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SANDRA BULLOCK I
OTROHETSSKANDAL
Oscarsförbannelseslår till igenPLUS”Körslaget”{sid 38–40}

Sex av tio bilägare ”hjälper” polisen med att peka ut fortkörare som fastnat på
bild Polisen: ”Utan ägarnas hjälp skulle många slippa böter” Suddiga bilder
största orsaken till att bara 35 procent av fotograferade fortkörare fälls {sid 03}

Fortkörare anger
sambon i onödan

Göteborgs-
politiker
väljer bort
att twittra

Sociala medier är inget för 
stadens toppolitiker Bara 5 
av 15 kommunalråd planerar att
blogga under valrörelsen {sid 04}

Valet 2010

Så länge kan du
tvingas arbeta
För 80- och 90-talister kan 
pensionen ligga längre bort {sid 08}

Hon kan
ha lurat
världen
Svenska misstänks vara Lady
Gagas nya konkurrent {sid 38}

Palestinska ungdomar i Hebron på Västbanken i går. {sid 14}

Israel. Hård ton mot USA

AP/NASSER SHIYOUKHI

Laga 
härlig 
vegomat
Sallad, soppa 
och stekt ris 
utan kött  
{sid 28}



HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Avspärrat. Sprängdeg på polishus

En sprängdeg som lämnats in till Södermalmspoli-
sen i Stockholm gjorde att polishuset spärrades av
i går. Polisens bombtekniker kunde snabbt konsta-
tera att degen inte utgjorde någon fara och avspärr-
ningarna hävdes efter drygt två timmar. TT

Området kring polishuset på Södermalm i Stockholm
spärrades av under två timmar.

1
nyheter

nyheter

Förhandlingarna om ett
nytt industriavtal är på väg
att braka samman – och
det senast budet på 0,7
procents lönehöjning avvi-
sades direkt av facket. Mo-
tivationen att hålla igen
kraven ökar knappast efter
en kartläggning som Da-
gens Arbete har gjort.

Tidningen har under-
sökt inkomstutvecklingen
för 104 ledamöter i indust-
rins arbetsgivarorganisa-

tioners styrelser mellan
2006 och 2008.

• Direktörernas löner
steg med i snitt 18,8 pro-
cent, motsvarande 47 726
kronor i månaden.

• Industriarbetarnas lö-
ner steg med 7,8 procent,
eller 1 600 kronor, under
samma tid.

– Det är väldigt provoce-
rande att direktörer tycker
sig kunna ta ut gigantiska
löneökningar medan de

som utför arbetet knap-
past ska få någonting. Det
försvårar avtalsrörelsen,
säger Anders Ferbe, vice
ordförande för IF Metall,
till Metro.

Svensk Näringsliv me-
nar att redovisningen är
missvisande, eftersom sty-
relsearvoden, pensioner
och annat ska ha räknats
in i direktörslönerna.

– Man jämför äpplen
med päron, säger press-

chefen Peter Isling.
Han hänvisar till uppgif-

ter från kreditupplysnings-
företaget Soliditet som visar
att landets vd:ar totalt under
2008 hade lägre inkomst-
ökningar än de anställda.

Ett nytt medlarbud i för-
handlingarna om nya lö-
ner i industrin väntas först
framåt helgen.

Soliman Slimani, 49, har arbetat 
på SKF i 22 år. – Eftersom vi gör 
grovjobbet tycker jag att det är 
orättvist. Samtidigt så förstår jag att 
chefernas jobb är krävande.

Olof Faxander, vd för SSAB 
Svenskt stål, fick 215 procent högre
inkomst under åren 2006–2008.

SCANPIXCHRISTINA BLOM

Volvoköpet strular.

SCANPIX

Direktörernas inkomster ökade med 48 000 kronor i månaden 
Jobbarnas lönehöjning: 1 600 kronor Facket: ”Väldigt provocerande”

Ensam trana i
Hornborgasjön
En ensam trana har hittat
till Hornborgasjön. Snart
får den sällskap.

– Förra året kom det
18 000, säger Clas Herman s-
son, ornitolog vid Hornbor-
gasjöns fältstation. TT

Huspriset ökar

Enligt Småhusbarome-
terna från SCB har snittpri-
set på ett småhus i landet
passerat 2 miljoner kronor.
(Siffrorna är i miljoner)

1,96 2,02

FEBRUARI  AUGUSTI   FEBRUARI 
2009            2009            2010

Termometro

Oscar
I går skrev Metro
om att Kate Winslet
drabbats av Oscars-
förbannelsen –
hennes förhållande
kraschade efter vin-
sten. Nu ser Sandra
Bullock ut att vara
nästa offer. {sid 38}

Därför talar
Oscar bra
engelska
När jag var liten 
talade jag bra 
engelska. 
Anledningen? 
Jag bodde i London 
i flera år. Nu talar min
lilla syssling Oscar
mycket bra engelska.
Anledningen? Han 
sitter i skogen 
utanför Ljusdal 
och spelar dataspel. 
Läs mer om skol -
pojkarnas bästa 
engelskalärare 
på sidan 07.

ERIC LJUNGGREN,
NYHETSCHEF

Välkommen!
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0

ANDERS
GÖRANSSON
@METRO.SE

De fick mest

Deras inkomster steg mest
i procent 2006–2008:

Olof Faxander, SSAB
Svenskt Stål +215 %
Ulrik Wehtje, BBAB Bok-
binderibolaget +164 %
Karl-Gustav Ramström
SSAB Oxelösund AB 
+ 154 %
Gunnar Brock, 
Atlas Copco + 149 %
Ulf Larsson, SCA + 148 %
KÄLLA: DAGENS ARBETE

Arbetsgivarna

Arbetsgivarnas inkomst-
höjning 2006–2008:

Teknikföretagen +9,4 %
(motsvarande 
+43 070 kr/mån)
Industri- och kemi +16,1 %
(+42 023 kr/mån)
Stål- och metall +13,9 % 
(+ 35 314 kr/mån)
Gruv +66,1 % 
(+122 333 kr/mån)
Skogsindustrierna 
+ 47,4 %
(+105 755 kr/mån)
Trä- och möbelindustrin 
+ 12,2 % (+7 992 kr/mån)
Grafiska + 13,1 %
(+10 157 kr/mån)
KÄLLA: DAGENS ARBETE
FOTNOT: SIFFRORNA AVSER 
GENOMSNITTLIG INKOMSTUTVECK-
LING FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

SCANPIX

SCANPIX

SSAB 
i Oxelösund.

Gunnar Brock,
vd för Atlas Copco.

Finanskris?
Nej, inte för
direktörer …

ARBETAR-
LÖNERNA:

+ 7,8 % 
I SNITT 

DIREKTÖRS-
LÖNERNA:

+ 18,8 % 
I SNITT 

Krångel med
Geelys köp 
av Volvo PV
Kinesiska Geelys köp av
Volvo Personvagnar uppges
ha stött på hinder som 
riskerar att spräcka tids pla-
nen. Enligt den kinesiska
tidningen China Daily 
kärvar det med finans i-
ering och teknikavtal. TT

Långskolkarna
minskar inte
Trots Skol verkets larm för
två år sedan är långskolk -
arna lika många som förut.
Minst 1 000 elever var bor-
ta två månader eller mer
utan giltiga skäl under
2008/2009, skriver SvD. TT

Tjugolappen
20-kronorssedeln
med Selma Lagerlöf
blir kvar. Planerna på
att er sätta den med
ett mynt skrotas.
Däremot ser vi ut att
få en 2-krona och en
200-kronorssedel.

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. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Gunne. Tryck: VT AB, 2010. Upplaga i Göteborg: 
105 700 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.



hälsa & 
vård

www.hv.se
högskolan väst i trollhättan

Vill du ha ett betydelsefullt yrke där du möter 
människor i livets alla åldrar och i livets alla 
skeenden? Läs till sjuksköterska eller hälsovetare.

handla 
värdefullt!
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”Jihad Jane”
inför rätta 
USA. Skyldig eller icke
skyldig – det är frågan
när Colleen LaRose, även
känd som ”Jihad Jane”,
ställs inför distriktsdom-
stolen i Pennsylvania,
USA, i dag. Hon är bland
annat misstänkt för att
ligga bakom mordkom-
plotten mot Lars Vilks. 

– Borgenssumman är
satt till en astro nomisk
summa, säger Michael
Levy, distrikts åklagare
i Pennsylvania. TT

Vittnade – blev
själv misstänkt
STOCKHOLM. I fjol dog en
åttaårig pojke när ett
handbollsmål föll över
honom på en skola i nord-
västra Stockholm. I går

vittnade den ordinarie
rektorn i rättegången mot
en biträdande rektor och
en fritidsledare. Han be-
rättade att det förekom -
mit diskussion kring
hand bollsmålen redan fö-
re olyckan – och blev då
själv miss tänkt för vållan-
de till annans död. TT

”Jag tror att 
vi känner oss
ganska trygga
i att det är 
vi som är
originalet.”
FREDRIK REINFELDT TILL TT OM
ATT DEN SOCIALDEMOKRATISKA
UNGDOMSORGANISATIONEN
ANSÖKT OM ATT REGISTRERA
MÄRKET ALLIANSEN HOS PATENT-
OCH REGISTRERINGSVERKET.

Nyheter

i korthet

Dagens fel
I tisdagens tidning uppgavs
felaktigt att justitieminister
Beatrice Ask representerar
Centerpartiet. Ask är
medlem i Moderaterna. 

Det persiska nyåret är ingen
religiös högtid. Den har
firats i flera tusen år för att
hälsa ljuset och våren. 

Colleen LaRose.
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Polisen ger tusentals fortkörare
böter sedan bilägaren pekat ut vem
som kört Sex av tio hjälper polisen

Sex av tio bilägare hjälper polisen att identifiera 
personen som fångats på en fartkamera och kört för fort. 

SCANPIX

– Utan ägarnas hjälp skul-
le många slippa böter. En
skarp bild räcker inte all-
tid för en identifiering, sä-
ger Anders Drougge, chef
för polisens stationära ka-
meraövervakning, ATK.

Under förra året bötfäll-
des drygt 75 000 bilister
för fortkörning via poli-
sens stationära kamera-
övervakning. Flera tusen
av dessa skickades ut se-
dan bilägaren angett vem
som lånat bilen vid aktuell
tidpunkt.

Enligt polisens egen sta-
tistik över ertappade fort-
körare som  med lånad bil
kört för fort, väljer 62 pro-
cent av de privata fordons-
ägarna att ange den som
lånat bilen vid tiden för
fortkörningen. Resteran-
de, 38 procent ”minns in-
te” eller vill inte, uppge
något namn.

– När föraren inte till-
hör bilägarens familj be-
höver vi ofta hjälp med
identifieringen, erkänner
Anders Drougge, chef för
polisens ATK-sektion i Ki-
runa.

Bilägaren är inte enligt
någon lag tvungen att sva-
ra på vem han eller hon lå-
nat ut bilen till. I vissa an-
dra länder bötfälls ägaren
automatiskt om denne in-
te vill namnge annan föra-
re.  

Svårigheter att identi-
fiera fortkörare som inte
äger bilen är en av flera
skäl till att endast 35 pro-
cent av samtliga fotografe-
rade fortkörare kan bötfäl-
las. Bristfällig bildkvalitet
är den största.

JOHN
LINDBLOM
@METRO.SE

1 000-tals bötfällda
kunde ha sluppit



Bland Göteborgs toppoliti-
ker är det bara fem som
tänker blogga under årets
valrörelse. 

Det visar en enkätun-
dersökning som Metro
gjort bland ledamöterna i
kommunstyrelsen.  

Flera av kommunalrå-
den använder i dag inte
några sociala medier alls.
En av dem är Owe Nilsson
(S), som inte heller har nå-
gon hemsida.

– För mig är mötet med
människor det mest intres-
santa, säger han.

Han får medhåll av Da-
rio Espiga (S), som endast
använder Facebook:

– Jag kommer att möta
väljarna under valrörelsen
i stället.

Men att dra en gräns

mellan den fysiska valrö-
relsen och vad som händer
på nätet är märkligt, enligt
Simon Sundén, strateg
inom sociala medier.

– Väljarna är väldigt ak-
tiva på nätet. Och för yng-
re har gränsen mellan in-
ternet och det verkliga li-
vet suddats ut, säger han.

Och just den rekordsto-
ra skaran unga väljare vill
partierna åt i årets valrö-
relse.  

Men det är inte på nätet
de ska värvas – åtminstone
inte till Göteborgs kom-
munalpolitik.

– Jag tycker att det sät-
ter en press på en att man
ska ha en viss frekvens för
att skriva dem, säger Jonas
Ransgård (M) om bloggar.

Han använder i dag en-

dast en hemsida.
Även Kristina Tharing

(M), som inte använder so-
ciala medier, hänvisar till
tidsbristen:

– Är man på nätet eller
Facebook förväntar sig den
som söker upp en att få
kontakt, att få ett svar, och
det kanske man inte kan
lägga sin tid på.

Simon Sundén menar
att det finns en rädsla
bland politiker att sociala
medier kan ta väldigt
mycket tid. 

– Man tänker: Nej, det
kommer frågor. Man försö-
ker hitta problem för att
inte behöva vara aktiv på
nätet.

nyheter

Sociala medier inget för
Göteborgs toppolitiker

Bara 5 av 15 kommunalråd planerar att blogga inför
årets val ”Kommer att möta väljare under valrörel-
sen i stället” Flera inte aktiva alls, visar Metros enkät
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Upptäck Irland 

Besök discoverireland.com 
för fantastiska Irlandserbjudande

Äntligen dags för en öl!

Kyss Blarney Stone 
och bli vältalig!

Upptäck 1000-årig historia på 
Christ Church-katedralen

Åkte österut

Åkte tillbaka igen

I Londonderry vandrade vi på 
den berömda stadsmuren

Enkel re
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t199:-
Flyg från Köpenhamn
till Dublin för 

Enligt Jesper Strömbäck,
professor i politisk kom-
munikation vid Mittuni-
versitetet, är de sociala me-
dierna som redskap i poli-
tiken lite överskattade –
men nödvändiga. 

– De är mest för perso-
ner som redan är politiskt
intresserade. Många hyllar
de sociala medierna, men
det är lite av en hajp, säger
han, men menar samtidigt

att de inte alls är
oviktiga.

Det är också
stor skillnad mel-
lan bloggar och
communitys som
Facebook, de sena-
re spelar en mar-
ginell roll i nuläget enligt
Strömbäck.

– Bloggar kan vara ett
oerhört viktigt redskap po-
litiskt om man har ett till-

räckligt starkt
namn så att folk
hittar bloggen.

Receptet för
att få genomslag
är att uppdatera
ofta.

– Inte bara ha
långa inlägg och inte svara
kommentarer. Då är det
bara de väldigt intressera-
de som orkar läsa. 

MOA KÄRNSTRAND

MOA KÄRNSTRAND
EMILIE AUNE
@METRO.SE

Antal som ska blogga: 5
Hulthén (S), Andreasson (MP), Hallberg
(M), Odenjung (FP), Liljesand (KD) 
UPPGER SIG HA FUNDERAT PÅ SAKEN: LINDÉN (V),
NILSSON (S), LUNDGREN (S), A JOHANSSON (S)
Lindén (V): ”Det ligger inte naturligt för
mig i dag, jag är ingen bloggare. Det
kanske är en generationsfråga”

Som ska twittra: 2
A Johansson (S), Odenjung (FP)
Ransgård (M): ”Jag känner mig inte
oroad för att den som twittrar får flest
personkryss”

Som ska facebooka: 7
Odenjung (FP), Nyhus (S), Andreasson
(MP), M Johansson (S), Liljesand (KD),
Arnsmar (S) A Johansson (S) 
HAR FACEBOOK, MEN FÖR PRIVAT BRUK: HALLBERG
(M), ESPIGA (S), RANSGÅRD (FP)
Liljesand (KD): ”Fler är ointresserade av att
man står vid gator och torg och predikar”

Som ska använda Youtube: 0
Nilsson (S): ”Den här typen av medier
blir större och större i betydelse, men
mötet med människor är oöverträffade”

Som ska använda Flickr: 1
Odenjung (FP)
Odenjung (FP): ”Jag gör det här under
tiden som jag gör andra saker”

… som inte använder något: 4
Nilsson (S), Lindén (V), Lundgren (S),
Tharing (M)
Lundgren (S): ”Jag
tycker jag har ganska
mycket kontakt med
människor ändå. 
Lägger jag en timme
på ett möte en kväll
träffar jag fler män-
niskor”

Politisk professor:
Lite överskattat
– men nödvändigt

Kia Andreas-
son (MP).

Anneli 
Hulthén (S).

Mats 
Arnsmar (S).

Dario 
Espiga (S).

Jan 
Hallberg (M).

Anna
Johansson (S).

Marina 
Johansson (S).

Carina 
Liljesand (KD).

Marie T 
Lindén (V).

Ann 
Lundgren (S).

Owe 
Nilsson (S).

Helena
Nyhus (S).

Helene 
Odenjung (FP).

Jonas 
Ransgård (M).

Kristina 
Tharing (M).

Kommunalråd på sociala 
medier i valrörelsen:

Helene Odenjung 
(FP) är den som 
är mest inne på 
sociala medier.

I MORGON:
NÄTET 

VIKTIGT FÖR
GÖTEBORGS
FRAMTIDA
POLITIKER
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INNOVATIV 
NANOPRECI  SION-  
                 BORSTE

FRAMHÄVER VARJE ÖGONFRANS 
GÖR DEM UPP TILL 70 % LÄNGRE*. 

KLUMPAR EJ. 

www.NIVEA.se/makeup

• Unik Nanoprecision borste i assymetrisk form  
 som förlänger varje ögonfrans

• Separerar ögonfransarna

LENGTHENING MASCARA
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nyheter

Snuddar vid
stjärtfjädrarna
USA. En vithövdad havsörn
tar sig ett litet snacks i form
av en stare. Det är en foto -
graf i Colorado, USA, som
lyckats fånga ögonblicken
när örnen hunnit komma
så nära att den nästan
snuddar vid sta rens stjärt-
fjädrar innan staren har
hunnit inse vad som håller
på att hända. Sekunden
efter slår örnen klorna 
i sitt byte. METRO

Äter kaniner
och hägrar
USA. Den vithövdade havs -
örnen äter vanligtvis fisk.
Den är dock känd för att
sätta i sig det mesta av det
den kommer över. 

Det kan bli både
småfåglar och smådjur
som kaniner men det hän-
der även att de ta större
djur som hägrar. 

Havsörnens klor är så
starka att de setts bära
små hjortkalvar. 

”Som fotograf kan
man bara drömma
om att få se något
liknande i det
vilda.”
FOTOGRAFEN ROB PALMER 
TILL DAILY MAIL

Här tar sig
örnen ett
mellanmål

ROB PALMER/SOLENT

Här fångas den vithövdade havsörnen på bild när den sätter klorna i en liten stare i Colorado.

Kolumn

JOHAN 
NORBERG
IDÉHISTORIKER 
OCH FÖRFATTARE

Rätt låt 
vann.

Alliansens nya
logga. Ser ut

som ett 
fylleskämt

som spårade
ur.

Läsarna tycker till om

kolumnen på metro.se

Berövar folk på hopp
Ska folks hopp och
drömmar om ett bättre
och meningsfullare liv
få solkas av Vilks
”hundar”, förkunnare
och terapeut? R U

Vilks kan inte rita
Det är synd att kalla det
konst, Vilks kan ju inte
ens rita. Var det inte
hans hund som hade
ritat den med sin svans? B

Förklara situationen
Att be om ursäkt blir
 bara konstigt, det är ju
inte staten som målat
rondellhunden. Men
förklara situationen för
Malaysia kan man gott
göra för att undvika miss-
förstånd ... och det gör
säkert staten också. BOBO

STATEN SKA INTE RECENSERA KONST

De senaste veckorna har två av de
mest intensiva debatterna rört
massakrerna i det ottomanska
 riket 1915 och konstnären Lars
Vilks gamla teckning av Muham-
med som rondellhund.

I båda fallen har krav framförts om att Sveri-
ge som stat ska ta ställning. 

Malaysia och vissa muslimska grupper vill
att Sverige ska be om ursäkt för Vilks karikatyr
eller till och med förbjuda publicering av den.
Bland andra armenier och assyrier vill att Sve-
rige ska deklarera att massakrerna var folk-
mord och i förra veckan fick de med sig riks-
dagen. 

Det kan tyckas som väsensskilda debatter. 
I det ena fallet har det hävdats att Sverige

bara ska tala klarspråk – det är svårt att hitta
ett annat begrepp än folkmord för det systema-
tiska dödandet av människor bara för att de
tillhör en viss folkgrupp. 

I Vilks fall gällde kraven att vi skulle upphä-
va den självklara rätten att bryta mot religiösa
tabun och driva med religiösa föreställningar,
oavsett om de är muslimska, kristna, judiska

eller vad som helst. För de flesta är det otänk-
bart att statsministern skulle recensera den
fria konsten och pressen och förklara vad som
är olämpligt. 

Inte minst för att det kommer att uppfattas
som att han i själva verket stöder värderingar-
na i alla de artiklar och karikatyrer som han in-
te fördömer. 

Men förra veckans riksdags-
beslut undkommer inte det
problemet. När Sverige erkän-
ner ett folkmord innebär det
av samma skäl att det ser ut
som att vi förnekar att det be-

gicks folkmord på andra platser och i andra
tider. Varför uttalar sig inte riksdagen om
indianerna i Amerika, de europeiska kolonial-
makternas mord på urbefolkningar eller de
religiösa minoriteter som slaktades av kristna
stater? När riksdagen är så selektiv är det inte
konstigt om omvärlden tror att vi bara är ute
efter att angripa ett visst land – Turkiet i det
här fallet.

En av frihetens stora landvinningar är idén
att staten inte ska avgöra vad vi ska tycka och
tänka, det är inte den som ska skriva historia
eller recensera konst, hur lockande det än är
i det enskilda fallet.

Staten ska inte avgöra vad vi ska tycka
och tänka, menar Johan Norberg.
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250

0

125

Vingbredd

Skillnad i vingbredd 
mellan vithövdad 
havsörn och blåmes.

Vithövdad 
havsörn

250 CM

Blåmes
7 CM

70
kilometer i timmen. 
Så snabbt kan den
vithövdade havsörnen
flyga. När den dyker
efter fisk går det ännu
snabbare. Då kan den
nå en hisnande hastig-
het av 160 kilometer 
i timmen. Det kan jäm-
föras med gepar dens
maxhastighet på cirka
100 kilometer i timmen.
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Testat på barn.
Testa säsongens skönaste barnsortiment! Det har 
vi gjort, på världens tuffaste och bästa testpatrull, 
nämligen barnen själva. Allt för att lek- och väder-
säkra varenda liten detalj.

499:-

Everest 
Allround regnset

Ord. 648:-
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EVEREST ALLROUND REGNSET. Vind- och vattentät jacka och byxa. Jackan fi nns i fl era färger. 
Stl. 86-116 cl. Jacka 399:- byxa 249:-

TRETORN RUBBER JR. Finns i fl era färger, 
färgerna varierar per butik. 

EVEREST K FL RAIN SET. Vind- och vattentätt 
regnställ med värmande fl eecefoder och refl ex-
märkning. Stl. 86-116 cl. Finns även i rosa.

EVEREST K BONDED FLC. Fleecetröja i mjuk 
microfl eece med vindtät TCS Wind. Refl ex-
detaljer för ökad säkerhet. Stl. 86-116 cl.
Finns i fl era färger. 

EVEREST K CL RUB BOOT. Gummistövlar med 
bra mellanfotsstöd och slitstark yttersula. 
Stl. 21-30.

399:- 129:-

   

599:-
 

  

 99:-
 Ord.  349:-

Välkommen till ett motiverande möte för att hjälpa dig ta steget till ett rökfritt liv!

Datum: 23 mars 2010 
Tid: 18.00-20.00
Plats: Blå Stället Dramasalen
Kaffe & smörgås/frukt serveras från 17:30
Mötet är kostnadsfritt!

RÅNAD PÅ DIN HÄLSA?
DAGS FÖR LIVSSTILSFÖRÄNDRING?

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ!

  Varför börja eller varför sluta? Överläkare Matz Larsson 
   Nollvision för tobak – eller hur jag rök ihop med Eric Clapton

En positiv och entusiasmerande dialog om tobak eller hälsa med den 

från ”Fråga Doktorn” kände lungläkaren.

  Ditt val – ditt ansvar! Tobakssamordnare Agneta Alderstig

  Hur går man från ord till handling! Sjuksköterska Ingrid Frödell

 Få reda på hur från rökavvänjaren på Lövgärdets vårdcentral!

NILSON 599:-

adidas bobbie burns
converse caterpi l lar  c larks 
c lou depeche dockers f red perry
gant g-star  hummel hush puppies 
keds lacoste merre l l  n ike
norberto costa oscar ia paul  smith 
p layboy puma r ieker rockport
replay sneaky steve 
tamar is t iger vagabond

WWW.NILSONSHOES.COM

CLOU 1099:-

Svenska skolpojkar har ett
större engelskt ordförråd
än flickorna. Förklaringen:
pojkarna surfar mer på 
nätet – och spelar mer 
dataspel. Det visar en
studie gjord vid Karlstads
universitet. 

– När man spelar data -
spel så tvingas man både
prata och skriva, man kan
göra det i en miljö där man
är trygg och det ger mycket
repetition. Så dataspel är
inte dåligt för engelskan,
åtminstone, säger Pia
Sundqvist, lektor i engelska
som genomfört studien
under ett läsår med 80
elever i årskurs nio. 

Pojkar ägnar i snitt 43
procent av den tid de
kommer i kontakt med
engelska på fritiden åt
dataspel och internet. 

För flickorna är motsva-
rande siffra bara 6 pro-
cent. Trots att flickorna
har högre betyg och gene-
rellt är bättre i skoleng-
elska har de ett mindre
ordförråd än pojkarna. 

KRISTOFFER RENGFORS

Martin Männik, 14, tycker 
att han har lärt sig mer eng-
elska av att spela dator än 
vad han lärt sig i skolan. 

URBAN BRÅDHE

Pojkar 
lär sig 
engelska 
via datorn

Silvia: Jag 
mår utmärkt
Förra veckan påstod en
journalist på Svensk Dam-
tidning i sin blogg att
drottning Silvia lider av
Alzheimers sjukdom. 

Uppgifterna dementera-
des snabbt av hovet och
journalistens inlägg togs
bort. 

Nu har drottningen själv
kommenterat uppgifterna 

– Jag blev förvånad men
framför allt upprörd när
jag fick höra det, säger
hon till Expressen. 

Drottning Silvia intygar
att hennes hälsa är god.

– Jag kan nu klargöra
att jag mår alldeles ut-
märkt, säger hon.  METRO

Mår bra. 

SCANPIX



VI SKULLE ALDRIG KOMMA PÅ  
TANKEN ATT REA UT VÅRA KÖK.

DÄREMOT BETALAR VI UPP TILL 30.000*  
FÖR EN GAMMAL STEKPANNA.

Vi säljer Svanenmärkta kök med tio års garanti. Och just nu har de dess-
utom ett osedvanligt lågt pris – ta med dig en gammal stekpanna så drar 
vi av 20 % på priset för ditt nya kök! 
 Erbjudandet gäller dock bara mellan 12/2 och 29/3, så vill du göra ett 
klipp ska du skynda dig till oss. 

20%
RABATT*!

* Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 50 000 kr 
och gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare. Erbjudandet 
omfattar inte vitvaror och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Övre Husargatan 10, Göteborg, telefon 031-41 69 50, öppet: mån-fre kl 10-18, lör kl 10-14

www.myresjokok.se
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Född 90? – Då borde 
du jobba tills du är 68

Är du 80-talist eller 90-talist får
du ett längre liv  Därför ska du
jobba längre Nu föreslår staten en
rörlig pensionsålder

Hugo Engqvist, 17, Annika Holdar, 16, och Jonathan 
Kerpner, 16, tycker att det är lagom att jobba till 65.

URBAN BRÅDHE

      I dag pensioneras vi vid 65
år men kan ha kvar anställ-
ningen tills 67 års ålder.
Det vill finanspolitiska rå-
det ändra på. För att klara
upp ekonomiska problem i
samband med ökad medel-
livslängd vill de införa en
rullande pensionsålder. 

– Generationer som lever
längre än tidigare har fått
en välfärdsvinst. Kostnaden
bör de betala själva genom
att arbeta längre, säger Lars
Calmfors, ordförande 
i       finanspolitiska rådet.

Om förslaget blir verklig-
het innebär det att personer
som är födda 1980 borde ar-
beta fram tills de är 68 år.
Det visar siffror från Pen-
sionsmyndigheten som vi-
sar hur länge du behöver ar-
beta för att få samma pen-
sion som den som är född
1930. Trots en utökad ar-
betsinsats får de yngre läng-
re pensionstid än personer
som är födda 1930.

När är du född?

Detta har pensionsmyn-
digheten beräknat

Född 1970: Förväntad livs-
längd vid 65: 86 år och 2
månader. Bör arbeta tills

du är 67 år och 7 månader.
Född 1980: Förväntad livs-
längd vid 65: 86 år och 9
månader. Bör arbeta tills
du är 68 år. 
Född 1990: Förväntad livs-
längd vid 65: 87 år och 2
månader. Borde arbeta tills
du är 68 år och 3 månader. 

Börsen i går

+0,50 %
OMX 30. När börsen stängde
låg OMXS-index på 324,3.
Det var i linje med utveck-
lingen på de ledande bör-
serna i Europa och USA.

Nas/Dow
+0,47%
+0,45%

London
+0,9%

Frankfurt
+0,3%

Helsing.
+0,6%

Paris
+0,5%

Moskva
+0,7%

Euro
10,0

Dollar
7,3

Pund
11,2

Dagens 

internet

26
procent. Så många av
tillfrågade svenskar 

i en ny Sifoundersök-
ning svarade att kärn-
kraften är det bästa
energislaget för både
jobben och klimatet.
TT

Här kan du
skicka tydliga
meddelanden
Här är sidan för dig som
vill sända ett väldigt tyd-
ligt meddelande till
någon på nätet. Det kan
handla om en påminnel-
se, en inbjudan eller bara
ett budskap som du verk-
ligen vill ska gå fram. På
Bigassmessage börjar du
med att fylla in din med-
delandetext och välja
textstil (av typen Magic

eller Basic) och så kan du
förhandsvisa ditt medde-
lande för att se att det
har rätt effekt. Meddelan-
delänken kopierar du 
sedan och skickar till
valfri adress – som får 
läsa texten i gigantisk
storlek på webben.

NANOK
BIE
NANOK@METRO.SE

nanok.com/bam

finans

ERIK
NORDIN
@METRO.SE



Varje dag startar nya kampanjer på Campadre. Varumärken du älskar, erbjudanden 
som du tidigare bara kunnat drömma om! Kampanjtiden och antalet varor är begränsat. 

DIESEL
KENZO

WWW.CAMPADRE.SE

CITIZENS OF HUMANITY

VERSACE

Begränsad kampanjtid.

Oemotståndliga erbjudanden.

Bli medlem nu.

12:00 19 MARS - 23:59 23 MARS

RIFLE

GUCCI
12:00 18 MARS - 23:59 22 MARS
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Erbjudandet giltigt t o m 2010-05-30. Alla nya kunder ringer för 0 kr/minut till svenska mobila och fasta nät i 90 dagar efter första ladd-
ning om minst 100 kr. Startavgift tillkommer. 0 kr/minut gäller ej betalsamtal eller övriga samtal. Kampanj aktiveras ca 1 dygn efter första 
laddning. Vi informerar via SMS. Samsung E1080: Gäller så långt lagret räcker. Telefonen är operatörslåst i 12 mån, kan därefter låsas upp 
för 350 kr. Ångerrätt i 14 dgr vid distansköp. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Övriga priser och villkor finns på telenor.se 

SKAFFA TELENOR KONTANTKORT!

Ring för 
0 kr/min till alla 

i Sverige.
Erbjudandet gäller just nu och 

i tre månader från din första laddning.

+

Endast 199 kr!
Samsung E1080 + Kontantkort

Välkommen till våra butiker, telenor.se

nyheter

Utredning
om center för
skuldsanering
Snart kan ett enda center
för skuldrådgivning i Göte-
borg bli verklighet. Ären-
det skickades tillbaka för
utredning på gårdagens
möte i kommunstyrelsen.
Dagens organisering där
varje stadsdel har hand om
skuldrådgivningen har kri-
tiserats för att det varit
stora skillnader på vänte-
tider mellan de olika stads-
delarna. METRO

Trollhättan
drar tillbaka
100 varsel 
Omkring 100 anställda på
Trollhättans kommun,
som tidigare varslats om
uppsägning, får behålla
sina jobb. Det beslöt kom-
munstyrelsen i går.

Den berörda personalen
arbetar inom vård och
barnomsorg, och var
bland de 180 anställda
som kommunen sa upp
förra året, rapporterar
Sveriges Radio Väst. TT

Här stjäl de
halsdukarna
Här ertappas två kvinnor
när de stjäl sex halsdukar
inne på NK i Göteborg av
övervakningskameran.
De sex kashmirhalsdu-
karna var värda 13 770
kronor. I går åtalades kvin-
norna misstänkta för
stöld. METRO

När den 44-årige småbarns-
pappan såg att en 47-årig
man och en kvinna försök-
te ta sig in i hans bil utan-
för huset sprang han ut. I
polisförhör berättar han
hur han knuffade undan
mannen, som då började
vifta med en skruvmejsel.
Han gav då 47-åringen en
dansk skalle, och ropade:

– Ta ditt pick och pack
och bil och dra härifrån. Ge
fan i min bil.

När han vände sig om
ska 47-åringen ha ropat:

– Jag ska sticka dig.

Sedan fick småbarns-
pappan två knivhugg i
bröstet. Huggen gick in så
långt att mannens hand,
som håller i skaftet, träffa-
de bröstet. Allt skedde in-
för 44-åringens flickväns
tioåriga dotter. Även hans
egna barn fanns i huset.

Efteråt hoppade 47-
åringen och kvinnan in i
sin bil och åkte därifrån.
De fick snart bensinstopp
och polisen kunde gripa
dem.

Fyrtiosjuåringen åtala-
des i går misstänkt för för-

sök till dråp. Han nekar,
och säger i förhör att han
tror att det var en nyckel-
knippa han höll i handen.
En polishund nosade dock
upp en kniv, av samma mo-
dell som den knivhuggne
44-åringen kunde beskriva,
gömd på platsen där paret
greps.

Hela dramat utspelade
sig den 6 januari på en par-
keringsplats i nordöstra
Göteborg.

Småbarnspappan försökte stoppa tjuv Knivhöggs 
i bröstet inför 10-åring Knivmannen åtalades i går

CHRISTINA BLOM

Hon tog hem vinsten i Nordstan
I går utsågs Sveriges bästa unga bagare i Nordstan.
– Mitt skådebröd gjorde susen. Jag har tränat länge för det här, säger vinnaren
Julia Bergstedt.
I fem hetsiga timmar i köket på Ester Mosessons gymnasium gick bagarkriget av
stapeln. I vinsten ingår en biljett till EM för unga bagare i Schweiz 2011. METRO

Julia Bergstedt vann gårdagens tävling för unga bagare.

SM för unga bagare. Battle i bakning

FREDRIK
BECKMAN
@METRO.SE

Pappa blev
knivhuggen
framför barn

POLISEN



För vissa är körglädje hästkrafter, hög fart och stora bilar. Andra uppskattar sånt som inte är lika 
uppenbart, men som ger minst lika mycket körglädje och stolthet. Som att bilen har hög kvalitet, 
att den håller länge och att den tillverkas och konstrueras med stor hänsyn till miljön. Det är nya 
Auris i ett nötskal. Naturligtvis � nns den även som miljöbil. Alla modeller är dessutom utrustade 
med Toyota Optimal Drive, en ny generation motorer som minimerar bränsleförbrukningen och 
optimerar motorns kraft. Välkommen in och provkör nya Auris. Rekommenderat ca pris 163.900 kr .

FÖ R M Å N S VÄ R D E F R Å N 1 . 3 0 0 K R / M Å N V I D 5 0 % M A R G I N A L S K AT T. B R Ä N S L E FÖ R B R U K N I N G V I D B L A N DA D KÖ R N I N G F R Å N 4 , 5 – 6 , 6 L /100 K M . U T S L Ä P P CO 2 V I D B L A N DA D KÖ R N I N G F R Å N 11 8 –1 5 4 G / K M . M I L J Ö K L A S S 2 0 05 O C H E U R O 5. V I R E S E R V E R A R O S S 
FÖ R E V  Ä N D R I N G A R /AV V I K E L S E R . VA R J E ÅT E R FÖ R S Ä L JA R E S VA R A R FÖ R S I N EG E N P R I S S ÄT T N I N G . B I L E N PÅ B I L D E N Ä R E X T R AU T R U S TA D.

Nya Toyota Auris – körglädje på riktigt. 

Nya Toyota Auris för dig 
som tänker efter före.

www.toyota.se 



Fler konflikter

Centralasien: Oljeländer
som Kazakstan, Uzbekistan
och Turkmenistan bråkar
med fattiga Kirgizistan och
Tadjikistan. Mekongfloden:
Dammar i Kina gör att mil-
joner vietnameser och kam-
bodjaner blir utan vatten.
Jordanfloden: Israel har rätt
till 90 procent av vattnet,
palestinierna blir utan.

Vattenbrist bakom
flera stora konflikter

nyheter

”Man kan
hjälpa med
mycket 
små medel”

Ashley Judd reser runt i utvecklingsländer för att dela ut utrustning som enkelt renar
vatten. Varje dag dör 4 000 barn av diarré, en följd av att de dricker orenat vatten.

På vilket sätt påverkar orent
vatten människors hälsa?

– Det är en katastrof!
Hälften av sängarna på
sjukhusen i utvecklingslän-
derna upptas av människor
med vattenrelaterade sjuk-
domar. Och smutsigt vatten
slår ut näringsvärdet i den
mat människor får tag i. Jag
träffade en kvinna i Kinsha-
sa som hade utbildning. Mi-
rakulöst nog hade hon och
hennes man lyckats ge sina
barn en utbildning också.
Men hela familjen led av
kronisk diarré eftersom
vattnet de tog från floden
gjorde dem sjuka. Varje dag
dör 4 000 barn av diarré.
Finns det en lösning?

– Långsiktiga lösningar
hänger alltid på infrastruk-
tur, men man kan hjälpa
människor med mycket
små medel. En påse med
reningssystemet PUR kos-
tar 1 penny och renar 10
 liter vatten. Behållaren
 behöver inte ens vara ren.
Eftersom det är så stor
brist på vatten i utveck-
lingsländerna gör det att
människor sparar sitt vat-
ten under lång tid, vilket
gör det ännu smutsigare.
Vad gör du själv på World
Water Day?

– Jag är på Harvard där
jag pluggar för att ta min
mastersexamen. Jag tän-
ker hämta lite vatten ur
floden Charles och visa
hur reningstekniken fun-
gerar.
Förlorar showbiz sin tjusning
när du bevittnat hur männi-
skor dör av diarré?

– Ja. Konsten lockar, men
inte showbiz.
År 2007, 17 år efter att du
lämnade University of
Kentucky, avslutade du din
bachelors degree. Varför?

– Jag tog min examen
1990, faktiskt; jag bara in-
te visste om det. Jag hade
dålig självkänsla, kanske
var det därför.
Känner du dig hemma bland
”politikernördarna” på
Harvards John F Kennedy
School of Government?

– Jag känner mig verkli-
gen hemma i klassrum-
met, det får fart på mina
hjärnceller. Jag går en kurs
om könsrelaterat våld och
en om global fattigdom.
Ibland sitter jag bara och
förundras över professo-
rernas kunskaper. Men jag
har lite hemlängtan.
Cambridge är en fin stad,
men jag saknar mitt hus 
i Skottland.

Jemens huvudstad Sanaa,
med 1,7 miljoner invånare,
är på väg att bli världens
första torrlagda huvudstad. 

– Vatten är den stora frå-
gan i människors vardag,
säger Rianne Tenveen, fält-
arbetare för Islamic Relief. 

– Människor ägnar en
stor del av dagen åt att räk-
na ut hur de ska komma
över rent vatten och om
det kommer att räcka. 

Stadens vatten kommer

att räcka till år 2015, vilket
också drabbar grannlän-
derna i en region med poli-
tisk instabilitet.

– Konkurrensen om
vattnet ökar i länder med
växande befolkning, säger
Peter Gleick, ledare för Pa-
cific Institute. 

– Lantbrukare i Indien
bråkar redan om vatten,
och det blir allt värre även
i Kashmir.

ELISABETH BRAW

reportage

Hollywoodstjärnan Ashley Judd gör mer än filmer Som ambassadör för  hjälporgani sationen
Population Services International har hon spritt vattenreningsteknik till människor i länder

som Madagaskar och Rwanda Inför World Water Day den 22 mars berättar hon för Metro om
sitt engagemang och varför bristen på rent vatten är en sådan katastrof

TEXT: ELISABETH BRAW

Ashley Judd

Ashley Judd, 41. 
Bor: I Skottland och 
i Tennessee, USA, gift med
racerföraren Dario Franchitti.
Känd för: Roller i ”Divine
secrets of the Ya-Ya Sister-
hoods”, ”De-Lovely” och
”Crossing over”. Nya kome-
din ”Tooth fairy”
Favoritbok: ”Conquest of
the mind” av Eknath 
Easwaran.
Börjar inte dagen utan:
Grönt te, bön och medita-
tion.

Tillsammans med
maken Dario Franchitti.

AP 

Vattenledning i Jemen, hårt drabbat av vattenbristen.
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 Säng-
festival...

...på Sveriges bredaste sängvaruhus!

Dubbelsäng Kontinental 180x200 cm
inkl bäddmadrass ”Vitsippa 60”.

(tidigare ord.pris 15.620:-)

NU 9.372:-
Festivalpris!

7.990:-
(ord.pris 9.675:-)

Ställbar säng Smaragd, 90x200 cm
inkl bäddmadrass och ben.

Ställbar säng
Diplomat Aqtive II, 90x200 cm

inkl bäddmadrass och ben. (ord.pris 24.990:-)

NU 19.990:-

20%
rabatt!
Gäller på ALLA

ställbara sängar
från JENSEN.

40%
rabatt!

Gäller på ett begränsat antal
Hilding Kontinental i utgående tyg.

 Reservation för slutförsäljning.

Cremona 3-sits soffa, 242 cm. Finns i 200 olika tyger. 8.690:- 
417:-/mån* (Inkl. presentkort värde 1.738:-) 

FÅ                                              AV

SOFFPRISET ATT HANDLA ANNAT FÖR!

Hej då vinter! Hej våren! Välkommen in och 
upplev vårens nyheter hos Nordik i Partille. 
Här hittar du allt för att skapa ett hem som 
inte ser ut som något annat.SOFFKALAS!

HÄR
NU&

Handla nu, 
betala i augusti!

Ingen ränta eller avgifter

*gäller räntefri delbetalning på 24 mån. inkl avgifter

Plaza divansoffa, tyg Cortina Night 
284x200 cm. 11.995:- 555:-/mån* 
(Inkl. presentkort värde 2.399:-)

Bourigie lampa, höjd 68-78 cm.  
1.995:- (ord. pris 2.360:-) 

Laxfiskevägen 4 A. Norr om Allum, avfart  
brodalen, bakom McDonalds. www.nordik.se

Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17

Siena maxi-soffa 395 cm.11.995:- 555:-/mån* 
(Inkl. presentkort värde 2.399:-)

CITY
Vasagatan 45. Tel: 031-778 10 33

BÄCKEBOL
Importgatan 28. Tel: 031-52 12 20

PARTILLE
Laxfiskevägen 4A. Tel: 031-44 44 99 

MÖLNDAL
Söderleden, Johannefredsgatan 5 (plan 2) Tel: 031-27 41 27

www.sova.se



Upptäck över 100 destinationer i 
Europa till överraskande låga priser.
Dagliga avgångar från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. 
Boka på lufthansa.com

En produkt från Lufthansa.
Nya upplevelser
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”Amerikanerna
är otroligt
 förbannade”

USA och Israel tonar ned sprickan Ambassadören:
”Jag blev felciterad” Svensk expert sågar utspelet

Palestinska ungdomar på gatorna nära kontrollstationen
i Kalandia mellan Ramallah och Jerusalem. I Jerusalem var
det i går lugnare än i tisdags.

MAJDI MOHAMMED/AP

Israel och USA försökte
i går tona ner sprickan som
uppstod när Israel mitt un-
der USA:s vicepresidents
besök nyligen tillkännagav
att 1 600 nya bosättarlägen-
heter ska byggas i östra Je-
rusalem. Israels USA-am-
bassadör Michael Oren de-
menterade att han bedö-
mer relationen till Israels
viktigaste bundsförvant
som de sämsta på 35 år.

”Jag blev flagrant felcite-
rad vad gäller kommentarer
jag fällde i lördags”, säger
han i ett pressmeddelande.

Men Anders Hellner,
Mellanösternexpert på Ut-
rikespolitiska institutet,
tror att tonen inte är lika
försonlig som de båda län-

derna vill låta påskina.
– Amerikanerna är otro-

ligt förbannade. De försö-
ker blåsa liv i fredsförhand-
lingarna och skickar sin vi-
cepresident, men mitt un-
der besöket beslutar Israel
att bygga ut bosättningarna.

– Jag tror att USA inoffi-
ciellt har talat om för israe-
liska regeringen att ”nu får
ni skärpa er, annars kom-
mer vi inte att bidra eko-
nomiskt”.

– Drar Obama bort stödet
till Israel står de sig slätt.
Jag tror att de är nervösa
efter det som hände under
vicepresidentens besök.

”Skaka av sig”

Kort om det arabiska
ordet intifada:

Betyder egentligen ”skaka
av sig” och har sedan
1980-talet varit den mest
kända beteckningen för
det palestinska upproret.
Ordet har använts för två
delvis mycket våldsamma
kampanjer mot den israe-
liska ockupationen.
Begreppet myntades 1987
då en blodig protestkam-
panj mot israelerna inled-
des på Västbanken och 
i Gaza, som då fortfarande
var ockuperat av Israel. TT

Lugnare på
Jerusalems
gator i går
På samma gator i Jerusalem
där hundratals palestinier
drabbade samman med tu-
sentals poliser i tisdags, råd-
de det i går lugn. Detta trots
att en av Hamas ledare ma-
nar till intifada. Frågan är
när, eller ens om, det kom-
mer. Palestinska myndighe-
ten vill inte ha någon intifa-
da och tror inte att den blir
av trots att Hamas manar
till det.

– De tror att en intifada
är en tallrik med hummus
som de kan beställa som de
vill, säger en källa till AFP.

I går beslutade Israel att
lätta på restriktionerna för
besök till tempelplatsen 
i Jerusalem, vilket indike-
rar att de inte heller vänta-
de större oroligheter.

Anders Hellner, Mellan-
östernexpert på Utrikespo-
litiska institutet, tror inte
heller att en intifada är nä-
ra förestående.

– Jag tror inte att det
finns stöd för intifada på
Västbanken.

Samtidigt tror han att pa-
lestinierna inser att våldsam-
heter kopplade till de nya
bosättningarna kan gynna
dem. PATRICK EKSTRAND

PATRICK 
EKSTRAND
@METRO.SE



BARN OCH KARRIÄR? 
VI FÅR DET ATT FUNGERA.

Nu förhandlar vi om tryggare jobb och 
jämställda löner för anställda inom barn-
omsorgen och många andra områden.



PARTNERS

20/4 Göteborg, Storan. Kl 14.00–18.00.

Biljett: 1.900 kr/person (exkl moms). För bokning, frågor och 

grupprabatt kontakta Lange Sales, theshow@langesales.se, 

tel: 08–562 27 100.

www.thelangeshow.se

Följ mig på twitter.com/perlange 

eller på facebook.com/thelangeshow 

Alla kan bli framgångsrika säljare. Det handlar om 

struktur, mental träning och insikten om att det faktiskt 

handlar om att hjälpa andra. I The Lange Show bjuds 

du på en fantastisk resa som handlar om dig och din 

utveckling. I ett event fyllt av energi, intensitet, humor 

och överraskningar berättar Per Lange om sju steg till 

mer framgångsrik försäljning. The Lange Show – årets 

viktigaste event inom framgångsrik försäljning.

VÄGEN TILL FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

16 www.metro.se
TORSDAG  2010-03-18nyheter

Kvinnobrösten blir allt
större. 

På jättevaruhuset Self -
ridges i London har för-
säljningen av stora behåar
– från D-kupa till G-kupa –
ökat med 50 procent om
året ända sedan 2005.

Och nu börjar Selfrid-
ges sälja riktigt stora be-
håar – K-kupor.

Varje kupa av K-storle-
ken mäter 45 centimeter
där den är som bredast,
och bysthållaren är utrus-
tad med extra tjocka
band.

Tidigare har jättebehån
bara funnits i specialbuti-
ker, där det enligt tillver-
karen Fantasie ska ha sålts
10 000 exemplar.

– Vi har märkt en ökad

efterfrågan på de stora
storlekarna och det gäller
särskilt moderiktiga, sexi-
ga behåar för unga kvin-
nor, säger  Helen Attwood,
inköpschef för Selfridges

underklädesavdelning, till
Daily Mail.

Det är inte bara vår
ökande vikt som ligger
bakom de allt större brös-
ten, enligt Joanna Scurr,
doktor i biomekanik vid
universitet i Portsmouth.

– I vår forskning tittade
vi på 300 brittiska kvinnor
i fyra år. Vi fann en ök-
ning av den genomsnittli-
ga bröststorleken, och det
var inte bara hos de feta
kvinnorna. Vi vet ännu in-
te orsaken, men det har
definitivt gjort kvinnor
mer medvetna om beho-
vet av bra stöd, säger hon
till Daily Mail.

38
Så många tusen
demon stranter fanns 
i går enligt polisen kvar 
i regeringskvarteren 
i Thailand. Förre pre -
miärminister Thaksin
Shinawatra befinner
sig i Montenegro. TT

Erdogan
hotar utvisa
armenier   
Turkiets premiärminister
varnar för att 100 000
 armenier som saknar tur-
kiskt medborgarskap kan
komma att utvisas. Det är
en reaktion på de resolu-
tioner som antagits i Sveri-
ge och USA om att erkän-
na folkmord på armenier-
na. Turkiet kallade efter
besluten hem sina ambas-
sadörer från Washington
och Stockholm. TT

Nigerias tillförordnade pre-
sident Goodluck Jonathan
har upplöst landets rege-
ring, uppgav regeringskäl-
lor i går. Det skedde drygt
en månad  efter det att han
övertog den verkställande
makten. TT

Kvinnobrösten
allt större – nu
säljs K-kupor

Forskare har upptäckt ökning av kvinnors bröststorlek
Försäljningen av stora storlekar upp med 50 procent

Kvinnobrösten växer.

SCANPIX

REUTERS/STRINGER

35 döda i busskollision
Minst 35 personer omkom i går i en våldsam kollision
mellan en buss och en liten lastbil i norra Afghani-
stan, meddelade landets inrikesdepartement. Olyck-
an inträffade i det notoriskt förrädiska Salang-
passet, vägen mellan huvudstaden Kabul och de
nordliga landsdelarna. TT

Vrakdelarna efter den svåra olyckan tas om hand.

Afghanistan. Våldsam kollision

ANDERS 
GÖRANSSON
@METRO.SE

Regeringen 
upplöst i Nigeria
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+ PANT

5 FÖR
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Ladda upp in
för 

KÖRSLAGET

Vi har 
sex sorters 
korvbröd 

till!

3000
2 FÖR

Upptäck 
vårt breda 

sortiment av 
kött (och goda 
grönsaker att 

ha till)!
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NY: Från i dag och 
cirka tre månader 
framåt kör linje 

504 annan väg mellan Stora 
Ringvägen och Skolvägen i 
riktning mot Vallhamra. Det-
ta beror på ett arbete på Gö-
teborgsvägen. Hållplatserna 
Sävedalens Folkets hus, läge 
B och Allévägen, läge B flyt-
tas till Tillfällavägen. 

trafiknytt

A N N O N S  Torsdag 18 mars 2010

Nu ska Torslandavägen på 
Hisingen byggas om för att 
minska olyckorna, öka kol-
lektivtrafikens attraktions-
kraft och stärka hamnen. 

Under arbetet begränsas 
framkomligheten.

– Därför behöver många privatbilister 
som kör ensamma börja samåka, åka 
kollektivt eller cykla, säger Catarina 
Sundberg, projektledare på Vägverket.   

Första spadtaget för utbyggnaden av 
Torslandavägen – väg 155 – togs förra 
veckan men först i sommar är arbetet 
ordentligt i gång. Projektet beräknas 
pågå i cirka tre år. Hösten 2012 ska 
vägen ha fått särskilda busskörfält, två 
bilkörfält i varje riktning, ny cykelba-
na, ombyggda korsningar med mera. 
Allt för att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten.

Olycksbelastad
Åtgärdspaketet är minst sagt välkom-
met. Mellan 2003 och 2007 inträf-
fade 119 olyckor mellan Vädermotet 
och Syrhåla. Vid sex olyckor skadades 
en eller flera personer svårt och vid tre 
tillfällen krävdes dödsoffer. Dessutom 

är vägen redan i dag hårt belastad med 
cirka 30 000 fordon per dygn och det 
bildas ofta köer.

– För att trafiken ska kunna flyta på 
under projektets gång behöver minst 10 
procent av dem som i dag åker ensamma 
i bil ändra sina resvanor. Tillsammans 

med Västtrafik, trafikkontoret i Göte-
borg och Öckerö kommun ger vi många 
alternativ för att folk ska kunna göra 
det, säger Catarina Sundberg.

Antalet turer utökas
Ett förslag är att samåka. Ett annat är att 
ta bussen, vilket påverkar miljön positivt 
och som dessutom under byggtiden är 
ett snabbare alternativ än bilen.

– Vi kommer att erbjuda fler turer 
under rusningstrafik för att få med 
alla som redan åker med oss respektive 
dem som vill börja resa kollektivt för att 
slippa bilköer, säger Annika Börjesson, 
trafikutvecklare på Västtrafik.

Eller varför inte börja cykla och på 
köpet få lite motion? Det går kanske 
också att ändra tidpunkten för arbets-
resorna genom att i samspråk med ar-
betsgivaren skjuta på arbetstiden åt ena 
eller andra hållet. 

– I sommar börjar vi att reservera ett 
körfält i varje riktning för kollektivtra-
fik, samåkning (två eller fler i bilen) och 
tung trafik. Detta gör buss och samåk-
ning till ett attraktivt alternativ, säger 
Catarina Sundberg.

Huvudbudskapet är således att ju mer 
alla hjälps åt, desto kortare köer blir det
under vägbygget. Och bakom kulisserna 
samarbetas det över gränserna. Västtra-
fik, trafikkontoret och Vägverket har 
träffats många gånger för att lösa pro-
blemen som kan uppstå under bygget.

Väg 155 är en regional väg och om-
byggnaden finansieras främst av Västra 
Götalandsregionen. Projektet får även 
pengar från regeringens närtidssatsning 
och från Göteborgs stad, som valt att
finansiera busskörfälten med 92 miljo-
ner kronor. Kostnaden för hela projektet 
beräknas till cirka 550 miljoner.

Mats Ekendahl

pling 
Nytt om resor och trafik  

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 

www.vasttrafik.se 
Box 405, 401 26 Göteborg 

Hittegods: 031-80 20 88, Slussplatsen 1 
 
Produktion: www.newsroom.se

Begränsad framkomlighet  
då Torslandavägen byggs om

fakta

Västtrafiks åtgärder för att underlätta resandet

kollektivt resande och för att underlätta för dem som väljer att ställa bilen.

göra bussbyten mer trafiksäkra i den hårt trafikerade korsningen.

på den aktuella sträckan. Detta ska underlätta för dem som vill ändra sina res-
vanor.

turtätheten utökas.

Övriga åtgärder för att underlätta resandet
-

ger en ny pendelparkering på Björkö och Vägverket utökar i samarbete med 
trafikkontoret tillfälligt antalet pendelparkeringsplatser vid Bur-rondellen i 
Torslanda. Detta underlättar för de personer som bor långt ifrån en busshåll-

med cirka 60 platser.

för att underlätta sin resa satsar Vägverket på ökad trafikantinformation under 
byggtiden.

anmäla sig till. Mer info om detta kommer framöver.

av arbetsgivaren genom Vägverkets riktade insatser. 

bland annat Oljevägsmotet, Vädermotet och Älvsborgsbron får sällskap av två 
nya vid Bur och Syrhåla.

Här är bästa 
tipsen för att 
slippa köer

Vädermotet när projektet är klart i slutet av 2012. Bild: Vägverket

Ytterhamnsmotet.

Deklarationstips
Snart är det dags att börja 

www.vasttrafik.se kan du 
se vad resorna med Väst-

startsidan finns en länk till 
en sammanställning över alla 
områdesladdningar.

Nordstan
Slussplatsen

Södra Hamngatan

Drottning-
torget

Gustaf
Adolfs Torg

Hittegods
Slussplatsen 1
Tel 031-80 20 88

Har du glömt 
något på vagnen 
eller bussen?



BÄCKEBOL & KÅLLERED öppettider: mån–fre 10–20, lör–sön 10–18 IKEA.se/sovrum

Bättre sömn åt alla!
Vi tycker alla ska ha råd med en riktigt god 
natts sömn. Därför sänker vi priset på några 
av våra skönaste sängar, täcken och kuddar. 

Den här helgen fi rar vi dessutom Inter-
nationella Sömndagen med bland annat 
naprapater på sängavdelningen som hjälper 
dig välja rätt säng. Välkommen!

349:–
IKEA 365+ MYSA täcke, 
värmegrad 2, 150×200 cm
GOSA SYRÉN kudde för 
sidosovare, 50×60 cm
Tidigare kombinationspris 418:–

3.990:–
SULTAN SAGVÅG resårbotten, 90×200 cm 
SULTAN TAFJORD bäddmadrass, 90×200 cm
Tidigare kombinationspris 4.490:–

(Exkl. ben)
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A
lla som inte hinner sova åtta 
timmar varje natt kan andas 
ut – sju timmar räcker bra. 
Och med träning kan du till 
och med klara dig på sex, 

men då måste det verkligen vara kvalitets-
sömn.

– Tester har visat 
att det faktiskt inte gör 
någon skillnad om man 
sover sju eller åtta tim-
mar, berättar Torbjörn 
Åkerstedt, professor vid 
Karolinska institutet och 
Stockholms universitet, 
som specialiserat sig på 
människors sovvanor. 

I snitt sover svensk-
arna 6 timmar och 51 
minuter. Ganska nära 
de rekommenderade sju 
timmarna alltså, men 
Torbjörn Åkerstedt är 
inte nöjd. 

– Hälften av svensk-
arna sover ju mindre än 
snittet, och fem procent sover bara fem tim-
mar eller mindre. Och det är inte bra; sover 
man under sex timmar kan det ge stora  
effekter på hur väl man fungerar under 
dagen. På lång sikt kan det också påverka 
hälsan. Till exempel lider man dubbelt så 
stor risk att drabbas av diabetes om man 
sover för lite under en längre period.

Att sova effektivt går att träna upp
Hur mycket man behöver sova varierar 

dock från person till person. Vissa män-
niskor är effektiva ”sovare”, medan andra 

behöver fler timmar för att få samma vila 
och återhämtning. Att sova effektivt är 
något man kan träna upp.

– Om man kapar sin sömn med fem mi-
nuter i veckan kan man lära sig att sova mer 
effektivt. På så sätt kan man faktiskt sänka 
sitt sömnbehov med uppemot en timme. 

En avgörande faktor för vårt sömnbehov 

Sömn- och vakenbehovet: Från 8,5 till 6,5 timme – sömnbehovet minskar med åldern

Sex timmar är för lite. När du sover får hjärnan vila, och med för lite sömn kan det påverka hälsan negativt, säger Torbjörn Åkerstedt.

■ ■ Att små barn behöver mer sömn än 
vuxna är väl ingen överraskning. 

Men det är faktiskt så att sömnbehovet 
fortsätter att minska år för år, även för 
vuxna.

– Sömnbehovet för en normal 20-åring 
ligger på 8,5 timmar, men 55-åringen klarar 

sig på bara 6,5 timmar, berättar Torbjörn 
Åkerstedt. 

Men egentligen är det inte sömnbeho-
vet som är större hos unga, utan snarare 
vakenbehovet som är större hos vuxna. Det 
är nämligen troligen sömn, och inte vakenhet, 
som är det naturliga tillståndet. 

– Det finns ingen anledning att vara vaken 
särskilt mycket om man inte måste skaffa 
mat, försvara sig eller fortplanta sig – och 
dessa saker hör vuxenvärlden till. Sedan är 
det förstås också så att hjärnan hela tiden 
utvecklas under barndomen och därför behö-
ver den mer återhämtning. #

DETTA TEMA ÄR EN ANNONS FRÅN METRO CUSTOM PUBLISHINGInternationella sömnveckan

”Sju timmar sömn  
per natt räcker”

är hur mycket vår hjärna arbetar varje dag. 
Det är hjärnan som sover, och ju mer man 
använt den under dagen desto mer måste 
man sova. 

Behöver man då fylla sitt sömnbehov 
varje natt, eller kan man sova för lite i 
veckorna och ta igen det på helgen? Svaret 
är både ja och nej.

– Några dagars sömnunderskott kan 
man ta igen med en natts vanlig sömn. Man 
behöver ofta inte ens sova längre, eftersom 
hjärnan kommer att sova mer effektivt. Men 
jag rekommenderar ändå att man sover så 
regelbundet man kan – immunförsvaret blir 
faktiskt sämre redan efter en natt med för 
lite sömn. #  Gustaf Brickman

5 procent 
sover 
bara 5 
timmar 
eller 
mindre

Torbjörn  
Åkerstedt,  
professor.



399:–
IKEA 365+ MYSA täcke, 
värmegrad 4, 150×200 cm
GOSA SYRÉN kudde för 
sidosovare, 50×60 cm
Tidigare kombinationspris 498:–

5.990:–
SULTAN SALTNES resårbotten, 90×200 cm 
SULTAN TOLG bäddmadrass, 90×200 cm
Tidigare kombinationspris 6.390:–

(Exkl. ben)
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K
an ett par mytologiska gudar, 
Hippokrates, Bibeln och Carl 
von Linné ha något att göra 
med vad du tycker om sov-
morgnar? 

Vi har pratat med Ragnar Asplund, 
docent i allmänmedicin, som föreläser om 
synen på sömn genom årtusendena. 

Njutning i antikens Grekland
I antikens Grekland ansågs sömn vara en 

viktig njutning. 
Sömnens stora betydelse återspeglas i 

den grekiska mytologin där vi hittar både 
sömnens gud, Hypnos, och drömmens gud, 
Morfeus (vars namn återfinns i läkemedels-
namnet morfin).

– Världens förste, kände läkare,  
Hippokrates och hans elever forskade om 
sömnens välgörande egenskaper på ön  
Kos, som en gång var grekernas  
medicinska kunskapscentrum, berättar  
Ragnar Asplund.

Medeltidens pigga ideal
När kristendomen spreds växte en 

kritisk syn på sömn fram som blev mönster-
bildande för medeltiden. Sömn associerades 
med lathet eller brist på viljekraft och i 
klostren hölls gärna nattliga mässor för att 
inte ”falla offer för sömnen”.

– I Gamla och Nya Testamentet nämns 
ordet sömn 20 gånger, och bara en gång är 
det i ett positivt sammanhang. Omständig-
heterna kring Jesus död, där lärjungarna 

somnar upprepade gånger, skapade idén om 
det stora sveket, säger Ragnar Asplund.

Upplysningstiden och blomklockan
Under upplysningstiden bedrevs forsk-

ning som satte fokus på sömnens naturlig-
het. 

Ett exempel är Jean-Jacques d’Ortous 
de Mairans upptäckt att växter, liksom 
människan, har en inbyggd dygnsrytm efter 
vilken blommor öppnar och stänger sig.

– Carl von Linné konstruerade faktiskt 
en blomsterklocka på sin täppa på Hamar-
by; han planterade växterna i klockan efter 
när de slog ut och slog igen. 

Dagsläget: Matnyttigt men odygdigt
I dag vet de flesta hur viktig och naturlig 

sömnen är för oss, men ännu har den inte 
nått någon vidare dygdstatus.

– Det är inte många som får beröm för 
att de sover mycket, säger Ragnar  
Asplund. # Nanna Brickman

Alla tiders sömn
Internationella sömnveckan DETTA TEMA ÄR EN ANNONS FRÅN METRO CUSTOM PUBLISHING

Historiskt. Milstolparna 
som utvecklade sängen

■ ■ Egyptierna var 
troligtvis först ut 
med sängar – här har 
man hittat rester av 
sängliknande möbler 
från 4000 år f.Kr.
✔ Tekniken med 
spiralfjäder fick inte 
sin plats i sängen  
förrän på 1800- 
talet.
✔ Patentet på  
världens första  
bäddsoffa sägs  
tillhöra ingen  
mindre än den  
amerikanske  
presidenten Thomas  
Jefferson. #

Ragnar Asplund.

Hippokrates och hans 
elever forskade om 
sömnens egenskaper

Futuristiskt. 2006 skapade den holländske arkitekten Janjaap Ruijssenaars en ”svävande säng”. Sängen hålls på plats av magnetisk dragningskraft och blir din för tolv miljoner kronor.
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MYSA STRÅ täcke, 
värmegrad 1, 150×200 cm
GOSA VÄDD kudde för 
sidosovare, 50×60 cm
Tidigare kombinationspris 198:–

149:–

BÄTTRE SÖMN ÅT ALLA.

SULTAN SALHUS resårbotten, 90×200 cm
SULTAN TVEIT bäddmadrass, 90×200 cm
Tidigare kombinationspris 4.090:–

3.590:–(Exkl. ben)
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DETTA TEMA ÄR EN ANNONS FRÅN METRO CUSTOM PUBLISHING

Har du sovit för lite någon natt kan en 
tupplur göra att vi känner oss betyd-

ligt piggare. Ett bra råd kan vara att ställa 
klockan på 30 minuter, och ha attityden 
”somnar jag så somnar jag”. 

Somnar du inte har du i alla fall varvat 
ner och vilat, vilket också är värdefullt. 

Skulle du sova en lång tupplur på dagen 
kan det, konstigt nog, göra att du känner dig 
segare och tröttare efteråt. 

Dessutom kan längre tupplurar påverka 
nattsömnen negativt, eftersom du redan 
återhämtat en del av ditt sömnbehov genom 
tuppluren. #

Jag är inte kostexpert, men några gene-
rella råd om kostvanor som är bra för 

sömnen kan jag ge. 
När vi är vakna och aktiva förbrukar vi 

mycket energi. 
Genom att äta regelbundet under 

dagen (frukost, lunch, middag, 
mellanmål och kvällsmål) är det 
lättare för kroppen att hålla ba-
lans mellan energiförbrukning 
och energipåfyllnad. 

Det hjälper oss 
att orka vara 
aktiva och kon-
centrerade samt 
att ställa in 
dygnsrytmen. 

Det är inte 

bra att gå och lägga sig hungrig. Då blir 
kroppen aktiverad för att söka föda. 

Ett mindre kvällsmål som en smörgås 
eller lite fi l är därför bra. 

När vi sover håller blodsockret en ganska 
jämn nivå, det är för att vi ska klara oss 

utan mat hela natten. Äter du alltför 
energirikt sent på kvällen kan det 
störa sömnen. Kaffe, cola och te 
innehåller koffein som är uppig-
gande och har en långtidsver-

kande effekt. 
Därför är 

dessa 
drycker 
inte så 
bra på 
kvällen. #

Tema sömn hela veckan!
I morgon: Inred för sömn

Jag vill ta en tupplur, men 
hur ska jag kunna somna?

Finns det någon mat som 
man blir trött av?

■ ■ Jag har en väninna som alltid tar en tupplur på eftermiddagen. Hon säger att det 
hjälper henne att vara pigg resten av dagen. Jag har försökt själv, men har jättesvårt att 
somna in på dagen. Hur ska jag göra?

■ ■ Mat för att bli pigg läser man ju om i alla tidningar, men fi nns det någon mat som är 
extra bra att äta innan man ska sova?

■ ■ Varje dag denna vecka svarar Metros sömnexpert Marie Söderström på vanliga 
frågor kring sömn. Marie är KBT-psykolog, sömnforskare och författare till böckerna 
”Sömn – Sov bättre med KBT” och ”Vila – Om den sköna konsten att varva ned”.

Marie 
Söderström
Sömnexpert

VINN EN
NY SÄNG

Tävla och vinn en ny säng från 
IKEA! En tävlande varje dag 
vinner ett presentkort på 5 000 
kronor på valfritt IKEA varuhus.

Gör så här:
✔ Skriv SÖMN följt av ditt svar (1, X eller 2). 
✔ Skicka SMS till 727 00 senast klockan 24. 
Varje SMS kostar 5 kronor plus eventuella 
operatörskostnader.

Vinnarnas namn publiceras på Metros insändarsida torsdagen den 
25 mars. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren. Tävlingen är ett samarbete mellan 
Metro Custom Publishing och Ikea.

Tävlin
g!

Vad heter IKEAs inrednings-
verktyg för sovrumsplanering?
 1 IKEA Home Planner
 X IKEA Bedroom Planner
 2 IKEA Sleep Planner
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Här är framtiden
för jobbintervjun

Allt fler företag använder sig av video för att få ett första intryck 
av jobbsökare Så slipper du göra bort dig under videointervjun
Trenden kommer från USA
där det är långt mellan
landets hörn. Online-kläd-
affären Zappos är ett före-
tag som har börjat använ-
da sig av videosamtals-
tjänsten Skype i sina inter-
vjuer.

– Vi lade en förmögen-
het på att flyga in kandida-
ter för intervjuer och såg
oss om efter sätt att spara
pengar, säger företagets re-
kryteringsansvarige Chris-
ta Foley till MSNBC.

Det svenska företaget
90 sekunder har skapat en
gratistjänst för intervjuer
och ansökningar via vanlig
webbkamera och menar
att intresset är stort. 

– Det här är helt klart
framtiden och många re-
kryteringsföretag har re-
dan eller kommer att börja
jobba med video, säger
Martin Mellin, som grundat
90 sekunder tillsammans
med Tobias Andersson.

Däremot tror han inte
att videotjänster kommer
att ersätta den första träf-
fen med en kandidat. Det
är snarare ett sätt att välja
ut dem man ska träffa.

– Den som ska anställa
behöver inte välja vem
som ska komma på inter-
vju utifrån tråkiga doku-
ment, utan får en mini-
intervju med varje person
direkt i datorn.

Men alla tror inte på
hemmavideon. På ett ho-
tell i Stockholm har företa-
get Skiptrip arkitektinrett
en studio för videomöten i
HD. 

Tanken är att komma så
nära ett personligt möte
det går utan flygbiljett. Ma-
terial och färger har valts
ut speciellt för att lugna en
nervös jobbsökare.

– Du har ofta bara en
chans att göra ett intryck
och då vill du inte ha några
vissna krukväxter i bak-
grunden, säger Skiptrips
vd Urban Stärner.

Den 25 kvadratmeter stora studion på Clarion Hotel i Stockholm har inretts för en halv miljon kronor. Therese Callenberg, 
Katrina Nilsson och Erika Gauffin är med på länk från en identisk studio i Göteborg. 

plus
+

10 steg till 
cv:t som ger 

dig jobb

Så gjorde 
Tommy sin 

asperger till 
ett plus

Här finns 
det jobb 

i framtiden

1

2

3

Mest läst på
metrojobb.se

Tomas tips

Spela in
din egen 
visumé 
Framtidens jobbsökare
måste kunna flirta med
kameran som en röst-
fiskande ”Idol”-delta-
gare.  På sajten 90se-
kunder kan du redan
nu framtidssäkra dig
genom att spela in en
”visumé” med din egen
webbkamera.

TOMAS LUNDIN, 
WEBBREDAKTÖR PÅ METRO-
JOBB.SE, DU NÅR HONOM PÅ 
TOMAS.LUNDIN@METRO.SE

I Malmö.

1 Webbdesigner/AD. 
Extra Film söker en
självgående och idérik
AD/webbdesigner. Hel-
tid i Malmö.

I Göteborg.

I Helsingborg.

2 Programutvecklare. Evi-
dente utvecklar system
för elektronikprodukter
och söker en program-
utvecklare. 

3 Utbildningsledare. Folk-
universitetet söker en
engagerad utbildnings-
ledare. Huvudplacering
i Helsingborg och 
Västsverige som 
arbetsområde.

SÖK EFTER FLER
LEDIGA TJÄNSTER
PÅ METROJOBB.SE

BYT
UPP
DIG
3 jobb du kan
söka i dag på
metrojobb.se
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TOMAS  
LUNDIN
@METRO.SE

5 tips

Gör ett bra intryck:

Titta rakt in i kameran,
inte på skärmen. Då får du
ögonkontakt.
Tänk på rösten. Variera
tonläge och tala tydligt –
det gör det enklare och ro-
ligare att lyssna.
Ha koll på händerna. Und-
vik att peta i ansiktet eller
klicka med pennan. 
Läs inte innantill. Det är
bättre att du stakar dig lite.
Var dig själv. Det ska vara
som att speeddejta – du
ska väcka intresse, inte för-
lova dig på en gång.

LOTTA IMBERG







Följ Metro On Stage på metroonstage.com, Twitter.com/metroonstage, 
Metrobloggen.se/metroonstage samt Facebook. Lyssna på nya osignade 
artister, betygsätt bidragen och hitta din nya favoritartist.
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Hjälp oss att hålla din stad ren!
När du har läst färdigt din tidning så ta med den hem  
eller lämna den för återvinning. Innehållet återfinner du på metro.se.

När du läst 
klart din Metro...
...ta med den till en kollega eller vän. 
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Slår M3
Att slå BMW:s M3 på dess

egen bana är inte lätt. Audi
S5, med 450 hk och V8 lyckas.

Spansk flärd
Seats snygga elektroniska

IBE lånar mycket från Audi.
Blir bra, med spanskt pris.

Snål lansering
Minuspoäng till Nissan för
att man ligger så lågt med
lanseringen av nya Micra.

Upp & ner 
i bilvärlden

EMMA E
FORREST
GLOBAL 
MOTOR-
REDAKTÖR

Nya Audi S5.

Ny Seat.

Ny Micra.

plus
motor

Galna bilar i Genève
Bilindustrin satsade stort för att bjuda på en riktigt spektakulär show på bilsalongen 

i Genève den här månaden Vid Citroëns monter samlades förtjusta entusiaster

När man gick omkring på
den jämförelsevis nedtona-
de visningen på Tokyo Mo-
tor Show i december, som
ju brukar vara den vildaste
och galnaste tillställning-
en av alla för bilentusias-
ter, verkade det som om
glamouren och de galna
idéerna hade övergett bil-
industrin. 

Den senaste månaden
har bilsalongen i Genève
fått de farhågorna på
skam, och den har varit
värd för några verkligt ud-

da och underbara bilar
som inger hopp.

Till att börja med går in-
te priset för den mest
skrämmande till den
schweiziska uppfinnaren
Rinspeed, som tidigare vi-
sat en bil som kan köra
över vatten, en undervat-
tensbil och en bil som kan
ändra form och storlek. I
stället gick det priset till
den italienska karossbyg-
garen Bertone, ett histo-
riskt företag som alltid ba-
lanserat mellan klassisk

italiensk stil och helt galna
påhitt. I centrum vid deras
monter i år stod Pandion,
en extrem framtidssport-
bil med nästan 4 meter
långa vingdörrar och vars
interiör, som påminner
om slingrande trädrötter,
inspirerats av Hollywood-
filmen ”Avatar”. 

Med dörrarna uppfällda
kunde man se den här fu-
turistiska Pandion över he-
la Palexpopaviljongen.

Citroën tillät inte publi-
ken att peta på interiören i

sin konceptbil Survolt,
men deras bilar drog ändå
till sig förtjusta folksam-
lingar. Survolt är den se-
naste i en lång rad av fan-
tastiskt designade bilar
från den okonventionella
franska biltillverkaren. Bi-
len kombinerar elektro-
nisk överlägsenhet med en
häpnadsväckande kaross,
som ser ut som en tidsresa
till startfältet i 2025 års Le
Mans-tävling. 

På andra håll bjöds vi på
flärdfulla, yachtinspirera-

de konceptbilar, med vack-
ra träinteriörer och skulp-
turliknande karosser, som
Peaugeots SR1 och Merce-
des-Benz F800 Style.

Mest glädjande var ändå
att den djärva designen in-
te bara syntes på koncept-
bilar, som ofta är fallet. Ex-
empelvis Nissans nya Juke
crossover är beviset på att
biltillverkarna är beredda
att satsa extra för att synas. 

EUAN
SEY
METRO WORLD NEWS

Avtäckt 
i Genève

Nissan Juke
Lovande. Inte en bil som
passar alla, men ser ut
som ingenting annat och
kan bli en körupplevelse.

Alfa Romeo Giulietta
Stil. VW Golf må ligga bra
till, men nya Giulietta slår
allt i halvkombiklassen när
det gäller stil.

Volvo S60
Säkerhet. S60:n lovar mer
än andra Volvo, särskilt på
insidan, där den utklassar
allt tyskt motstånd.

BRETT PATTERSON/CAR DESIGN NEWS

HENRIK OTTOSSON

Citroëns Survolt drar till sig mycket uppmärksamhet med sin futuristiska design.
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Vackra
Venga

Kia Venga lanserades i Sverige i februari.

KIA TOYOTA VOLVO

Koreanska Kia Venga har fått
designvärldens eget Nobelpris

En bil för många syften
Koreanska Kia har knap-
past gjort sig känt som ett
designmärke. Den typiske
Kiaköparen väljer pris och
garantier före utseende.

Men nu kan  Kia ägare
även stoltsera med att de
kör ett prisat designmärke.

För Kia Venga, som lan-
serades i Sverige i februari,
har fått Red Dot Award, en
utmärkelse som brukar
kallas designvärldens eget
Nobelpris. Det är andra
gången på kort tid som
Venga får en utmärkelse
för sin design. Nyligen fick
modellen ta emot iF Pro-
duct Design Award 2010.

Venga marknadsförs
som MPV-bil (multi purpo-
se vehicle) och ska som
namnet antyder vara en bil
för många syften. Målgrup-
pen är främst små familjer
som letar alternativ till ex-
empelvis VW Polo eller
Ford Fusion.

– Traditionellt har MPV-
bilar i storleksklassen köpts
endast av praktiska skäl.
Kia Venga förändrade det.
Kia Venga är en bil som
människor vill bli sedda i,
säger Kias chefsdesigner
Peter Schreyer apropå ut-
märkelsen.

Venga med 1,4-litersmo-
tor har 90 hästkrafter och
finns i både diesel- och
bensinvariant. 

Designvinnare eller ej: de
flesta bedömare anser att
Kias traditionella köpargu-
ment fortfarande väger
tungt för potentiella köpare.

Nypriset för bensin bilen
ligger runt 140 000, cirka
10 procent lägre än diesel-
versionens. I det priset in-
går sju års eller 15 000 mils
nybilsgaranti. Inte så illa
för en bil som nu kan skry-
ta med både form och
funktion.

PETER WILLEBRAND
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”Volvo påverkas
inte av domen”
Volvo och Toyota skänker
nog Folksam en tacksam-
hetens tanke denna vecka.

För just när Toyotas sä-
kerhet var som mest ifrå-
ga satt efter larm om krång-
lande gaspedaler och ske-
nande bilar, kom försäk-
ringsbolaget Folksam med
sin årliga rapport över säk-
ra och hållbara bilar.

Och listan toppas av
Toyota, Volvo och Ford.

Rapporten visar också
att Toyota Prius – den mo-
dell som har varit allra
mest ifråga satt – är den
säkraste av mellanklass -
bilarna. 

Men Folksams topplista
kom alltså mycket lägligt
även för Volvo, som i förra
veckan fick beskedet att
man får böta en miljon om
man fortsätter att mark-

nads föra suven XC 60 som
världens säkraste. Folksam
rankar just XC 60 som den
säkraste stora suven. 

Till saken hör att det var
Toyota som stämde Volvo 
i Marknadsdomstolen för
på ståendet att XC 60 var
säkrast i världen. 

– Jag tror att Volvo är så
väl positionerat inom säker -
het att varumärket inte på-
verkas av domen, säger
Mats Urde, varumärkes -
expert till Metro. 

PETER WILLEBRAND

”Jag tror att Volvo
är så väl positio ne -
rat inom säker het
att varumärket
inte påverkas av
domen.”
MATS URDE, VARUMÄRKESEXPERT

Toyota Prius och Volvo XC 60 kan båda tacka Folksam för
att de fått en pr-puff i rätt riktning den senaste veckan.

motor
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När du har läst färdigt din tidning så ta med den hem  
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Enkel och god bönsallad. Minst lika god utan ägg för vegetarianer som inte äter ägg.

Bönsallad 
4 portioner
300 gram bön- 
groddar
1 kruka basilika
50 gram rucola-
sallad
4 msk olivolja
½ dl tamarisoja
4 ägg

Tillagning
1. Koka ägg 5 minuter.
Skala och halvera.
2. Grovhacka basilika.
3. Hetta upp 

olivolja i en 
stekpanna. Lägg
i bön -
groddar, basi-
lika och 
ru-
cola.
Vänd
någon
minut. 
Slå på 
tamari.
3. Ser-
vera med
ägghalvor.

mat & dryck
plus

Härligt vegetariskt
Sallad, soppa och stekt ris utan

ett spår av kött Vegetarisk mat
kan varieras i oändlighet

Passar till fried rice
Gallo Family Vineyard 

Zinfandel
USA, nr 6588, 

69 kronor
Drick gärna rött vin till vege-
tarisk mat och till fried rice

väljer jag ett mjukt, bärigt vin
med skogsbär och frisk syra. 

Värmande soppa
Butternutsoppa

1 kg butternut
5 cm ingefära
300 gram körs-
bärstomater
4 dl kokosmjölk
4 dl vatten
1 citron (skal)
Salt

Tillagning
1. Sätt ugnen på 175 grader.

2. Skala, kärna ur och skär
butternut i tärningar. Skala
och skiva ingefära. 
3. Lägg butternut, ingefära
och körsbärstomater på en
bakplåtspappersklädd plåt.
Baka i ugnen ca 45 minuter.
4. Lägg alla ingredienser 
i en mixer. Mixa.
5. Häll över i kastrull. Koka
upp och servera.

MARTIN HANNER

Söt butternutsoppa får i gång aptiten.

MARTIN HANNER

Stekt ris med svamp
Fried rice

500 gram svart
råris
150 gram cham-
pinjoner
200 gram zucchini
1 röd paprika
50 gram vitlöksstjälkar
4 msk tamarisoja
½ dl olivolja
Salt och peppar

Tillagning
1. Skölj riset. Koka i dub-

belt så mycket vatten cirka
40 minuter. Häll av vatten.
2. Klyfta champinjoner.
Tärna zucchini. Kärna ur
och strimla paprika. Skiva
vitlöksstänger tunt.
3. Hetta upp olivolja i en
djup stekpanna. Lägg i vit-
löksstänger, svamp, zuc-
chini och paprika. Fräs. 
4. Tillsätt riset, tamari, salt
och peppar. Fräs ytterli-
gare några minuter.

Stekt ris fullproppat med härliga grönsaker.

MARTIN HANNER

MAT & DRYCK I SAMARBETE MED

60
min

60
min

20
min

Till beska smaker
Neethlingshof 

Sauvignon Blanc 
Sydafrika, nr 28006, 

80 kronor
Torrt vin med frisk syra är att
föredra till vegetariska rätter

där det finns lätt beska smaker.

Veckans
mattävling50 vinner

varje vecka!

Gör så här: Skriv MAT följt av svaret på frågan. 
Skicka ditt svar via SMS till 72700 senast 
söndag den 21 mars Varje SMS kostar 
5 kronor. De 50 första rätta svaren vinner
denna vecka Druvan Gravlaxsås, Druvan
Hovmästarmås. 

Tävla och vinn priser från Druvan

Mat & dryck
varje torsdag

ANNE
TORJUSSEN
ÄR KOCK OCH HÄLSOEXPERT OCH
ÅSA W KARLSSON ÄR SOMMELIER
OCH DRYCKES-
EXPERT PÅ 
MENYSE.COM

Festligt
gott och
 modernt!

   Vill du 
bjuda på...
...ekologisk 
    gravlaxsås 
till påsk?

Druvan Klassiska såser finns i 5 goda smaker. Ekologisk Gravlax, 
Gravlax, Hovmästar, Cumberland, Lätt Lax & Skaldjur. 

Besök gärna www.druvan.com 
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Ljummen bönsallad med ägg



 25%
på alla väskor 
från Don Donna

Modern
Dreamer

Hitta din närmaste butik på vår hemsida!

Erbjudandet gäller på ord. pris tom 21/3.

Stockholm: Farsta C. Globen. Kista Galleria. Huddinge C. Jakobsbergs C. Skärholmen C. Södertälje C. Solna C. Forum Nacka. Vällingby C.

Sergelgatan 12-14. Drottningg. 66. Göteborg: Frölunda Torg. Kungsportsavenyn 17. Femmanhuset Postg. 26-32. Malmö: Entré. 

Hansagallerian. Center Syd Marknadsv. 7, Löddeköping. Jägersro C.
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ROSEMOUNT ESTATE GTR 2009 PRIS 70 KR, ART NR 6091, 10,5% VOL

ROSEMOUNT ESTATE SHIRAZ PRIS 89 KR, ART NR 6398, 13,5% VOL

ROSEMOUNT ESTATE SHIRAZ CABERNET PRIS 69 KR, ART NR 26319, 13,5% VOL

SUPERFYND
till Rosemount Shiraz Cabernet 
Dina Viner Professional Edition 
2009-16 Issue 105

NYHE
GEWÜRZ
 TRAMINER
 RIESLING

Hyresgästföreningen för 
statistik över de klagomål 
som medlemmarna kom-
mer med. Inte helt oväntat 
toppas listan av brister i 
lägenheten, plötsliga fel 
eller eftersatt underhåll.

Många hyresgäster stör 
sig också på grannarna, 
men det är inte bara för att 
de är högljudda.

– Rökning på balkong är 
ett vanligt klagomål året 
om, säger Elin Högberg, 
informationsansvarig på 
Hyresgästföreningen i Göte-
borg.

Fel hyra är det tredje van-
ligaste klagomålet.

– På vintern är det många 
frågor kring temperatur 
i lägenheten. Istappar är 
också vanligt, eftersom det 
är fastighetsägarens ansvar, 
säger Elin Högberg.
– På sommaren är det mer 

klagomål om grillning, 
men det är också vanligt 
med klagomål om myror i 
lägenheten.

Längre ner på skalan 
kommer exempelvis bråk 
med hyresvärden vid lägen-
hetsbyten. Alla hyresgäster 
har rätt att byta sin hyres-
rätt. Men värden kan neka 
ett byte om det inte fi nns 
tillräckliga skäl. Det leder 
ofta till tvister.
1. Brister
2. Störningar
3. Hyran
4. Hyresavtalet
5. Ändring av hyresvillkor
6. Skadestånd
7. Uppsägningar
8. Ombyggnadsärenden 
9. Lägenhetsbyten 
10. Uppsägning

Lägenhetshyrare klagar mest Myror 
på sommaren Istappar på vintern

FREDRIK 
BECKMAN
@METRO.SE

Vanligt 
klaga på
grannar

     Elin Högberg, informationsansvarig Hyresgästföreningen.

För fastigheter fi nns lagreg-
lerna i Jordabalken medan 
reglerna för bostadsrätter 
fi nns i Köplagen. Regelver-
ken är inte identiskt lika för 
fastigheter och bostadsrätter 
men huvuddragen är ändå 
desamma när det gäller 
ansvaret för fel. I samband 
med ett köp av bostad kan 

det ibland 
uppstå dis-
kussioner 
mellan 
köpare och 
säljare om 
vem som ska 

bekosta eventuella skador 
eller andra fel som upptäcks 
efter köpet. Det mest omtala-
de felbegreppet är ett så kal-
lat ”dolt fel”. Detta har man 
som säljare ansvar för i 10 år 
vad gäller en fastighet. Dolda 
fel är fel som köparen inte 
kunde upptäcka vid en nog-
grann undersökning och som 
han heller inte kunde för-
vänta sig utifrån husets ålder, 
skick, byggnadssätt, pris eller 
andra omständigheter. 

Metrofrågan

Vem ansvarar 
för fel?
Martin Filipsson 

Svensk Fastighets-
förmedling

ANNA BRAUN

Prislappen: Högsbo

Adress Rum/kvm Pris (tkr)

Skalkorgarna 4/103 3 600
Bildstensgatan 5/116 2 610
Änghagsvägen 5/120 2 800
Myrbovägen 7/169 3 800
 

Boräntor

De lägsta boräntorna 
just nu:

3 månader  1,53%
2 år  2,57%
5 år  4,23%

KÄLLA: SIX  www.six.se

Källa: Booli.se

Det blir kameraövervak-
ning i Biskopsgården. Kom-
munstyrelsen har sagt ja 
till förslaget. Syftet är att 
öka tryggheten och före-
bygga brott.

FREDRIK BECKMAN

CHRISTINA BLOM

Övervakning i 
Biskopsgården

32 plus
living
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Vad har du för dröm?

Besök Vuxmässan för inspiration.
Nordstan 23-24 mars kl. 10.00 – 20.00
(mellan Åhléns City och Fiskarbröderna)

Vi vill ge alla möjlighet att nå sina mål.

CLUB METRO TÄVLING 

NÄR SMAKAR TARRAGONA SOM BÄST?
Är det kanske på väg hem efter en lång dag på jobbet eller i soffan framför en 
av dina favoritfilmer?

Nu har du chans att vinna en resa till händelserika Barcelona om du kan berätta 
för oss när Tarragona smakar som bäst och varför. Bästa beskrivning vinner en 
weekendresa för två till Barcelona!

1:A PRIS: Weekendresa för två till Barcelona, presentkort värde 6.000:-
2–20:E PRIS: Tarragona chokladkakor

GÖR SÅ HÄR: Gå in på www.clubmetro.se och tävla!

VINN RESA TILL BARCELONA!

HAR DU FRÅGOR OM CLUB METRO?
Mejla club@metro.se eller besök clubmetro.se

Linköping

UBCL  
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     Egenodlat. Köksträdgården är den största trenden just nu.      Hårt arbete bakom prunkande trädgård.      Vildvuxna trädgården gör uppror.

Trädgårdstrender
Undersökning Bloggarna överens Tio tydliga trender för trädgården
Tillsammans med analysföre-
taget Kairos Future har Husqvar-
na och Gardena tittat närmare 
på vad trädgårdsbloggarna har 
att säga om sin hobby. Hela 1,4 
miljoner blogginlägg från 13 
länder, varav 46 698 blogginlägg 
från Sverige, har analyserats. 

Genomgången visar att svensk-
arnas vanligtvis så moderna 
värderingar inte alls återspeglas 
i trädgårdsskötseln. 

I stället är det en modern 
”mormorsstil” och tradition som 
gäller där det gärna saftas och 

syltas med egenodlade bär, fruk-
ter och grönsaker. 

Tio tydliga trender kan utläsas 
av rapporten:

1. Köksträdgården
Den överlägset största globala tren-
den är köksträdgården och det fi nns 
en tydlig längtan efter att odla.
 
2. Den ekologiska trädgården
Kan ses som en motreaktion mot 
det utbredda användandet av 
bekämpningsmedel inom livsmed-
elsindustrin.

3. Trädgården som fristad
I vår hektiska tillvaro blir hemmets 
trygga vrå viktigare och allt fl er 
människor ägnar sig åt trädgårds-
skötsel för att varva ner.

4. Den stylade trädgården
Att styla hemmet har länge varit på 
tapeten – och nu är det trädgårdens 
tur.
 
5. Den vildvuxna trädgården
Istället för en formklippt och struk-
turerad trädgård låter man naturen 
ha sin gång.

6. Trädgården som vardagsrum
Fler och fl er väljer att använda sin 
trädgård som en förlängning av var-
dagsrummet. Några tecken på den-
na trend är den ökade populariteten 
av loungemöbler till trädgården.

7. Cityträdgården
Som en följd av den nya gröna 
vågen kan vi under 2010 förvänta 
oss en explosion av cityträdgårdar. 
Trots svårigheten att få tillgång till 
trädgård i storstäderna låter sig 
inte den så kallade gröna gerillan 
(”guerilla gardners”) stoppas.

8. Den prunkande trädgården
Det handlar om en verklig kärlek till 
trädgården och om den tillfredstäl-
lelse som hårt trädgårdsarbete ger.
 
9. Krukträdgården
Återspeglar en längtan efter att 
vara nära naturen trots att man 
inte har tillräckligt med plats för att 
anlägga en egen trädgård.
 
10. Växthusträdgården
Den som bygger ett växthus visar 
att han/hon tar sitt trädgårdsarbete 
på största allvar.
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www.flashwoman.se

Shiraz Malbec 2009 Argentina 
Pris 199:-, 3 liter, nr 6512, 13 % vol. 

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin nr 7 2009
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SKOLABB

Inkl. Undersökning

& Gipsavgjutning
Ord. Pris: 1600:-

Friggagatan 29 (Svingeln) Tel. Öppet M-F 10-18 Lör 10-14155380

1200:-

SUPERTUNNA INLÄGG

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer 

vid personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!

GÖTE BORG – KIE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

Expressen, Vinvin.se 18 juni 2009

+++ Fynd!
Dagens Nyheter 10 januari 2010, 

Bengt-Göran Kronstam

Vinvin.se 17 april 2009

”Lättsamt och trevligt 
och passar till en sallad med 

limestekta räkor.”

Leva Chardonnay Dimiat & Muscat
Pris 169 kr • nr 2619 • 12,5% Vol.
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”Svår plan”, ”problem att
behandla bollen” och ”nöj-
da med oavgjort”.

De orden användes fli-
tigt av Barcelonaspelarna
efter 1–1 mot Stuttgart 
i det första av två möten 
i Champions League-åtton-
delsfinalen.

När det var dags för re-
turmöte på Camp Nou vi-
sade Barcelona upp ett helt
annat spel än i Tyskland.

Bollen behandlades väl,
passningarna satt där de
skulle och djupledsbollar-
na var perfekta.

Och det skulle inte drö-
ja särskilt länge innan
hemmalaget spräckte mål-
nollan.

Minut 13. Lionel Messi
hittade rätt med en di-
stinkt vänstervrist. Mål-

vakten Jens Lehmann var
chanslös.

Minut 21. Messi satte en
boll på djupet till Yaya Tou-
re, vars inspel gav Pedro
Rodriguez öppet mål.

Efter 15 minuter av an-
dra halvlek var det dags för
Messi igen.

Försvararen Daniel 
Alves spelade fram Messi
som läckert gjorde 3–0.

I den 66:e minuten byt-
tes Zlatan Ibrahimovic in
och i slutet av matchen
spelade han fram Bojan
Krkic till 4–0.

• Bordeaux slog Olof
Mellbergs Olympiakos på
hemmaplan med 2–1 och
är vidare till kvartsfinal
med sammanlagt 3–1.

Kvartsfinalerna lottas 
i morgon. TT

Messi
bakom
Barças
kross

Leo Messi var numret för stor för Stuttgart i går kväll.

DAVID RAMOS/AP

DAVID RAMOS/AP

Tvåmålsskytt när Barcelona
körde över Stuttgart med 4–0

Zlatan bänkad – fick hoppa in

2
sport

sport

Missa inte!

Christian Bäckman.

Ishockey. De flesta 
trodde nog att Djur-
gården skulle välja 

Frölunda som kvarts-
finalmotståndare. Men
stockholmarna valde

Brynäs. Det innebär att
Frölunda måsta ta sig

an tabelltrean
Linköping  i en serie

över sju matcher.
Scandinavium, 

Pay per View 19.00

Terry körde
på vakt efter
CL-förlusten
Chelseas John Terry har
haft ett tungt år.

När försvararen läm-
nade Stamford Bridge
efter 0–1-förlusten mot
Inter i Champions League
på tisdagskvällen körde
han på en av klubbens
vakter. Den 35-årige vak-
ten bröt ena benet och
fördes till sjukhus. TT

Här är bilden
på Zarates 
fascistgest
Lazios argentinske anfalla-
re Mauro Zarate var av -
stängd i söndagens förlust-
match mot Bari i Serie A.

Han valde då att se 
matchen från läktaren.

Italienska La Stampa
fångade honom då på bild
när han gjorde fascisthäls-
ningar tillsammans med
delar av Lazio-klacken.

Tidningen skriver att
det är osäkert om Zarate
var medveten om inne-
börden av hälsningen.

Romklubben Lazio har
en falang högerextrema
supportrar som upprepade
gånger vädrat sina poli-
tiska åsikter. METRO

LASTAMPA.IT

Mauro Zarate.

Zlatan Ibrahimovic inledde på bänken men kom in i den
andra halvleken och spelade fram Bojan till 4–0.
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Skicka en Norouz-kaka, så får du våren tillbaka!
I mellanöstern fi ras nyårshelgen Norouz med buller och bång för att hälsa våren 
tillbaka. Alla vi som har tröttnat på eländiga snödrivor kan skicka vårens värme 
och kärlek till vänner i Sverige och övriga världen. 
 Det är väldigt enkelt. Posta den härligt goda Norouz-kakan!
 Du gör så här; gå in på postkakan.se, fyll i din väns namn och adress, så ser 
vi på Posten till att kakan kommer fram över hela jordklotet.
(Vill du hellre skicka ett vykort går du in på posten.se/vykort, skriver din hälsning 
så trycker vi kortet och bär ut det).
 Glad Norouz!

En del av din dag

Kakan kostar 175 kr inkl porto inom Sverige och 229 kr till
 resten av vä

rld
en.



FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Sävehof vann grundserien i elitserien i handboll och avslutade i går med att be -
segra Hammarby med 36–24 på bortaplan. Hammarby som var indraget i striden
kring slutspelsstrecket klarade sig dock vidare till slutspel. Det gjorde inte  Red -
bergslid. Laget kryssade mot serietvåan Alingsås, men det räckte inte över streck-
et. Enligt SVT är det första gången på 25 säsonger som RIK missar slutspel. METRO 

Sävehofs Erik Fritzon bryter igenom Hammarbyförsvaret.

Handboll. Sista omgången

sport36 www.metro.se
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Frölunda inledde säsongen
med tre raka vinster och
såg då ut som guld -
kandidat. Men ju fler
 matcher Frölunda spelade,
desto mer knackigt blev
spelet. 1–2-förlusten borta
mot Timrå fick styrelsen
att agera och in kom
 Stephan ”Lillis” Lundh som
assisterande till tränaren
Ulf Dahlén. För Lundh blev
det totalt tolv matcher 
i båset – det slutade med
sju segrar, en oavgjord och
fyra förluster.

– Frölunda var bara ett
lag som hamnat utanför
spåren och mot slutet blev
vi ett mycket stabilare lag,
säger Lundh.

Ett pånyttfött Frölunda
ställs nu mot ett form -
svagt Linköping i SM-slut -
spelets kvartsfinal. TT-METRO

Ansiktet som
lyfte Frölunda

Stephan Lundh anslöt under säsongen Då bytte
 Frölunda förluster mot vinster I kväll startar slutspelet

Frölunda har lyft efter Stephan Lunds ankomst.

ARKIV: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

Läget i Frölunda

Tillbaka i träning: Joel
Lundqvist och Per-Johan
Axelsson. För Lundqvist
handlade det dock bara
om 15 minuter i går. ”Båda
gjorde tester i dag och de
var positiva, däremot av-
görs det inte förrän i mor-
gon (läs: i dag) om de spe-
lar, säger pressansvarige
Peter Gyllander till TT. TT

Fotboll Champions Leauge
Åttondelsfinal 2:2
Barcelona–Stuttgart ................4–0 (2–0)
1–0 Lionel Messi (13), 2–0 Pedro
Rodriguez (22), 3–0 Messi (60), 4–0 Bojan
(89). Publik: 88 543.
• Barcelona vidare med sammanlagt 5–1.
Bordeaux–Olympiakos ............2–1 (1–0)
1–0 Yoann Gourcuff (5), 1–1 Kostas
Mitroglou (65), 2–1 Marouane Chamakh
(88). Publik: 32 000.
• Bordeaux vidare med sammanlagt 3–1.

Fotboll Champions Leauge
Damer, kvartsfinal 2:2
Torres–Lyon ..............................1–0 (1–0)
• Lyon vidare med sammanlagt 3–1.
Montpellier–Umeå ..................2–2 (0–0)
1–0 Ludivine Diguelman (54), 2–0 Melissa

Plaza (76), 2–1 Frida Östberg (87), 2–2
Sofia Jakobsson (90).
• Umeå IK vidare med sammanlagt 2–2
och fler gjorda bortamål.
Röa–Potsdam ..........................0–5 (0–1)
• Potsdam vidare med totalt 10–0.

Handboll Elitserien
Hammarby–Sävehof ........24–36 (24–36)
Sävehof: Fritzon 12, Stenbäcken 5 (1),
Jakobsson 5, Fridén 3, Berggren 3,
Johansson 2, Schefvert 2, Stenbäcken 2,
Albrechtson, Barud.
H43–Skövde ......................24–24 (10–13)
Drott–Guif ........................26–33 (11–15)
Malmö–Kristianstad ..........27–22 (12–9)
Lindesberg–Lugi................28–23 (16–10)
Redbergslid–Alingsås ......32–32 (15–16)
Redbergslid: Arnesson 7 (6), Lönn 6,
Medina 6, Suljevic 4, Adolfsson 3, Persson
2, Pettersson 2, Hanisch, Weinås.
Publik: 1 218.
Ystads IF–Helsingborg ......36–29 (16–13)

Sävehof 26 19 3 4 813–690 41

Alingsås 26 16 3 7 727–671 35

Guif 26 17 0 9 798–722 34

Ystads IF 26 16 0 10 779–749 32

Drott 26 14 3 9 697–660 31

Hammarby 26 11 3 12 744–726 25

Skövde 26 11 3 12 723–734 25

Malmö 26 12 1 13 702–728 25

Redbergslid 26 11 2 13 790–778 24

Lugi 26 11 2 13 715–755 24

Kristianstad 26 10 1 15 665–720 21

Lindesberg 26 9 1 16 698–745 19

H 43 26 6 5 15 660–718 17

Helsingborg 26 5 1 20 677–792 11
• Slutspel, grupp 1: Sävehof (3), Ystads (2),
Hammarby (1), Malmö (0). Grupp 2:
Alingsås (3), Guif (2), Drott (1), Skövde (0).
Inom parentes poängen lagen startar med.
Handboll SM-slutspel
Damer, kvartsfinal 2:5 
Kroppskultur–Lugi ............19–36 (11–18)
• Lugi leder med 2–0 i matcher.

Resultat



Det som gör ditt liv lite roligare kanske inte låter så roligt på pappret. Som att 
vi var först i världen med 4G, världens snabbaste mobila bredband. Då är det 
bättre att skriva om hur det gör din vardag lite roligare. Som att du kan streama 
mycket tunga filmer. Eller som att du kan spela onlinespel, och njuta av ditt 
favoritspel helt mobilt.

Läs mer på telia.se/idinahander



3
nöje

En av årets största blogg-
hajpar kan nu ha avslöjats.
I månader har en artist
som kallar sig Iamami-
whoami lagt upp klipp på
sig själv dold bakom mas-
sor med mörkt smink. Dis-
kussionerna har rasat på
inflytelserika musiksajter-
na Pitchfork och Gorilla
vs.bear och artister som
Christina Aguilera och
Lady Gaga har pekats ut.

Nu tyder mycket på att
det är svenska Jonna Lee
som är den mystiska artis-
ten i videorna. En person
på Mbvmusic.com har jäm-
fört Jonna och killarna i
hennes band med perso-

nerna i videon och hittat
flera likheter i utseendet.
Mun, näsa och ögon är
identiska med Jonna Lees. 

Jonna Lee håller på med

sin tredje skiva nu men
hennes skivbolag Razzia
Records säger sig inte veta
något om filmklippen. 

– Jag känner ju natur-

ligtvis till själva grejen och
att det ryktas vara Chris-
tina Aguilera som ligger
bakom. Men jag har inte
hört något om att Jonna
Lee ska vara inblandad. Jag
vet inte om hon har något
med det att göra, säger en
person på skivbolaget.

När Metro når Jonna
Lees pojkvän och produ-
cent Claes Björklund som
hon har en studio tillsam-
mans vill han inte kom-
mentera klippen.

– Jag kan varken säga bu
eller bä, säger han.

Skivbolaget vill inte de-
mentera uppgifterna och
kan inte ge numret till

henne eftersom ”hon har
sju spelningar under dagen
och inte orkar svara på
några frågor”. Hon är för
tillfället i USA och deltar i
festivalen The South by
Southwest

Frågan kvarstår om
Iamamiwhoami är Jonna
Lee eller om hon och skiv-
bolaget väljer att inte de-
mentera på grund av upp-
märksamheten ryktet ger.

Har svenska Jonna Lee
lurat musikvärlden?

Är det svenska artisten Jonna Lee som ligger bakom namnet Iamamiwhoami? Det tror
flera musiksajter och bloggar. Genom att jämföra videor kan man se likheten.

Iamamiwhoamis senaste video.

ALL OVER PRESS

Internetsnackisen Iamamiwhoami kan vara avslöjad Inte Lady Gaga eller Christina
Aguilera som det ryktas om I stället verkar det vara svenska Jonna Lee som ligger bakom

Metro rapporterade i går
om hur förhållanden tar
slut efter en Oscarsvinst för
kvinnorna. Sju av tolv vin-
nare av Bästa kvinnliga hu-
vudroll blev singlar inom
ett år. Senast i raden är för-
ra årets vinnare Kate Wins-
let som nu skiljer sig från
regissören Sam Mendes. 

Nu kan årets Oscarsvin-
nare, skådespelerskan
Sandra Bullock, och Jesse
James förhållande vara
nästa offer. Bara tio dagar
efter hennes vinst publice-
rar In Touch en intervju
med den tatuerade model-
len Michelle ”Bombshell”
McGee som säger sig haft
ett förhållande med Jesse
James. 

– Han gav intrycket att
de separerat, säger hon till
tidningen.

Förhållandet ska ha va-
rat i fem veckor med flera

träffar och många sms
fram och tillbaka. De träf-
fades när Michelle McGee
sökte modelljobb hos West
Coast Choppers. I stället
för en anställningsintervju
fick hon ett privat mejl
från Jesse James som ville
träffas privat. Sandra Bul-
lock har ännu inte gett nå-
gon kommentar till ro-
mansen. RICKARD LINDHOLM

Christina Aguilera. Lady Gaga.

38 nöje

Oscarsförbannelsen fortsätter –
Bullocks make i otrohetsskandal 
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Noomi 
Rapace.

”Jersey Shore”.

Helgens bästa

”Millennium”-trilogin
gör sitt intåg i tv. Tre

långfilmer har blivit sex
90-minutersavsnitt. Mer
av allt, med andra ord.

Samtidigt går den första
filmen upp i USA och

Noomi Rapace som Lis-
beth Salander är 

hetare än någonsin. 
Första delen av 

”Millennium” sänds 
i SVT 1 på lördag 21.00.

Nu kommer den till
Sverige. Snackisarnas
snackis i tv-världen.

”Jersey Shore”.
Förbered dig på intriger

och kärlekshistorier
utöver det vanliga. 

Kontroversiella ”Jersey
Shore” har premiär i

MTV på söndag 20.50.

Sandra Bullock med maken Jesse James 
efter Oscarsgalan.

I Metro i går.

”Han gav
intrycket att
de separerat.”
MODELLEN MICHELLE ”BOMBSHELL”
MCGEE SOM SÄGER SIG HA HAFT ETT
FÖRHÅLLANDE MED SANDRA
BULLOCKS MAKE JESSE JAMES

RICKARD
LINDHOLM
@METRO.SE

ANNELI
WIKSTRÖM
@METRO.SE

”Jag känner ju naturligtvis till själva
grejen och att det ryktas vara Christina
Aguilera som ligger bakom. Men jag har
inte hört något om att Jonna Lee ska
vara inblandad.” EN PERSON PÅ SKIVBOLAGET

En likadan orgel har 
synts i Jonna Lees video.Iamamiwhoami.



LAURA TENRET, METRO HOLLAND @ 
PARKKADE, ROTTERDAM.

ROTTERDAM
METRO RESOR PRESENTERAR:

Metro Resor är vår nya specialsatsning för 
dig som älskar att resa. Varje måndag får du 
resetips från våra medarbetare som lever i 
städer där Metro fi nns. Vår ambition är att Met-
ro Resor ska bli en guide för dig som tycker om 

att upptäcka saker vid sidan om de vanligaste 
uristattraktionerna. Bilden föreställer Laura 
Tenret på vår redaktion i Rotterdam, vid en av 
sina favoritplatser: Parkkade. Läs mer om andra 
spännande resemål på måndag i Metro Resor.

 We live where you are going.



”Körslaget” får 
expertkommentator

Nu ska körerna grillas av en 
expert när en ny säsong av 
”Körslaget” drar i gång i TV 4

Gabriel Forss.

PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

På lördag är det premiär
för fjärde säsongen av
”Körslaget” i TV 4. Ny
för i år är en ex-
pertkommenta-
tor som ska bi-
dra med tips
och ge om-
dömen till
de medver-
kande körer-
na.

Gabriel
Forss har vun-
nit Melodifes-
tivalen med gruppen
Blond, körat bakom Char-
lotte Perrelli och leder gos-
pelkören One Voice.

– En kör ska ha en bra
blandning av röster, de ska
bli en enhet och inte vara
ett gäng solister, säger han.

Själv har Gabriel sjungit
i kör sedan barnsben. För-
utom gospelkören One
Voice är han också körle-
dare för två amatörkörer.
Den ena har så många som 

1 000 medlemmar.
Programledaren Gry

Forssell ser fram
emot att få hjälp

av en körkun-
nig röst.

– Jag kan
inte mycket
om körsång
själv. I andra
program har

man ju en ju-
ry som kan
hjälpa tittarna
att bedöma

dem som tävlar, det har vi
inte haft i ”Körslaget” in-
nan.

Gabriel Forss kommer
inte ge poäng till körerna,
men lovar att vara ärlig
och i det fall det krävs, lite
sträng.

– Jag ska titta extra på
vad körledarna tar för roll,
det räcker inte med att stå
och dansa för att leda en
kör. 
DANIELLE DEASISMONT/TT SPEKTRA
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Stieg Larsson
klar för 
Hollywood
Det blir filmbolaget Colom-
bia Pictures som spelar in
Stieg Larsson-deckarna för
den internationella mark-
naden. Steve Zaillian, som
var mannen bakom
”Schindler’s list”, ska skri-
va manuset. Enligt produ-
centen så kommer Colum-
bia att göra en helt ny tolk-
ning av böckerna. TT SPEKTRA

Gry Forssell får hjälp. Paramore 
till Pier 
Pressure
Paramore är klart för festi-
valen Pier Pressure i Göte-
borg. Emopunkrockarna
från Tennessee blir festiva-
lens huvudattraktion. 

Endagsfestivalen hålls
den 20 juni och Paramore
får sällskap av bland
andra 30 Seconds to Mars,
Him och Takida.
TT SPEKTRA

Alicia Keys och 
Shakira startar VM
Black Eyed Peas, Shakira
och Alicia Keyes. Det är någ-
ra av de artister som marke-
rar startskottet för fotbolls-
VM i Sydafrika i sommar.

Konserten äger rum i
Soweto den 10 juni.

– Vi är glada att en kon-
sert av den här magnitu-
den, med sådan artistisk ta-
lang, drar upp ridån för Af-
rikas första fotbolls-VM, sä-
ger Fifas generalsekreterare
Jerome Valcke. TT SPEKTRA

Konsertern, med bland andra Alicia Keys 
och Shakira, kommer att sändas live.

SCANPIX



presenterar

METRO ON STAGE – TÄVLINGEN FÖR DIG SOM GÖR DIN 
EGEN MUSIK OCH SPELAR SJÄLV, OAVSETT MUSIKSTIL.

RIKTIGA ARTISTER 
KÄMPAR.

Vinn en marknadsföringskampanj värd miljoner, artistkontrakt hos Universal Music samt 
spelningar på några av Sveriges största festivaler. Anmäl dig på www.MetroOnStage.com 

| Borås | mhstore Allégatan 16 | Gävle | Offi ce Store Norra Rådmansgatan 8 | Göteborg | MacForum Östra hamngatan 16, MacForum Kungsgatan 28 | 
Halmstad | mhstore Bankgatan 6 | Helsingborg | Janssondata Kullagatan 57 | Jönköping | mhstore Lantmätargränd 45 | Kalmar | Kstore Kaggensgatan 
27b | Karlstad | Offi ce Store Östra Torggatan 7 | Linköping | Digital Inn Tanneforsgatan 3 | Luleå | Grafi t Storgatan 59 | Lund | mstore Mårtenstorget 6 | 
Malmö | Kullander Fridhemstorget | Nacka | mstore Smedjegatan 7 | Norrköping | DS-Store Gamla Rådstugugatan 44 | Skellefteå | Grafi t Nygatan 54 | 
Stockholm | dStore Götgatan 76, Humac S:t Eriksgatan 45, inLife Sveavägen 35, inLife Sergels Torg 3, inLife Täby Centrum, M-zone Birger Jarlsgatan 37, M-
zone Kungsgatan 31, mstore Birger Jarlsgatan 6 | Sundbyberg | M-zone Sturegatan 35 | Sundsvall | Grafi t Torggatan 6 | Södertälje | Kantro Saltsjögatan 
1 | Umeå | Grafi t Storgatan 4 | Uppsala | M-zone Svartbäcksgatan 14 | Västerås | mstore Vasagatan 26 | Örebro | Digital Inn Drottningstan 22
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Emma Englund.
Jag fann mitt livs kärlek 
genom ”Bonde söker fru”.
Här är min underbara
resa:)

Dagens blogg

metrobloggen.se/
bondebrud.

FLER BLOGGAR PÅ
METROBLOGGEN.SE

SCANPIX

Lite munskölj hade
inte varit fel, alltså.

KEITH LAWRENCE, GÖTEBORG

ALL OVER PRESS

Tävla

Lösningen

3 2 7 1 8 5 4 6 9

9 4 8 7 3 6 1 5 2

6 1 5 9 4 2 7 8 3

4 9 6 8 5 7 3 2 1

7 8 2 3 1 9 5 4 6

5 3 1 6 2 4 9 7 8

2 6 4 5 9 3 8 1 7

8 7 9 4 6 1 2 3 5

1 5 3 2 7 8 6 9 4

Elvis – av Tony och Maria Cronstam 

Det är dags att
börja satsa på
städningen

Städningen av svenska
sjukhus har under den se-
naste tiden uppmärksam-
mats i medierna på ett ne-
gativt sätt. Det duggar tätt
mellan rapporterna om
slarvig städning och bris-
tande vårdhygien. 

Sedan ett antal år tillba-
ka har jag arbetat som stä-
derska på sjukhus. Därför
förargar det mig när en hel
yrkeskår beskylls för slarv

utan att man ger alla fakta.
Just nu är Sverige inne i en
besparingsfas och vården
blir extra hårt drabbad. Stä-
darna befinner sig under en
effektiviseringsreform. Det
vill säga: städtider förkortas
och vi åläggs ytterligare ar-
betsbörda. Resultatet av
detta blir att kvaliteten på
vår städning försämras. Vi
har varken tid, möjlighet
eller ork att utföra vårt ar-

bete så bra som vi önskar. Se-
dan skuldbeläggs vi när man
finner brister i städningen.

Det är dags att börja tän-
ka långsiktigt. Att investera
i vårt arbete ger oss möjlig-
het att ta den tid på oss som
vi behöver och att få den
fortbildning vi behöver för
att kunna hantera det ökan-
de problemet med multire-
sistenta bakterier.
STOLT  STÄDERSKA

Säg ”du” till
kungligheter 
Det känns väldigt onatur-
ligt när journalister inte
vill dua kungligheter un-
der intervjuer!

Vi lever på 2000-talet,
numera är dureformen
en naturlig del av vårt
moderna samhälle.

Jag hoppas att durefor-
men någon gång även
ska omfatta vårt kunga-
hus.

Det känns mycket na-

turligare när journalister
duar den personen som
blir intervjuad. JONAS

Helt rätt att
drogtesta unga
Är det en rättighet för
ungdomar i nedre
tonåren att använda 
droger och dra ut på stan
och åstadkomma skade-
görelse?

Håller de sig inte inom
lagens råmärken, så ska
de drogtestas, om miss-
tanke finns.

Att den personliga in-
tegriteten kränks får de
finna sig i.
FÖDD DROGFRI

Lärarlönerna
måste höjas nu
Sveriges lärarlöner tillhör
de lägsta i Europa. Sedan
1960-talet har lärarnas lö-

neutveckling gått i snigel-
fart jämfört med andra
akademikers. 

Ekonomer, med en tre-
årig universitetsutbild-
ning i ryggen, tjänar i
snitt cirka 35 000 kronor
i månaden. Gymnasielä-
rare, med fyra till fem års
utbildning, ligger nästan
10 000 kronor lägre. För
att återställa balansen
krävs inte en tioprocentig
löneökning över tre år
som förra avtalet inne-
bar, utan en lönehöjning
på minst 10 000 kronor
i månaden. Måste lärar-
kåren gå ut i strejk för att
få rättvist betalt?
OLLE LINTON

Mejla ditt inlägg till 
insandare@metro.se
Uppge namn och adress
även fast du använder
signatur. Inläggen kan
komma att redigeras.

SCANPIX

Insändare

Orimliga krav på städarna inom vården gör att de inte
hinner utföra jobbet som de önskar Dagens insändar-
skribent tycker att man ska börja satsa på städningen igen

Varför säga ni till
kungligheter?

Dagens sudoku

Dagens
Tack Sani
älskling för
att du följde med till Suo-
mi. Betyder mycket för
mig. Älskar dig så att det
gör ont.
DIN VILLE

Du och jag för alltid, älskar
dig!
DIN SEBBE

Älskade Martin, trodde in-
te att jag någonsin skulle
få känna så här, du är allt
jag drömt om. DIN PLUTT

Till min älskade dotter oli-
via du har räddat mitt liv. 
MAMMA

Dusko jag älskar dig så
mycket! 
SUZANA

Åh, jag älskar dig så myck-
et mimmi! 
MAPPI

Gör så här: Skriv PUSS följt 
av texten. Skicka SMS till 72700.
Varje SMS kostar 5 kronor. 
Inskickat SMS garanterar 
inte plats i tidningen.

Undrar hur många fler
månadskort SL kommer att
sälja tack vare sin kompensa-
tion. Anledning till att sänka
priset permanent? KATTA

Svar till ”Uppgiven”. Om du
har mer sex med din man så
kommer han antagligen
porrsurfa mindre. SÄLEN

Att katter kanske blir skjut-
na är hemskt, men de
ansvariga är inte jägarna
utan de empatilösa pundhu-
vuden som skaffar katter
och överger dem. SP

På vilka grunder ska denna
behovsprövning göras vad
gäller hushållsnära tjänster?
Den som till exempel är sjuk
har redan rätt till hjälp en-
ligt SoL. SOCIONOMSTUDENT

Svar till ”Uppgiven”. Lägg ut
lite så kanske din man mins-
kar porrsurfandet. HARRY
POTTER

Dagens SMS PUSS!

Gör så här: Skriv TYCK följt av
texten. Max 150 tecken. Skicka
SMS till 72700. Varje SMS kostar
5 kronor. Inskickat SMS garante-
rar inte plats i tidningen.

Läsartävling
Skriv en rolig pratbubbla till bilden
till höger. Vinnaren publiceras i
Metro nästa dag. Gör så här: Skriv
BILDEN följt av ditt förslag. Skicka
SMS till 72700. Varje SMS kostar 5
kronor.

Vinnaren får andra 
säsongen av ”Flight of the
Concords”.

Petra Stentagg
Jag älskar att hitta på kul
saker med familjen och att
shoppa. Det bästa i livet är
GRATIS!

metrobloggen.se/
stonetag.



Hos oss får du den kompetens omvärlden 
efterfrågar. Du blir en efterfrågad student.

Beställ vår katalog

www.campus.varberg.se
och läs mer om hur du blir efterfrågad.

CAMPUS VARBERG

efterfrågade
utbildningar
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För-
änd-
ring-

ar som du 
inte själv 
bestämt 
över 
kommer 
att verka 
till din
fördel!

Oe-
nig-
het

i vissa frågor
gör att pla-
ner måste
ändras – för-
modligen på
ett sätt som
passar dig
ganska bra!

En
viss
per-

son verkar
just nu utöva
ett stort infly-
tande på dig
– förhopp-
ningsvis i 
positiv
bemärkelse.

Du
oroar
dig

för något
men förmod-
ligen i onö-
dan. Ta en
sak i taget så
har du säkert
inget att
frukta!

Mån-
ga
tan-

kar genom-
korsar för
ögonblicket
ditt huvud
och det tycks
inte vara helt
lätt att sorte-
ra allt.

Teck-
nen
råder

dig att erkän-
na ett miss-
tag du har 
råkat begå –
och att 
försöka 
rätta till 
det! 

Väduren
21/3–19/4.

Oxen
20/4–20/5. 

Tvillingarna
21/5–21/6.

Kräftan
22/6–22/7. 

Lejonet
23/7–22/8.

Jungfrun
23/8–22/9.

Vågen 
23/9–22/10.

Skorpionen
23/10–22/11.

Skytten
23/11–21/12.

Stenbocken
22/12–20/1.  

Vattu  mannen
21/1–19/2.

Fiskarna
20/2–20/3. 

Blind-
skär
lurar

i den lite
obetänksam-
ma Vågens
väg – företa
dig inget
utan att tän-
ka på konse-
kvenserna!

I en
speci-
ell

angelägen-
het är det nu
dags för dig
att tänka ef-
ter om din
taktik hittills
varit särskilt
effektiv. 

Sam-
arbe-
te

med en viss
person skulle
kunna ge dig
tillfälliga för-
delar – men
knappast
gagna dig på
längre sikt.

Det
kan
nu

dyka upp
problem om
du inte är för-
utseende –
bland annat
tycks ditt
minne kunna
svika dig.

I dag
tycks
osäm-

ja leda till
ändrade pla-
ner – vilket
dock inte 
behöver 
betyda 
något aber
för dig.

Ibla-
nd får
tiden

sona vad
stunden bru-
tit – något
kräver förut-
seende och
en noggrann
planering
från din sida!

Gårdagens kryss

Sudoku – så fungerar det

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Korsord och sudoku

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 längst ner på vänster
sida.

   1   4   

9  8  3   5  

6   9   7   

  6  5 7   1

 8      4  

5   6 2  9   

  4   3   7

 7   6  2  5

  3   8    

Vinnarna presenteras på tisdagar.

Skriv KRYSS följt av ordet i det
blå fältet. Skicka sms till 72700
före klockan 24 
i dag. Varje sms
kostar 5 kronor. 
Vinnaren får 
Salem Al Fakirs
nya skiva 
”Ignore this”
från EMI 
Music.



Erbjudandet gäller Digital-tv-kunder hos Com Hem som inte sedan tidigare abonnerar på CANAL , t o m 31 mars 2010. Teckna CANAL  Total (ord pris 269:-/mån) i 12 månader. Du betalar 0:-/mån för CANAL  Total de första två månaderna, därefter ord 
pris. Total abonnemangskostnad år 1: 2 690:- (ord pris 3 228:-), utöver kostnaden för ditt Digital-tv-abonnemang. Just nu bjuder vi dig som tecknar detta erbjudande på en månad av CANAL  Säsongskort Combi (värde 169:-). Kreditkontroll kan komma 
att göras vid tecknande av abonnemang. För fullständiga avtalsvillkor se www.comhem.se

Följ Allsvenskan!
Två månader fritt på CANAL  Total 
(ord pris 269:-/mån) när du tecknar  
ett år. Dessutom bjuder vi på CANAL  
Säsongskort Combi i en månad som  
ger dig tillgång till massor av allsvenska  
matcher (värde 169:-). Ring och beställ  
på 0771-55 00 00 eller besök comhem.se
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Gå på seminarier, träffa studenter och studievägledare. Läs  mer 
om vad som händer under dagen på utbildning.gu.se/besoksdag.
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Saknar ”General 
hospital”
Varför sluta sända ”General
hospital”? Läste i Metro att
det beror på vikande tittar-
siffror, men det är inte så
underligt med de sänd-
ningstider ni har.  

Skärp er, det dåliga under-
laget beror nog på dålig pla-
nering.  Fortsätt med serien
på en mera vettig tid. BESVIKEN

Tyck om programmen mejla tyckomtv@metro.se

ALL OVER PRESS

Vanessa Marcil och 
Antonio Sabato jr.

Missa inte
Metro
skönhet
varje fredag

Dagens 

filmtips

C-G TIPSAR
VARJE DAG 
C-G KARLSSON, 
METROS 
FILMEXPERT

I säsongspremiären av
”Sveriges fulaste hem” be-
söker Simon och Tomas en
kvinna i Degerfors, som
likt många deltagare har
svårt att skiljas från sina
många prylar.

– Det var väldigt under-
ligt. Hon hade en stor
skyltdocka, täckt med
plastblommor, som satt i
soffan i vardagsrummet.
Det finns en anledning till
att det inte är en vanligt fö-
rekommande inrednings-
detalj i de flesta hem, säger
Simon Davies.
Jag som trodde att alla fula

hem i Sverige var bortrenove-

rade.

– Jag förstår vad du me-
nar, men det handlar inte
om den tekniska biten,
utan om inredningen. Bara

för att någon fixat en vägg
betyder det inte att de
gjort sig av med det fula vi-
trinskåpet. Ibland har jag
bara gapat åt alla konstiga
saker jag har sett runtom i
landet. Jag menar, en pors-
linsgroda som cyklar och
röker cigarr?

I kväll börjar ”Sveriges fulaste hem” på TV 3. Där ska Simon 
Davies snygga till svenskarnas hem. 

Simon Davies

Ålder: 46.
Bor: På Lidingö.
Familj: Tomas och jack
russell-hundarna.
Aktuell: I ”Sveriges fulaste
hem” i kväll klockan 20.00 

”Ibland har 
jag bara gapat”

Dagens

tv-profil

LOTTA
NARVEHED
@METRO.SE

ULF BERGLUND/TV 3

Välgymmad
Pitt i stort epos

Troja, Äventyr.
Betyg:88888
TV 6, 21.00 

Homeros krigs- och kärleks-
epos som stjärnspektakel 
med en välgymmad Brad 
Pitt, Orlando Bloom med fle-
ra. Trög start men tätnar när vi
kommer närmare figurerna. 
(2004)

Befriande
galghumor

Familjen Savage,
Drama
Betyg:88888
Canal+ Drama, 21.00

Kantstött syskonpar (Laura 
Linney & Philip Seymour Hoff-
man) tvingas hjälpa dement 
far som förmörkade uppväx
ten. Inkännande vemod och 
befriande galghumor. (2007)

Berör – trots sin
förutsägbarhet

Flyga drake,
Drama.
Betyg:88888
TV 1000 Drama, 21.10

Ett svek slår in kil mellan 
överklasspojke och fattig bäs
tis i Kabul 1978. Filmatisering 
av succébok som berör trots 
förutsägbarhet och mainstre
amform. (2007)

Brad Pitt spänner
musklerna.

AP PHOTO



Eventuell operatörsavgift tillkommer

i kväll kl 20.00 

Följ Metro On Stage på metroonstage.com, Twitter.com/metroonstage, 
Metrobloggen.se/metroonstage samt Facebook. Lyssna på nya osignade 
artister, betygsätt bidragen och hitta din nya favoritartist.

 

presenterar

WWW.METROONSTAGE.COM
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TV6 TV8 Kanal 9 TV4 Plus

6.00 Rapport 6.07 Regionala nyheter
6.28 Gomorron Sverige 10.30–10.50 Para-
lympics 2010 11.15 Go’kväll (R) 12.00
Rapport 12.05 På spåret (R) 13.15–14.00
Andra Avenyn 14.05–15.50 Skidskytte
Världscupen Oslo. Herrarnas sprint. 16.00
Rapport 16.05 Gomorron Sverige 17.00
Hannah Montana 17.25 Schlagerpärlor
17.35 Paralympics 2010 (R) 17.55 Sport-
nytt 

18.00 Rapport med A-ekonomi
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll Magasin. Åsa Wikman
och Hedvig Andér ger en tittare en ny
stil. Även 19/3. 
19.00 Kulturnyheterna Även kortare
sändning senare i dag i SVT2. 
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport med A-ekonomi
20.00 Antikrundan Antikvitetsserie.
Del 8 av 12. ”Antikrundan” landar i
småländska Sävsjö. Programledare:
Anne Lundberg. Även 21/3. 
21.00 Plus Konsumentmagasin. Del 5
av 14. Hörlurar jämförs. Det finns en
uppsjö av olika märken och modeller.
”Plus” har gjort ett urval av sex olika
lurar som kostar från 59 till 500 kr.
Även 21/3 och 22/3. 
21.30 Debatt Samhällsprogram. Del 7
av 15. Kokainet har blivit rumsrent,
unga tjejer använder mest. Vad har
hänt? Även 21/3 och SVT2 19/3. 
22.15 Ont blod Brittisk dramaserie
från 2009. Del 3 av 3. Ruth lyckas till
slut spåra upp sin syster. Även SVT2
19/3. 
23.05–0.05 Mästarnas mästare (R)
Tv-lek. Del 8 av 10. Endast fem av elva
idrottsstjärnor är kvar i kampen om
titeln Mästarnas mästare och de bör-
jar alla fundera på finalen. Även 19/3
och 20/3. 

0.05 Uppdrag granskning (R) 1.05 True
blood (R) 2.00 Korrespondenterna (R)
2.30 Draknästet (R) 3.30 Andra Avenyn
(R) 4.15 Uppdrag granskning (R) 5.15–
6.00 Go’kväll (R) 

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5

TV6
7.00 Rivstart 9.00 Ringoling 10.00 Smallville 10.55
Xena – krigarprinsessan 11.50 Våra värsta år 12.50
Highlander 13.45 Spin city (R) 14.10 I nöd och lust
14.40 Smallville 15.35 Simpsons 16.30 Scrubs (R)
17.00 Scrubs 17.30 How I met your mother 18.00
Cops 18.30 Seinfeld 19.00 Simpsons 20.00 Vampire
diaries 21.00 FILM Troja Actionäventyr från 2004. 0.15
Scrubs 0.45 How I met your mother 1.15 Seinfeld
1.45 Spin city 2.15 Skål 2.45 Ringoling 3.45 Miami
vice 4.35 Våra värsta år 5.25–5.50 Cops 

TV 8
6.00 Deutsche Welle journal 6.55 Riskera allt 7.55
Världens bästa reklamfilm 8.25 Masterchef 8.55 Den
nakna kocken 9.30 Sjukhuset 10.00 Ringoling 11.00
Alla älskar Raymond 11.30 Masterchef 12.05 Den
nakna kocken 12.40 En plats i solen 13.35 Sjukhuset
14.05 En plats på landet 15.00 Seinfeld 16.00 På hed-
er och samvete 16.50 En plats i solen 17.50 Master -
chef 19.00 Miljonlotteriet 20.00 En plats på landet
21.00 Inspector Lynley mysteries 22.00 Mauro &
Pluras kök 23.00 Seinfeld 0.00–6.00 Nattsändningar 

Kanal 9
6.00 Martha Stewart (R) 6.45 Frasier (R) 7.10–8.00
Monk 8.50 Livet runt 30 9.45 Ett nytt liv på landet
(R) 10.40 The war at home 11.10 Pantertanter 11.40
McLeods döttrar 12.35 Martha Stewart 13.30 60
minute makeover 14.25 The bill 15.25 Gränsbevak -
arna Nya Zeeland 15.55 Rosemary Shrager’s kock -
skola 16.55 Gränsbevakarna Nya Zeeland 17.25
Grand designs 18.30 Ishockey: Timrå–HV71
Elitserien. Kvartsfinal 1. 21.45 Mad men 22.45 Jay
Leno 23.45 Frasier 0.15–6.00 Nattsändningar 

TV 4 Plus
6.15 Dagsändningar 11.00 Glamour (R) 11.30
Nyheter 11.35 Grannar 12.00 Försvunnen (R) 12.30
Mannen som talar med hundar (R) 13.35 Beverly
Hills 90210 14.35 Doctors 15.30 Nyheter 15.35 Super-
nanny (R) 16.30 Vem dömer Amy? (R) 17.30 Nyheter
17.35 Glamour 18.05 Dr Phil 19.00 House 19.55 För-
lossningskliniken 21.00 Vad blir det för mat 21.30
Trav 22.00 Law & order: SVU 22.55 That ’70s show
23.25 M.A.S.H. (R) 23.55 ‘Allå, ‘allå, ‘emliga armén
(R) 0.35–6.15 Nattsändningar

10.50Vem vet mest? (R) 11.20–12.50Skidskytte
13.00–15.30UR 13.00Nära natur: Här kommer
äggdjuren 13.05Barr och Pinne räddar världen
13.15Vara vänner 13.20Greppa begreppen
13.25Nära natur: Här kommer äggdjuren 13.30
Nära natur: Snigelslem och bärfisar 13.35Nära
natur: Snigelslem och bärfisar 13.40Nära
natur: Snigelslem och bärfisar 13.45Nära
natur: Snigelslem och bärfisar 13.50Nära
natur: Snigelslem och bärfisar 13.55Grymt
härligt i Norden 14.10Grymt härligt i Norden
(R) 14.25Banderoll 14.40Tänk om... – persiska
14.45Runt i naturen – teckenspråk 15.00Runt i
naturen – teckenspråk 15.10–15.30Pussel 15.35
Agenda (R) 16.20Min skönhetsopererade
familj (R) 17.20Nyhetstecken 17.30Oddasat
17.45Uutiset 

18.00 Shahen av Iran (R)
18.25 Vinna eller försvinna (R) UR. 
18.55 Rapport
19.00 Vem vet mest? Frågesport. 
19.30 Skolfront UR.
20.00 Babel Litteraturmagasin. 
21.00 Aktuellt
21.30 Hockeykväll Ishockeymagasin. 
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 Kulturnyheterna
22.45–0.50 FILM Revolvern
0.50–1.20 Dina frågor – om pengar (R)

6.15 Funniest pets and people 6.40 Jims
värld 7.05 Jims värld 7.30 Alla älskar Ray-
mond 8.00 Ringoling 9.00 Alla älskar
Raymond 9.30 Rachael Ray 10.25 Våra
bästa år 11.20 Top model 9 12.15 Miljon-
lotteriet lyckohjulet (R) 13.10 Oprah
Winfrey show 14.05 Extreme home
makeover 15.00 Sex and the city 15.30
Sex and the city 15.55 Top model 9 16.55
Top chef 17.55 Navy CIS

18.55 Keno
19.00 2 1/2 män Amerikansk
komediserie från 2004. Del 7 av 24.
19.30 2 1/2 män Del 8 av 24. 
20.00 PREMIÄR Sveriges fulaste
hem Svenskt inredningsprogram från
2010. Del 1. 
21.00 Lyxfällan Svenskt livsstils -
program från 2010. Del 2.  
22.10 Fantastiska nöjen Svensk un-
derhållning från 2010. Del 3. 
22.40 Navy CIS Amerikansk
kriminalserie från 2007. Del 15 av 19. 
23.35–0.05 2 1/2 män

0.05 2 1/2 män 0.30 Jims värld 1.00 Xena
– krigarprinsessan 1.50 Smallville 2.40
Tuesday night book club 3.30 Jims värld
3.55 Funniest pets and people 4.20–5.20
Ringoling 5.30–6.15 Melrose place

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyhetskanalen
10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen
11.05 Efter tio 11.55 Hem till gården
12.20 Hem till gården 12.55 Nyhets -
kanalen 13.00 Trav 13.25 Specialfall:
Riskförlossningar 14.30 Nyhetskanalen
14.35 Jon, Kate och åtta barn 15.05 Ghost
whisperer 16.00 That ‘70s show (R) 16.25
That ‘70s show (R) 17.00 Förkväll Gäster:
Christer Fuglesang, Klara Zimmergen. 

18.30 Lokala nyheter
18.35 Lokalt väder
18.40 Ekonominyheterna
18.50 Vädret
19.00 Nyheterna
19.30 Halv åtta hos mig Svenskt mat-
lagningsprogram från 2010. Del 36 av
48. Reka Tompa är veckans sista värd.
Hon bjuder gästerna på getostfylld
paprika, gulaschgryta och vargabéles
som är en typ av paj. 
20.00 Sveriges värsta bilförare Sven-
sk underhållningsserie från 2010. Del
4 av 9. De sex kvarvarande deltagarna
får i första övningen köra upp och
vända på en ramp. Programledare:
Adam Alsing. 
21.00 PREMIÄR Maria Wern –
 Främmande fågel (R) Svenskt krimi-
naldrama från 2008. Del 1 av 4. Maria
Wern återvänder till sitt arbete efter
en tids frånvaro.
22.00 Nyheterna
22.25 Sporten
22.35 Vädret
22.38 Lokalt väder
22.40 Familjen Jackson Amerikansk
dokumentärserie från 2009. Del 2 av
6. Efter att ha tagit farväl av sin bror
Michael får bröderna Jackson veta att
de förväntas uppfylla sitt kontrakt om
jubileumskonserten.
23.35–0.50 Svårt att sova

0.50 The district (R) 1.40 Torchwood (R)
2.25 The practice (R) 3.10 Survivor (R)
3.45 Survivor (R) 4.30 Huge moves (R)
5.15–5.50 Victoria Silvstedt – my perfect
life (R)

6.05 AFV 6.30–9.00 Vakna med the Voice
9.30 Quizzo 11.00 Biggest loser (R) 11.50
Sjunde himlen 12.45 Ellen DeGeneres
show 13.40 Gordon Ramsay’s the F-word
14.40 Joey 15.10 Vänner 15.40 Förhäxad
16.35 America’s funniest home videos
17.05 Grey’s anatomy

18.00 Joey
18.30 Vänner Amerikansk komedis-
erie från 2000-01. Del 17 av 24.
 Monica hamnar i krig om en bröllops -
klänning.
19.00 Biggest loser Amerikansk reali-
tyserie från 2009. Del 18 av 26.
20.00 Gränsbevakarna USA
Amerikansk yrkessåpa från 2009. Del
12 av 13. Vid Kanadagränsen hittas en
dödskalle i en väska i en bil och
föraren tas i förhör. En kvinna
återkommer från Mexiko med sin dot-
ter och med ytterligare en flicka som
hon påstår att hon är barnvakt åt.
21.00 Criminal minds Amerikansk
thrillerserie från 2009-10. Del 14 av 22.
En bedragare i Miami som inriktat sig
på att lura rika kvinnor mördar av nå-
gon anledning helt plötsligt ett av
sina offer. BAU-temat åker dit för att
hjälpa till i jakten och kommer fram
till att när något i gärningsmannens
plan går på tok kan han tappa
kontrollen och bli livsfarlig.
22.00 Gordon’s kitchen nightmares
Brittisk realityserie från 2009. Del 3 av
10. Gordon beger sig till New Jersey
där kocken Paul Bazzini driver restau-
rangen Bazzini tillsammans med sin
fru Leslie.
23.00 CSI Amerikansk kriminalserie
från 2001-02. Del 21 av 23. Grissom
och Sara utreder när en kropp som
har blivit sköljd i lut hittas begravd i
en park.
0.00–0.55 Criminal minds

0.55 Criminal minds 1.50 MacGyver 2.50
The curious tribe 3.55 Förhäxad (R) 4.40
McLeods döttrar 5.25–6.05 Ellen
DeGeneres show (R)

20.00, Antikrundan. 18.00, Shahen av Iran. 22.40, Navy CIS. 20.00, Sveriges värsta bilförare. 21.00, Criminal minds.
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Varely pleat dress
96% hampa, 4% spandex

1 399,-

Mina wrap dress

1 299,-

100% ekologisk bomull

Henley blouse

1 599,-

100% ekologisk bomull

Stewart+Brown – om kärlek, design och smarta val
Paret Karen Stewart och Howard Brown, två designers med djup passion för design och respekt för 
naturen, lanserade sin första etiska kollektion år 2002. Med en vilja i att uppnå hög kvalitet i designen 
och funktionell stil med så lite påverkan på naturen som möjligt, vill Stewart+Brown uppnå symbios 
och harmoni mellan den kommersiella världen, samhälle och natur. 

Hållbarhetstanken går igen i allt Stewart+Brown företar sig. Kläderna är tillverkade i USA av ekologisk 
bomull. Minst 1% av all försäljning går till icke-vinstdrivande och sociala välfärdsorganisationer.

Köp Stewart+Brown hos 
www.gemenskapgron.se

Rosey dress
100% tencell

1 699,-


