut på gatan.
– Jag trodde att jag var klar
med den typen av låtar till
den här skivan men efter att
jag varit borta därifrån så
länge kunde jag se det från
ett annat perspektiv. Det är
konstigt att tänka på att mitt
liv förändrats så mycket
medan människorna där
fortfarande lever på samma
sätt, säger han.
EMMA
BJÖRKMAN

emma.bjorkman@metro.se

Jake Bugg är uppvuxen i Nottingham.

FOTO:ROB HARRISON
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18 – 21 NOVEMBER
PREMIÄR
på SF Bio
Göteborg

JULBORD

Plusstolar!

99:–

Animerad familjeﬁlm

IKEA FAMILY PRIS
(ord. pris 199:-)

Mud

Drama, M McConaughey

Den 21 november
dukar vi upp
från kl 15 varje dag!

The Counselor

Thriller, M Fassbender

NÖJEN
14
2-t
um
s

You´re Next

Skräck av Adam Wingard

LIVE ZONE

Fu
ll H
D

SPORT PÅ STORBILDSSKÄRMAR

Dramadokumentär

Må-ti 15.50, 21.15
On-to 15.50, 21.10

195 KR

MAT & DRYCK* SAMT
KASINOENTRÉ

The Hunger Games:
Catching Fire

Action, Jennifer Lawrence

Thor – The Dark
World 3D
Må 21.00 Ti 17.30

(15 år)

(7 år)

Jackass: Bad Grandpa

The Hunger Games:
Catching Fire

LasseMajas
detektivbyrå
– Von Broms
hemlighet

On-to 21.00

PREMIÄR ONSDAG!

Don Jon

Monica Z

(15 år) 15.30, 18.10

Ender´s Game (11 år) Mud
Må-ti 15.10, 17.40, 20.20
17.40, 20.40
On-to 17.40
Flygplan - sv tal 3D

Thor – The Dark World Monica Z

(11 år) Må 13.00, 15.30, 18.00
Ti 13.00, 15.30, 18.00,
20.45 On-to 16.05, 18.35,
Må-ti 13.00, 15.15
21.05
(7 år)
(11 år) On-to 15.15
(7 år) Svensktextad: 12.45
Må-ti 20.30

Turbo - sv tal 3D
Turbo - sv tal

(Btill)

12.15, 14.45

Vi är bäst!
12.10, 18.30

(7 år)

(7 år) Må-ti 18.00, 20.40
On-to 21.20
(15 år)

Captain Phillips

Rush

(Btill)

Prisoners

Må-ti 13.00, 15.15, 20.40
On-to 15.15, 20.40 (15 år)
Barnvagnsbio: On 12.10

The Butler
(15 år)
Må-ti 12.25, 15.15, 18.05
To 14.00
The Counselor (15 år)
Må-ti 20.55 On-to 21.05
Barnvagnsbio: On 12.05
The Hunger Games:
Catching Fire (11 år)
PREMIÄR ONSDAG!

(15 år) On-to 13.00, 14.45, 16.50,
17.50, 20.00, 20.30, 20.55
Det
regnar
köttbullar
(15 år)
2: Den stora matkam- Barnvagnsbio: On 12.00
(7 år)

Må-ti 20.55

pen - sv tal 3D

Prisoners

(Btill) Må-ti 20.45

Mr Morgans
sista kärlek
Må-ti+to 13.10

(Btill)

You´re Next

Må-ti+to 17.15, 20.30
(15 år)
(Btill) On 20.30

12.50

(11 år)

On-to 12.40, 14.00, 14.30, 12.00, 14.15
(7 år)
16.00, 17.20, 17.50, 19.30,
Mig
äger
ingen
20.45, 21.00, 21.15 (11 år)
Må 13.15, 15.45, 18.15,
Thor
20.45 Ti 13.15, 15.45,
– The Dark World 3D 18.15 On 16.10, 18.40,
21.10 To 13.45, 16.10,
Må-ti 15.40, 18.20, 21.10
(11 år)
On-to 20.15
(11 år) 18.40, 21.10

Må-ti 13.30, 16.00, 18.15
On-to 11.50
On-to 12.45, 15.10,
17.45
(7 år) Mig äger ingen
Må 15.15, 17.50
Kungstorget.
Det regnar köttbullar Ti+to 15.15 On 15.15,
Kassan öppnar 12.00
18.00
(11 år)
2: Den stora
Svensktextad:
About Time
matkampen - sv tal
Må+on 12.40 Ti 12.40,
Må-ti 18.00
(7 år)
13.15, 15.30
(7 år) 17.50 To 12.40, 18.00

Må-ti 12.45

PREMIÄR ONSDAG!

On 17.30, 21.00 To 21.00

LasseMajas
Det regnar
detektivbyrå
köttbullar 2:
– Von Broms
Den stora matkampen hemlighet
- sv tal 3D
Må-ti 13.10, 15.20

Flygplan - sv tal

SWEET DEAL

PREMIÄR ONSDAG!

IRL
Det regnar köttbullar 14.20, 16.30
2: Den stora
Jobs
matkampen - eng tal Må-ti 17.45, 21.00

20.50

Återträffen

The Hunger Games:
Catching Fire

Må-ti+to 12.30, 13.00
On 12.30
(Btill)
20.50

2x

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

Alfons Åberg
– Hokus pokus

Captain Phillips

The Counselor

Må-ti 18.00, 20.45
Må-ti 20.50
On-to 21.10
(15 år)

De är bredare och har
extra benutrymme.
Läs mer och boka på
sf.se.
Skånegatan 16.
Kassan öppnar 11.00

Det regnar
köttbullar 2: Den
stora matkampen

sf.se/
barnvagnsbio

(15 år)

(7 år)

12.30

Ender´s Game
Må-on 16.05

Gravity

Må-ti 15.50

Thor – The Dark
World 3D
21.10

(11 år)

Vi är bäst!
Må-on 18.35

(11 år)

(11 år)
(Btill)

Återträffen

(11 år)
Smurfarna 2
Gravity
Må 16.55, 21.15 Ti 16.55,
Gravity 3D
Må-ti+to 15.00
(11 år) - sv tal 3D
19.05, 21.15 On 16.15,
12.15
(7 år) 14.40, 16.50, 19.00 (11 år)
18.20 To 18.20
Gravity 3D
Svensktextad: Må 19.05
Hotell
The Butler
Må 17.30, 20.00 Ti 17.30
(15 år) To 16.15
On-to 17.40
(11 år) 12.50, 14.40, 18.10 (15 år) 18.25

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se

För info om SF Bios rabattkort se sf.se
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19 NOVEMBER VM-KVAL

SVERIGE vs PORTUGAL
Upplev kasinot på riktigt – boka en spelaktivitet
*Smokey cheeseburger eller Caesarsallad och
en stor öl eller alkoholfritt

BOKA PÅ 020-219 219
LÄS MER PÅ CASINOCOSMOPOL.SE

PACKHUSPLATSEN 7 • ÖPPET 11.30–03.00. LÖRDAGAR 11.30–05.00
ALLA VISAR ID • ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR • STÖDLINJEN: 020-81 91 00

Jag kallas Ernesto .........................18.15
Återträffen......................................18.30
Belleville Baby ...............................18.45
The Pervert’s guide to ideology.....20.15
Frances Ha .....................................20.30
Min stulna revolution.....................20.45

Kungsbacka • Biljetter: sf.se

OFFICIAL SELECTION
2013

Mig äger ingen ...............................17.45
Gravity 3D.......................................18.00
The Butler.......................................18.15
Thor - the Dark World ....................20.00
Enders Game ..................................20.15
Jackass: Bad Granpa.....................21.00
Kungälv. 0303-10381
www.trappanbio.se

Kassan öppnar kl 14.30
Mig Äger Ingen ..............................15.30 Mig äger ingen ...............................19.30
ÅTERTRÄFFEN ................................18.30
Skanstorget 1
JUDAS PRIEST Epitaph Konsert,
Tel 711 43 44
www.capitolgbg.se
London 2012 Biljetter finns! .............21.00
Monica Z ........................................16.15
Återträffen........................... 16.45, 20.45
Mig äger ingen ........idag 18.30, tis 16.15
Caféet öppet från 18.30 pris 60 kr
Hotell ..............................................18.30
Frances Ha ............. idag 20.30, ej tis-ons
Snabba Cash – Livet delux ............19.30

sf.se • hagabion.se • bioroy.se
fregattenbio.se • capitolgbg.se

GALAVISNING FREDAG 22 NOVEMBER
KL. 19.00 PÅ BIOGRAFEN DRAKEN
KÖP BILJETTER PÅ HAGABION ELLER BOKA PÅ LÄNKEN:
http://www.folketsbio.se/laenkar-banners/de-dansande-andarnas-skog-gala

FILMEN HAR PREMIÄR 29 NOVEMBER PÅ HAGABION!
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Insändare

”TA STÖRRE
ANSVAR FÖR
BARNEN”

Övergrepp. Dagens
insändarskribenter är
oroade över hur barn
som utsatts för
sexuella övergrepp
behandlas i Sverige.
Vi är två socionomstudenter på femte terminen som
gör vår praktik på Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn.
Innan vi påbörjade vår
praktik hade vi en bild av
att barn i Sverige hade ett
bra skyddsnät, men när vi
väl fick en inblick i hur
verkligheten ser ut så blev
vi upprörda av sanningen.
Vi har insett att det förekommer stora brister kring
kunskap och samarbete
bland olika utbildningar,
professioner och myndigheter, där barnperspektiv
har en stor betydelse.
Dagligen får vi läsa om

Vi måste finnas där för barnen,
skriver skribenterna. FOTO: HASSE
HOLMBERG/TT

politiker och myndigheter
som säger ”det här får inte
förekomma och så här får
det inte gå till”, men vi ser
inte någon förändring.
Barn tjänar ingenting på
att ljuga om våld och övergrepp. Vi måste lära oss att
ta barns ord på största allvar
och våga se vad barnet försöker berätta. Tystnaden är
förövarens bästa försvar.
I dag ligger ansvaret på
barnet, det är dags att lägga

över det på de vuxna. Hur
kan vi blunda för allt våld
som barn utsätts för? Vi
måste vara modigare och
våga sätta ner foten och säga
att smärtgränsen är nådd.
Vi måste på allvar motarbeta sexuella övergrepp
mot barn. Det bästa sättet
att bygga upp ett land är att
satsa på barnen, ta deras
ord på allvar och våga se deras signaler. Det är lättare
att bygga upp starka barn
efter att de varit utsatta än
att satsa flera miljoner på
att behandla dem i vuxen
ålder. Vi anser att det är
viktigt att få och sprida
kunskap om problematiken och förstå vart den är
som störst, därefter kan vi
börja motarbeta den. Sedan
är det viktigt att alla myndigheter samarbetar och
förstår var hjälpen ska införas. Sverige måste ta ansvar
och agera i nuet för våra
barns framtid.

Läsartävling

Strejkar renarna
nu igen?
INGEMAR SIBY, FALKÖPING

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 kronor.
Vinnaren får
boken ”Svenska julvisor” från
Bokförlaget Max Ström.

DIANA FADEL OCH KATJA ANNAS

Dagens sudoku och korsord

IDROTTA FÖR ÄRAN,
INTE PENGARNA
Jag trodde att få vara med
i landslaget räckte för att
göra sitt bästa.
Men så verkar det inte
vara längre.
Måste även landslagsspelare få bonus för att göra sitt bästa och försöka
vinna? Om så är fallet
tycker jag att de kan stanna hemma och se matchen på tv. Jag vill se riktiga
idrottskvinnor och män
som gör upp på grund av
äran och inte pengarna.
BOBBY

upplysa och arbeta emot
hans politik på ett annat
vis. STEFAN, SOCIALDEMOKRATERNA 2014

SVERIGE BEHÖVER
SATSNINGAR

Jimmie Åkesson (SD) fick en tårta
kastad i ansiktet.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER /TT

dag skadar inte. Oavsett vilket jobb man har eller vad
man gör, kan man väl dofta
lite gott? TPX

KAN INTE SE MITT
SALDO HOS BANKEN

TÅRTKASTNING ÄR
ALLVARLIGT

”Bengt” (14/11), du har alldeles rätt i att Nordea gör
det svårt för äldre och
handikappade. Det var
länge sedan jag kunde se
hur mycket som fanns på
personkontot via datorn.

Apropå ”Tårtkastare ger SD
röster”. Jag tror att ”fördärva
mat” är det minsta vi ska
oroa oss för i efterskakningarna av vad som hände. För
om man tänker efter vad
som hände egentligen så var
det så att en politiker råkade
ut för något väldigt allvarligt.
Att inte våga tycka och
arbeta med politik är inte
ett samhälle vi vill eller ska
leva i.
Detta var ett slag mot yttrandefriheten och demokratin, oavsett vad Jimmie Åkesson tycker så är det mycket
viktigt att han tycker och att
han får lov att tycka.
Ansvaret ligger sedan på
oss väljare, att informera,

STELLAN ÅBERG

ÄLDRE MÄN KAN
LUKTA GODARE
Herrparfymer doftar gott.
Dock tycker jag att män
40+ verkar vara mycket
sparsamma med detta, om
de ens över huvud taget
använder det.
Jag menar inte att man
måste gå runt och ”stinka” mycket, men lite varje

Svar till ”M1” angående
”Satsa på hela Sverige” förra tisdagen. Jag håller fullständigt med dig. Regeringen borde satsa på infrastruktur, företagande och
service i resten av Sverige.
Stockholm har redan allt
den behöver. Man måste
inte ens bygga fler t-banestationer där. De mindre
städerna och landsbygden
behöver bättre kommunikationer och fler arbetsplatser så att folk inte
måste flytta därifrån. M2

ALLA FÅR TYCKA
VAD DE VILL
Man behöver inte älska alla, men man ska respektera varandra. Många ser
ner på dem som inte tycker som man själv. Oavsett
om det gäller politik, religion eller sexuell läggning.
Tänk efter hur det skulle kännas för dig om det
vore tvärtom. Alla har rätt
till egna tankar, synpunkter och åsikter. Vi bor i ett
samhälle där alla har rätt
till en egen åsikt, där alla
inte behöver tycka exakt
lika. PETRA

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.

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 Väggalmanacka A 4
med dina foton (värde 198 kronor inklusive frakt) från PhotoBox.se.

• 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.

www.metro.se
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I morgon:

Metro
Jobb
Cv-tjänsten som
ger mångfald

VÄDER 29

Sudokulösningen
Dagens sudoku hittar du på
sidan till vänster.

Hjärtan kommer att krossas.

Kristian Borglund,
jobbredaktör.

Premiär tisdag 22.00
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SVERIGES TELEVISION I SAMARBETE MED LIVE NATION OCH BLIXTEN & CO PRESENTERAR

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

GÖTEBORG

SCANDINAVIUM
FRE 14 FEB GENREP
LÖR 15 FEB GENREP
LÖR 15 FEB DELTÄVLING 3

BILJETTER:

Ticnet.se, 077-170 70 70, Ticnetombud
samt Got Event 031-81 10 20. För VIPpaket 08-6650165 el vip@livenation.se.
För hotellerbjudande elite.se

MELODIFESTIVALTURNÉNS SPONSORER

COCA-COLA

DELICATO

GEVALIA

METRO

MIO

OLW

SANTA MARIA

VILLALIV

VOLVO CARS

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Häng inte
upp dig
på de små förtretligheter
dagen ställer
i utsikt – gör
du bara ditt
bästa, är detta
säkert gott
nog.

Något
Oxen får
höra är sannolikt vilseledande, och kan
vålla dig problem, om du
tolkar det efter bokstaven.

Planer du
en tid umgåtts med ser
nu ut att lämna ritbordet
– möjligen efter att du
övervunnit ett
motstånd.

Eftersom
något tagit en för Kräftan lyckosam
vändning, kan
det vara dags
att ompröva
planer du hittills inte gillat.

Dagen
tycks ha
något speciellt
i beredskap åt
Lejonet – kanske får du en
liten guldkant
på din vardag.

En känsla
av personlig otillfredsställelse förpassas till glömskan, när du
får en chans att
visa framfötterna i ett sammanhang.

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna
21/1–19/2

20/2–20/3

Det kan
nu dyka
upp oväntade
hinder i Vågens väg. Ta
snabbt tag i
varje litet problem.

Du får
kännedom om vissa
omständigheter som talar
till din fördel
i något sammanhang.

Turen
tycks för
ögonblicket
kunna bli Skyttens följeslagare – och på
ett kanske lite
överraskande
sätt.

Något bidrar till
att krångla till
det för dig.
Möjligen visar
sig tidpunkten
för något speciellt vara mindre väl vald.

Vattumannen är nu
ovanligt praktisk och jordnära och grundar sina beslut
och handlingar på logiskt
tänkande.

Ett samförstånd
som tidigare
möjliggjort
något speciellt
för dig ser nu
inte längre ut
att gälla.

21/3–19/4

Krama ihop årets julklapp!

23/9–22/10

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

Europa Direkt
Julklappstips! Gå in på childhood.se och skapa en snögubbe.
Då stödjer du vårt arbete för att ge fler barn en trygg och kärleksfull
uppväxt, med massor av lek. Ju fler snögubbar som byggs på
sajten, desto mer stöd till barn i utsatta situationer.
God jul!

Det okända matfusket
Dag: Tisdag 19/11 Klockan: 18.30–20.00.
Plats: Hörsalen i Partille Kulturum. Fri entré.
Journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson berättar
om matfusket på krogar och kaféer i Sverige och Europa som
han beskriver i sin bok Saltad nota. Mats-Erik är även chefredaktör för det nya matmagasinet Hunger som kommer
att granska matindustin. För mer information
se www.talochskrift.se
Medarrangör:
Partille bibliotek

Foto: Mattias Bardå

Childhood kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är 90-kontoinnehavare.

trender & inspiration
på metromode.se

TV 31

www.metro.se
måndag 2013-11-18
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Carina Höglund (till höger), gäst i ”Fråga doktorn” i kväll. FOTO: HELENA WINK/SVT

Malin Gramer leder ”Paradise
hotel”. FOTO: JOHNNY WOHLIN/TV3

Hälsomagasin

Marg Helgenberger som Catherine
Willows i ”CSI”. FOTO: SONJA FLEMMING/CBS

Underhållning

Kriminalserie

Förra alpina stjärnan Anja Pärson är
med i ”Sommarpratarna”. FOTO: SVT

Underhållning

Laura Linney som Cathy i ”The Big
C”. FOTO: SHOWTIME

Arkeologiska utgrävningar i Gamla
Uppsala. FOTO: ERIK MÅRTENSSON/TT

Dramakomediserie

Vetenskap

Englas mamma
i ”Fråga doktorn”

Malin fascineras
av relationer

Kärt återseende
när ”CSI” jubilerar

Samtal med
skiddrottning

Sista avsnittet
av ”The Big C”

Mynt i Gamla
Uppsala i fokus

”Fråga doktorn” får
besök av Carina
Höglund, vars dotter
Engla mördades som
tioåring. I programmet
kommer hon att prata
om sorgen efter dotterns
bortgång, sin kamp för
brottsoffers rättigheter
samt sin vilja att möta
Englas mördare Anders
Eklund.
”Fråga doktorn” träffar även Erik Berger, 88,
som började köra racing
1947 och nu satsar på att
bli världens äldste aktive
förare.

Malin Gramer är programledare när en ny
säsong av relationssåpan
”Paradise hotel” sätter
i gång, denna gång inspelad i ett lyxigt hus på
Mexikos stillahavskust.
– Det har varit helt
fantastiskt. En underbar
miljö att jobba i, säger
hon.
Malin har tidigare
varit programledare för
”Lattjo Lajban”, ”Lyckochansen” och ”Fråga Olle”. Hon kände att intrigerna i ”Paradise hotel”
passade henne utmärkt.

Långköraren ”CSI” fyller
300 avsnitt och det firar
man bland annat genom
att gömma siffran 300 på
14 olika ställen i avsnittet, men även med
några gästskådespelare.
Catherine Willows (Marg
Helgenberger) kommer
på blixtvisit efter att hon
lämnade serien under
säsong 12 för ett jobb på
FBI. Men hon är inte den
enda. Jason Priestley,
som vi främst känner
igen som Brandon Walsh
i ”Beverly Hills 90210”,
spelar kasinochef.

I kvällens ”Sommarpratarna” finns en rad
bekanta ansikten, bland
andra Anja Pärson som
i sitt program 2012 berättade om nya vägval som
kom i och med en avslutad skidkarriär.
Hon berättade om
kärleken till flickvännen
Filippa och att hon
skulle bli mamma.
Förutom skiddrottningen Anja Pärson,
medverkar även Stefan
Löfven, Katrin Sundberg,
Ola Salo och Rakel
Chukri.

Resan är på väg mot sin
slutstation.
Det är dags för det
absolut sista avsnittet av
serien ”The big C” som
handlar om förortsmamman, Cathy Jamison
(Laura Linney), som är
döende i cancer. Laura
Linney belönades för sin
tolkning av rollen vid
Golden Globe-galan
2011.
I det sista avsnittet
har försäkringspengarna
tagit slut och Cathy
tvingas flytta ifrån det
hospis som hon bor på.

Victoria Dyring guidar
tittarna i ”Vetenskapens
värld” som blickar bakåt
i tiden, närmare bestämt
på Gamla Uppsala.
Staden var en centralort under vikingatiden
och där finns fortfarande
tre stora gravhögar. Enligt vissa myter är det tre
asagudar som är begravda i kullarna, nämligen
Tor, Oden och Frej.
Arkeologerna har nu
hittat ett mynt som har
fått dem att omvärdera
vad som hände i staden
under vikingatiden.

FRÅGA DOKTORN.
18.15, SVT 1.

SVT 1

PARADISE HOTEL.
22.00, TV 3.

SVT 2

6.00 Rapport. 6.05 Sportspegeln.
6.25 Gomorron Sverige. 10.00 Landet runt. 10.45 Sverige. 11.15
Sportspegeln. 11.45 VM-rally
2013. 12.40 Ridsport: Världscuphoppning. 13.35 Skavlan. 14.35
Lögner. 14.50 Laila. Svenskt drama
från 1958 med Erika Remberg,
Edvin Adolphson, Isa Quensel.
Regi: Rolf Husberg. 16.30 Gomorron Sverige sammandrag.
17.00 Mat så in i Norden. 17.30
Sverige idag. 17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport. 18.10 Regionala
nyheter. 18.15 Fråga doktorn.
Svenskt hälsomagasin från 2013.
19.00 Kulturnyheterna. 19.15
Regionala nyheter. 19.30 Rapport.
20.00 Sommarpratarna. Svensk
samtalsserie från 2013. 21.00 Hjem.
Norsk dramaserie från 2011. 21.45
Homeland. Thrillerserie från 2013.
22.30 The big C. 23.00 Rapport.
23.05 Bron. 0.05 Hotellet. 0.55–
1.10 Kulturnyheterna. 4.50
Sverige idag. 5.15–6.00 Fråga doktorn.

7.10 Finns det någon Gud? 8.05
Familjen Kennedy. 9.00–16.35 SVT
Forum. 9.00 Folkpartiets landsmöte. 10.02 SVT Forum. 11.30
Makten över skatten. 13.02 20 år
med fritt skolval – succé eller
flopp? 16.35 Gudstjänst. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45
Uutiset. 18.00 Familjen Kennedy.
18.50 Gå fint i koppel. 19.00 Vem
vet mest? 19.30 Inte värre än andra. Dramakomediserie på svenska
och svenskt teckenspråk. Pappa
Nisse är strålande glad och vill fira
att sonen tappat hörseln. 20.00 Vetenskapens värld. Svenskt vetenskapsmagasin från 2013. Ett gammalt mynt har fått arkeologer att
omvärdera vad som egentligen hände i Gamla Uppsala under vikingatiden. 21.00 Aktuellt. 21.40 Kulturnyheter. 21.45 Regionala nyheter.
21.55 Nyhetssammanfattning.
22.00 Sportnytt. 22.15 Utøya – fel
tid, fel plats. 23.40 Agenda. 0.25
Döden, döden, döden. 0.55–5.00
Nyheter.

CSI.
21.00, KANAL 5.

TV 3
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25
Alla älskar Raymond. 7.55 Jims
värld. 8.25 Lyxfällan. 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme makeover.
11.05 Vanderpump rules. 12.05
USA:s fulaste hem. 13.00 Project
runway. 14.00 Lyxfällan. 15.00 Top
model. 16.00 Vanderpump rules.
Reality från 2013. 17.00 How I met
your mother. Komediserie från
2005. 17.30 How I met your mother. Komediserie från 2005. 18.00
Masterchef USA. Realityserie från
2011. 19.00 Djurakuten. Svensk realityserie från 2013. 19.30 Djurakuten. Svensk realityserie från 2013.
20.00 Tonårsbossen. Svensk underhållning från 2013. 21.00 Nya ensam mamma söker. Svensk realityserie från 2013. 22.00 Paradise hotel. Svensk realityserie från 2013.
23.00 Mistresses. 0.00 Navy CIS.
1.00 Bones. 2.00 How I met your
mother. 2.30 How I met your mother. 2.55 Jims värld. 3.15 The mentalist. 4.05 Pushing daisies. 4.50
Rachael Ray. 5.35–6.00 Nanny.

SOMMARPRATARNA.
20.00, SVT 1.

TV 4
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter
tio. 11.40 Postkodlingo. 12.10 Hem
till gården. 12.40 Hem till gården.
13.10 Holby city. 14.30 Extreme
makeover weightloss. 15.25 Vad
blir det för mat. 15.55 Jamies matrevolution USA. 16.55 Kockarnas
kamp. 17.55 112 – på liv och död.
18.50 Keno. 19.00 Nyheterna.
19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig.
Svensk matlagningsserie från 2013.
Österlen. 20.00 Drömkåken. Svensk
realityserie från 2013. Paren ska
göra i ordning två rum och får själva
bestämma vad de ska ha för funktion. 21.00 SNN News. Svensk underhållning från 2013. Dagens gästkomiker är Robert Gustafsson. 21.30
Solsidan. Svensk komediserie från
2013. Anna har problem med sin
brorsdotter Wilda som bor hos dem
några dagar. 22.00 Nyheterna.
23.00 Jenny Strömstedt. 0.00
Drömkåken. 1.00 Mord i isande
kyla. 2.00 Law & order: SVU. 3.00
House. 4.05–5.15 Hem till gården.

THE BIG C.
22.35, SVT 1.

Kanal 5
6.00 Christine. 6.25 Ellen DeGeneres show. 7.15–8.05 Shear genius.
8.30 Unga mödrar. 8.55 Ullared.
9.55 Grey’s anatomy. 10.50 Private
practice. 11.45 Shear genius. 12.45
Ellen DeGeneres show. 13.40 Unga
mödrar. 14.10 Familjen Kardashian. 15.10 One Tree Hill. 16.05 Ullared. 17.05 Grey’s anatomy. Dramaserie från 2010. 18.00 Vänner.
Komediserie från 2002. 18.30 2 1/2
män. Komediserie från 2009. 19.00
The Big bang theory. Komediserie
från 2012. 19.30 The Big bang theory. Komediserie från 2012. 20.00
Dessertmästarna. Svensk matlagningsserie från 2013. 21.00 CSI.
Kriminalserie från 2013. 21.55 Nugammalt – 10 sidor av svensken.
Svensk underhållning från 2013.
22.55 The Big bang theory. Komediserie från 2012. 23.25 The Big
bang theory. 23.55 Criminal
minds. 0.50 2 1/2 män. 1.20 CSI.
2.20 Human target. 3.15 CSI Miami. 4.00 Alias. 4.45 One Tree Hill.
5.30–6.00 House guest.

TV 6

VETENSKAPENS VÄRLD.
20.00, SVT 2.

TV 8

6.05 Just shoot me. 6.30 Stargate
Atlantis. 7.25 Lois & Clark. 8.20
Jims värld. 8.50 Jims värld. 9.15
Våra värsta år. 10.15 Whitney.
10.45 Simpsons. 11.45 Stargate
SG-1. 12.40 Stargate Atlantis.
13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons.
15.35 Family guy. 16.30 Scrubs.
17.30 My name is Earl. 18.00 How
I met your mother. Komediserie
från 2009. 18.30 How I met your
mother. Komediserie från 2009.
19.00 Family guy. Animerad komediserie från 2007. 19.30 Family guy.
Animerad serie från 2007. 20.00
Simpsons. Animerad komediserie
från 2008. 20.30 Simpsons. Animerad komediserie från 2008.
21.00 2 1/2 män. Komediserie från
2013. 21.30 Anger management.
Komediserie från 2013. 22.00 The
exes. 22.30 The exes. 23.00 Scrubs.
23.30 Scrubs. 0.00 How I met your
mother. 1.00 My name is Earl. 1.30
Seinfeld. 2.30 Spin city. 2.55 2 1/2
män. 3.20 Jims värld. 4.10 Skål.
4.35 Whitney. 5.00–5.50 Simpsons.

6.10 Seinfeld. 7.10 En plats i solen.
8.10 Våra bästa år. 8.55 En plats på
landet. 9.55–11.05 The restaurant.
11.35 Bukowskis. 12.30 En plats i
solen. 13.30 Celebrity masterchef.
14.10 Celebrity masterchef. 14.45
Bones. Dramaserie från 2007. 15.45
Skärgårdsdröm. Svensk livsstilsserie från 2010. 16.45 Father
Brown. Brittisk dramaserie från
2012. 17.45 En plats på landet.
Brittisk realityserie från 2011. 18.45
Celebrity masterchef. Brittisk matlagningsserie från 2012. Jakten efter nästa mästerkock fortsätter.
20.00 The mentalist. Kriminalserie
från 2011. Jane och Lisbon efterforskar mordet på en amerikansk fotbolls-stjärna som avled när en bilbomb exploderade. 21.00 Hustoppen. Svensk livsstilsserie från 2013.
22.00 Restoration home. Brittisk
realityserie från 2012. 23.15 Bones.
0.15 The mentalist. 1.15 Mördare
okänd. 2.25 Law & order LA. 3.20
Property ladder. 4.15 En plats på
landet. 5.05–6.10 The restaurant.

peugeotcenter.com

Låt oss säga det från början; det här är en helt ny bil.
Vi har förändrat , förbättrat och fokuserat på dig som kör och på
passagerarna. Kom in, provkör och förbered dig på nya upplevelser.

SKY

LANSERINGS
ERBJUDANDE:

+ NAVIGATION

Peugeot 308 ACTIVE. Pris från 174.900 kr

+ PANORAMAGLASTAK

Månadskostnad från 1.749 kr/mån*
Förmånsvärde från 1.308 kr/mån** Leasing från 1.370 kr/mån ex. moms***

PACK

0 kr
(ord.pris 5.900 kr)

* Grundar sig på 30% kontantbetalning, 45% i restvärde samt 5,95% ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta 6,88%.** Vid 52% marginalskatt. *** Grundar sig på en första förhöjd hyra på 30%, 45% i restvärde, 36 månader samt 5,95%
ränta. Gäller t.o.m. 31/1 2014. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,6-5,0 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 93-114 g/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

FRÖLUNDA Femvägsskälet 4 • 031-89 79 10 • HISINGEN Hildedalsgatan 1 • 031-89 79 55 • Öppettider: Mån-Fre 9-18 • Lör 10-15 • Sön 11-15
ENGAGEMANG & OMTANKE

Alltid hos Bilia

Volvo Inclusive
Privatleasing

Fria
vinterhjul på
lagerbilar!

Bekymmersfritt
bilägande i tre år
3.200:-/mån

3.400:-/mån

