
ISON OCH FILLE –
HÄR FÖR EVIGT
Årets första 11111-skivrecension {sid 28}

AN
DREAS LÖN

N
GREN

 W
IDELL

STOCKHOLM
Onsdag 11 maj 2011
www.metro.se

Min 15°
Max 22°

Våldet bland unga flickor har blivit allt vanligare – och råare Experter är
överens: Det är en trend som håller i sig Trettonåriga Lina är en av alla unga 
tjejer som drabbats av det oprovocerade tjejvåldet {sid 10}

Fler unga flickor
begår våldsbrott

Hade 300
filmer med
barnporr –
frias helt

Läkare hade 250 000 bilder
och hundratals filmer med
barnporr Frias nu eftersom
brottet tagit tid att utreda {sid 06}

Brott

Majoritet vill
stoppa Fas 3
Regeringens åtgärd för lång tid s-
arbetslösa kan skrotas {sid 02}

Ayat, 20, övningskör med 
automatväxlad bil {sid 20–21}

PETER BRINCH

Peter Maack i Malmö är inte ensam. Allt fler svenskar väljer fisk på menyn. Det är sushi och tv-kockar som inspirerar – och vi har lärt oss 
recepten. Peter Maack äter själv fisk flera gånger i veckan. {sid 04}

Fina fisken. Äta firrar blir allt populärare Hetaste
klacken 
är träig
Marcella om 
sommarens 
skotrend {sid 18–19}

Automat –
ny trend i
körskolan

Galaxykryssning fr 75:–
Ingår: båtresa, del i E4-hytt. Gäller t o m 31.5 2011. 
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Fas 3

Fas 3 innebär att anord-
nare – företag, kommuner
eller föreningar – får be-
talt av staten för att ordna
sysselsättning åt männi-
skor som varit arbetslösa 
i över 450 dagar. 
I vissa fall handlar kritiken
om att den erbjudna sys-
selsättningen varit me-
ningslös, i andra om att de
arbetslösa gjort jobb som
egentligen borde ha ut-
förts av den reguljära
arbetskraften. METRO

Glass hör sommaren till.

SCANPIX250 000 barn
ska räddas
250 000 barn och 50 000
kvinnor ska svenskt bi -
stånd rädda livet på de
närmsta fyra åren. Så vill
biståndsministern formu-
lera ett par konkreta mål
mot världsfattigdomen. TT

I sommar pryds
frimärkena 
av glassar
Posten ger ut årets
sommar frimärken den 12
maj. Motiven är glassar
och näckrosor i var sitt
häfte för sommarens alla
hälsningar. METRO

Sopkonflikten
ett faktum
Vid midnatt var sopkon flik-
ten ett faktum. De första
 effekterna väntas inom in-
dustrin. Även privatperso-
ner kan bli drabbade. Kon-
flikten rör ackordslön e rnas
vara eller inte vara. TT

STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX

Rasmus och Robin Sjöholm hamnade i särskola på
felaktiga grunder. Det konstaterar Malmö tingsrätt 
i en dom och slår samtidigt fast att Vellinge
kommun måste betala skadestånd. TT

Bröderna, som led av läs- och skrivsvårigheter, 
placerades i särskola när de var elva år trots att de var 
normalbegåvade. 

Felplacerade. Särskola

Termometro

Niklas 
Zennström
Tre nya miljarder tril-
lar in till den svenske
entreprenören när
hans skapelse Skype
köps igen, den här
gången av
Microsoft. {sid 09}

Zine El Abidine
Ben Ali
Ryktena om den
tunisiske ex-
presidentens utsvä-
vande liv tycks vara
sanna. Knark, juvel-
er och stora summor
pengar har hittats i
hans palats. {sid 14}

Automatiskt
blev jag en
bättre förare
”Va?!” Oförställd häp-
nad var min familjs re-
aktion när jag tog
körkortet vid första
försöket. Det var de
som hade övningskört
med mig. 
Många år senare skaf-
fade jag bil med auto-
matlåda – och kände
mig plötsligt som en
åtminstone hyfsad bil-
förare. Full koll på tra-
fiken, så fort
växlingsmomentet för-
svann. ”Jag är faktiskt
inte rädd att åka med
dig längre”, sa en kom-
pis uppmuntrande. Läs
om andra som väljer
automat på sid 20–21.

ELI ÅHMAN,
NYHETSCHEF

Välkommen!

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 45075, 104 30 Stockholm. Telefon: 08-402 20 30. 
Internet: www.metro.se  Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Gunne. Trycks i Stockholm, 2011. RS-kontrollerad upplaga mån–fre 289 700 ex. 
Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.
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70%
TYCKER ATT  MUSIK PÅVERKAR

DEM POSITIVT PÅ JOBBET

Musik påverkar

7 av 10 svenskar tycker att
musik påverkar dem posi-
tivt eller mycket positivt när
de arbetar, visar en under-
sökning. KÄLLA: DEMOSKOP OCH
HEARTBEATS INTERNATIONAL/TT

Förnedrande slavarbete,
meningslös förvaring av
arbetslösa, gödande av
skojarföretag. Kritiken har
varit hård mot regering-
ens Fas 3-lösning för lång-
tidsarbetslösa – och nu
finns en majoritet i  riks -
dagen för att skrota syste-
met.

– Verksamheten funge-
rar uppenbarligen inte och
leder inte till fler i arbete,
säger arbetsmarknads -

utskottet vice ordförande
 Ylva Johansson (S).

De rödgröna partierna
försöker nu genom ett så
kallat utskottsinitiativ
tvinga regeringen att stop-
pa anvisningen av nya
 arbetssökande till Fas 3.
Och med stöd från Sverige-
demokraterna finns en
majoritet. 

För närvarande finns
26 000 personer i Fas 3. An-
talet personer beräknas

gradvis öka och uppgå till
47 000 år 2013.

Uppmaningen till rege-
ringen är nu att inte skicka
fler till Fas 3, utan att tills
vidare låta dem finnas
kvar i Fas 2, där fokus lig-
ger mer på utbildnings -
insatser.

Arbetsmarknadsminis-
ter Hillevi Engström (M) sä-
ger till TT att hon inte vill
stoppa anvisningarna ef-
tersom det inte finns nå-

got bättre alternativ.
– De här personerna har

i genomsnitt varit arbets -
lösa i åtta år, 20 procent i
över tio år och inget har
hänt. Så är det något som
de har varit i så är det Fas 1
och 2. Jag tycker att det är
direkt ansvarslöst att inte
låta dem närma sig arbets-
marknaden, säger hon.

Fas 3-systemet
kan läggas ner

Anders Widén, 50, är författare och journalist till yrket men är nu placerad på Östersunds länsmuseum, Jamtli.

PRIVAT

Regeringens Fas 3-lösning för långtidsarbetslösa har fått hård kritik 
Antalet Fas 3-personer ökar Men nu kan systemet skrotas

”Är djupt
deprimerad
och olycklig”
Anders Widén, 50, är för-
fattare och journalist till
yrket, men har haft svårt
att hitta jobb och placera-
des efter 450 dagars
arbetslöshet på ett Fas 3-
jobb på Östersunds
länsmuseum, Jamtli. Där
jobbar han för närvarande
med att renovera en gam-
mal T-Ford.

– Det är kul, men kom-
mer aldrig att ge mig ett
riktigt jobb. Just nu kostar
jag bara skattebetalarna
pengar, säger han.

För att komma in i
jobb- och  utvecklings -
garantin med den ekono-
miska hjälp det innebär 
– Anders har tre barn att
försörja – var han tvungen
att stänga ner sin förfat-
tarfirma. Den gick  visser -
ligen dåligt men gav ändå
vissa inkomster och
 framför allt – en känsla av
stolthet.

– Jag är djupt jävla
 deprimerad och olycklig
därför att för varje dag
som går så försämras
mina möjligheter att
komma i gång med 
firman igen.

Han anser dessutom att
det nya systemet leder till
lönedumpning och ut-
trängning, inte bara av
riktiga jobb utan även av
ungdomspraktikanter och
av dem som går på  löne -
bidrag. METRO

ANDERS 
GÖRANSSON
@METRO.SE
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MILJÖBILEN SUZUKI ALTO 5d 
FRÅN 94.900:- ���#$/MÅN**  CO2 103 g/km   SKATTEFRI 5 ÅR   
Suzuki Alto är på många sätt en imponerande liten smidig citybil från ett av Sveriges snabbast växande bilmärken*. Suzuki Alto är en utmärkt 
representant för allt vad Suzuki står för. Driftsäker och körglad, byggd med japansk kvalitet och utrustad med det mesta du behöver och vill ha 
för komforten och säkerhetens skull. Det innebär att Suzuki Alto är rikt utrustad redan som standard. Allt du behöver välja är färg. Resten är 
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”Swift kammar 
hem segern i vårt 
stora småbilstest” 
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Vi ses på McDonald’s®!

800:–
BÅTRESA MED BIL (MAX 6M)
+ 5 PERS, ENKEL RESA FRÅN

Boka på www.ttline.com eller ring 0410-562 00 
(Telefonbokningsavgift 40 kr).

www.ttline.com

Det är dags att boka bilresan inför sommaren. Hitta dina 
favoritställen med TT-Line. Vi tar dig snabbt och bekvämt 
till tyska Autobahn. Ombord vilar du dig medans vi kör.
     Välkommen ombord!

Ut i Europa 
med TT-Line
i sommar!

Trelleborg–Travemünde  Trelleborg–Rostock

KIDS
ABOARD

!
BARNVÄRDAR HELA SOMMAREN. 

BARN 0–6 ÅR RESER & ÄTER GRATIS.

11-1041. FOTO: A-ROSA RESORT UND HOTEL GMBH.

Fler och fler yngre väljer
fisk på menyn. Enligt färs-
ka siffror från analysföre-
taget Gfk Sverige – fram-
tagna på uppdrag av det
norska exportrådet för fisk
– har fisk stigit rejält i
svenskarnas aktning, och
allra mest bland konsu-
menter under 29 år. 

– Man vet att det både är
gott och nyttigt. Det är lätt
att man drunknar i ett ut-
bud av GI-metoder och lik-
nande, men kunskapen
om fisk har ökat stort, sä-
ger Peter Källström, ordfö-
rande för Svenska fiskhan-
delsförbundet.

– Sushirestaurangerna
har blivit fler och fisk har
blivit mer lättillgängligt
för unga. Även vanliga
lunchrestauranger har bli-

vit bättre på att tillreda
fisk, säger Line Kjelstrup,
Sverigechef för det norska
exportrådet för fisk.

Och trenden är på upp-
gång även i hushållen.
Matlagningsprogram, mat-
bloggar och köksteman i
tidningar har inspirerat
medelsvensson, som förra
året satte i sig över tio kilo
fisk. 

Klart populärast är lax-
en – förra året åt vi hela tre
kilo per person.

– Man har tidigare haft
en känsla av att inte be-
härska tillredning av fisk.
Men nu har svenskarna
börjat lära sig recepten, sä-
ger Line Kjelstrup. 

Fisk alltmer populärt bland unga
Sushi och tv-kockar inspirerar
”Börjat lära sig recepten”

Peter Maack fra?n Malmo?beso?ker ofta na?gon fiskaffa?r fo?r 
att ko?pa lax eller ha?lleflundra. 

Sverige torsk på fisk

Juholt vill höja
temperaturen 
GÖTEBORG. S-ledaren
Håkan Juholt besökte
Göteborg i går för att
höja temperaturen inför
regionvalet i Västra Göta-
 land. Många räds ett
mycket lågt valdeltagan-
de, Juholt är en av dem.

– Jag är rädd för att
valdeltagandet blir lågt
därför att man inte upp-
fattar valet som viktigt. TT

Privata skolor
utan tillsyn
SVERIGE. Vart femte
förskolebarn går i en
förskola som drivs i pri-
vat regi. Men så många
som var femte kommun
gör ingen regelbunden
tillsyn av dessa, trots an-
svar, visar en granskning

från Skolinspektionen. TT

”Jag kastade
morgon-
tidningen
mot vargen.”
JOHAN ÅGREN, 31, STÖTTE PÅ EN
VARG NÄR HAN HÄMTADE
TIDNINGEN I SITT HEM I RIALA,
NORR OM STOCKHOLM. VARGEN
AVVEK EFTER EN STUND, ENLIGT
EXPRESSEN. METRO

Mer leksaker
till minkarna 
SVERIGE. Minkar på päls-
farm ska få större burar 
i två våningar och minst
två leksaker som bollar,
springhjul, vattenbad
eller grenar. Det är några
av Jordbruksverkets
förslag för att få bort
djurens onormala
beteenden i bur. TT

Nyheter

i korthet

Dagens fel
I gårdagens Metro uppgavs
att mordet på Abbas Rezai
begåtts i Högsbo. Dådet be-
gicks i Högsby. Vi kallade
även Eurovision Song Con-
test för Melodifesivalen 
vilket är felaktigt.

Håkan Juholt 
i Göteborg.

TESTA DIG
SJÄLV: 

VAD ÄR
DET FÖR

FISK?
{svar längst ner}

1 2 3

SCANPIX SCANPIX LOTTA BERGSETH

SVAR: 1. GÖS, 2. LAX, 3. TORSK

PETER BRINCH

EMMA
LÖFGREN
@METRO.SE

ADAM IHSE/SCANPIX



Mobil fullproppad med prat. Teckna ett valfritt 24-månaders mobilabonnemang, t ex Telenor Surfa Bas med vit iPhone för 
299 kr/mån så bjuder vi på fria samtal inom Sverige i 6 månader. Gäller endast kl 18 – 24 ikväll på telenor.se – uppge kod: WEBKAMP

Kvällens kombo. Nu kan du spara hundralappar. Kontantkort
plus Sony Ericsson Cedar för bara 495 kr (ord. pris 1 295 kr).

Välkommen 
till  telenor.se.

Avser 24 mån bindningstid. Mobilsurf ingår med hastighet upp till 1 Mbit/s. Vid användande utanför Telenors svenska nät debiteras kund enligt rådande prislista. Telefonen är operatörslåst i 12 mån och kan därefter låsas upp genom Kundservice mot en avgift på 
350 kr. Uppsägningstid 3 mån. Minsta totala kostnad under bindningstiden för vit iPhone 4 16 GB är 7 426 kr (299 kr x 24 mån) varav 200 kr/mån avser telefonen. IP-telefoni är ej tillgängligt i detta erbjudande. Erbjudandet går ej att kombinera med tvillingkort.

HTC-veckor på webben. Fram till 17 maj är vi extra bussiga mot
alla nya HTC-kunder. Vi bjuder på tillbehör värda över 500 kr.

Att surfa tillsammans är roligare. Teckna ett 24 mån Mobilt 
Bredband så får du en insticksrouter på köpet. Värde: 795 kr.

Fria 
samtal i 
6 mån!

Happy hour på 
telenor.se ikväll!

Om du aldrig besökt telenor.se – så är det ikväll du ska bege dig dit.
Mellan 18 och 24 har vi erbjudanden som lär få alla kvällströtta att piggna till.

WiMP – bara hos Telenor. Ny musiktjänst med miljoner låtar.
Fri musik i 60 dagar när du tecknar Telenor-abonnemang.

Alltid på 
telenor.se

Fri frakt – värde 125 kr.
Fri anslutning – värde 250 kr.

14 dagars ångerrätt.

Tillbehör 
för 500 kr

Router 
på köpet

Värde 795 kr

Endast 

495 kr
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Vi kan Android

Köp direkt på 0771-110 360 
eller på www.phonehouse.se

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 31/5 2011. Inträdesavgift 250kr tillkommer. MTK: Minsta
totalkostnad under bindningstiden inkl inträdesavgift. Fri frakt på www.phonehouse.se gäller vid köp över 1000 kr.

Vårpremiär
Hetaste nyheten i vår! På www.phonehouse.se kan 
du se vilka 13 utvalda butiker som säljer Samsung 
Galaxy S II. Fri frakt om du köper den på webben. 
Välkommen till The Phone House!

SAMSUNG 
GALAXY S II

1,2 GHz Dual Core-processor,
4,3-tums Super AMOLED Plus-
skärm,GPS och 8-megapixel-
kamera som även fi lmar i HD. 
Drivs av Android 2.3. 

Tele2 Smart i 24 mån 
0:-/min  0:-/sms 1 GB fri surf

274:-/mån
i 6 mån däreft er 344:-/mån
MTK: 8086:-. Pris i butik: 0:-.
Pris utan abonnemang: 5499:-

NY

MARSHALL MAJOR
Riktigt läckra lurar med massor 
av snygga detaljer från Mars-
hall-förstärkarna! Mjuka och 
sköna kuddar för öronen, så du 
kan spela hård musik utan att
bli trött i öronen.

999:-

HTC WILDFIRE S
Smart mobil med 5-mega-
pixelkamera, GPS och 3,2-
tumsskärm. Drivs av Android 2.3. 

Halebop Hallå Bas i 24 mån 

159:-/mån
i 6 mån däreft er 209:-/mån
MTK: 4519:-. Pris i butik: 0:-.
Pris utan abonnemang: 2799:-

NY

Smygpremiär 
idag kl 17.00!

NY

06 nyheter

I Stockholmsläkarens hem-
dator påträffades en kvarts
miljon bilder samt 300
filmer med barnporr.

Ett brott som kan ge
kännbart fängelsestraff.

Men nu begär åklagaren
att ärendet skrivs av helt
sedan preskriptionstiden
plötsligt löpt ut.

– Sitter upptagen just
nu men ett sådant glädjan-
de besked har jag förstås
tid med, säger Stockholms-
läkaren, som under utred-
ningens gång nekat till
brottsanklagelserna.

I flera år från 2005 och
framåt utreddes Stock-
holmsläkaren för grovt
barnpornografibrott.  På
grund av de långa vänteti-
derna för den slutliga
granskningen av bilderna
samt det stora beslagtagna

materialet har utredning-
en dragit ut rejält på ti-
den.

Åklagare Anna-Lena Ni-
lemar motiverar sin plötsli-
ga avskrivningsbegäran till
Södertälje tingsrätt med
att man först nu kunnat slå
fast att den misstänkte lä-
karen inte kan kopplas till
någon spridning av mate-
rialet. Misstankarna avser
därför plötsligt endast
barnpornografibrott vilket
innebar fem års preskrip-

tionstid i stället för tio om
misstankarna fortsatt gällt
grovt brott.

– Visst kan man tycka
att det borde ha gått snab-
bare att säkerställa om
brottet var grovt eller inte
och därmed ha bättre kon-
troll över gällande pre-
skriptionstid, säger utreda-
re Björn Sellström vid
Rikskriminalpolisen.

Stockholmsläkaren miss-
tänktes inledningsvis även
ha köpt barnpornografiskt
material med ett av sina
kreditkort.

Metro har sökt åklagare
Nilemar. Det rekordstora
beslaget av barnporr kom-
mer sannolikt att förverkas
trots avskrivningsbeslut.

Läkare hade en
kvarts miljon
barnporrbilder
– slipper straff

Utredningen tog lång tid – preskriptionstiden 
löpte ut Läkaren: ”Ett sådant glädjande besked”

Stureplansgruppen tar över driften av Berns den 20 maj.

JOHN
LINDBLOM
@METRO.SE

Stureplansgruppen tar
från den 20 maj över drif-
ten av Berns Salonger från
brittiska London & Regio-
nal Operating.

Därmed stärker Sture-
plansgruppen sitt grepp om
Stockholms nöjesliv. Redan
i dag driver bolaget ett 30-
tal nöjesställen, framför allt
i Stockholm men även i Gö-
teborg, Visby, Karlstad och
Västerås. 

– Berns går med vinst
och verksamheten funge-
rar bra. Det finns ingen an-
ledning att ändra på något,
säger Stureplansgruppens
vd Vimal Kovac.

Berns är sedan februari
förra året försatt i blockad

av SAC-Syndikalisterna,
som anser att företaget ti-
digare utnyttjat papperslös
arbetskraft genom ett be-
manningsföretag. Varje lör-
dagskväll demonstrerar
organisationen utanför
Berns.

– Det är ingenting som

oroar oss. I övrigt har vi
inga kommentarer, säger
Lili Assefa på Stureplans-
gruppen.

Före införlivandet av
Berns beräknades Sture-
plansgruppen omsätta
runt 750 miljoner kronor i
år. Driften av Berns ökar
omsättningen med ytterli-
gare cirka 230 miljoner.

Fastighetsbolaget Balder
blir samtidigt ny ägare av
huset vid Berzelii park. En-
ligt Dagens Industri betalar
Balder 400–500 miljoner
till brittiska Nordic & Rus-
sia Partners för fastigheten.

Utökat imperium

I Stureplansgruppen ingår
bland annat Ambassadeur,
Hell’s Kitchen, Kåken,
Laroy, Spy Bar, Sturecom-
pagniet och White Room
i Stockholm. I Göteborg
driver bolaget nattklubben
Push.

LEIF 
OLDENBURG
@METRO.SE

CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Rekordbeslag

Beslaget hos läkaren till-
hörde de absolut största
bland 120 barnporrmiss-
tänkta som greps under
storaktionen ”Operation
Sleipner” 2004.

Stureplansgruppen
utökar – köper Berns
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Patrik Sjöbergs avslöjande om hur han och
andra barn har utsatts för sexuella
övergrepp av tränaren Viljo Nousiainen har
chockat hela Sverige. Vi har fått lära oss att
ett barn i varje klass utsätts för sexuella
övergrepp. Just nu. I dag.

I kampanjen ”Det blir bättre” har Morgan Alling
berättat om de svåra åren på barnhem, och om vux-
envärldens svek. Jonas Gardell berättar om mobb-
ningen han utsattes för, av sina egna klasskamrater,
om hur de slog och slog och slog medan Erik med fli-
net stod bredvid och petade i näsan. De vuxna blun-
dade.

Vart sjunde barn utsätts för våld i hemmet, 11 000
barn mobbas dagligen i skolan och varje år begår 50
barn självmord. Hundratusentals barn växer upp
med missbrukande familjer.

Men det blir bättre, säger Morgan Alling, Jonas
Gardell och de andra kändisarna som medverkar i
Briskampanjen. Som en tröst för de barn som lever
mitt i detta helvete, just nu.

Också jag försöker inge hopp till de förtvivlade
unga människor som skriver till mig. De som håller
på att drunkna i sitt eget självhat, de som skär sig

och svälter sig och hetsäter
och hatar sina föräldrar
som slåss och super. De
som fortfarande är så starkt
beroende av vuxenvärlden,
de som inte bara kan ”resa
sig upp och gå”, som Jonas
Gardell säger att man ska
göra. För det finns kanske
småsyskon kvar i helvetet,
som en storasyster måste
skydda när mamman jagar
dem med kniv.

Men du är inte ensam,
säger jag. Det är inte ditt
fel, det är inte din skam
och det är inte ditt ansvar.
Det finns hopp, det finns
hjälp, det finns de som lyss-
nar – med mycken klok-
skap och helt utan egna
baktankar. 

Du har en egen kraft, en
egen längtan och en inre
kompass. Det finns änglar
överallt, sök dig till dem,
våga berätta, våga tala om

det som gör ont. Då blir det lite bättre.
Jag kan säga detta, eftersom jag möter dessa äng-

lar överallt. I varenda stad, bland skolsköterskor, ku-
ratorer, lärare och socialarbetare, fältare, präster,
församlingsassistenter och i frivilligorganisationerna.
Ibland måste de unga få hjälp att söka sig till dessa
änglar. Det ansvaret bär vi, du och jag. Just nu. I dag.

Kolumn

HJÄLP BARN
HITTA TILL
ÄNGLARNA

HILLEVI
WAHL
JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Ett barn i varje klass utsätts för sexuella över-
grepp, vart sjunde barn utsätts för våld
hemma och varje år begår 50 barn själv-
mord. Vi vuxna måste på allvar hjälpa
barnen, tycker Hillevi Wahl.

Patrik Sjöbergs
bok ”Det du inte
såg” är fruktans-

värt bra. En odyssé
genom ett mask-
rosbarns uppväxt.

Läs!

Ett Stockholms-
derby i fotboll kos-
tar polisen mellan
700 000 och 1 mil-

jon kronor. De
pengarna kan

användas mycket
bättre.

Avståndet ökar
hela tiden
Nordamerika till vänster
och Europa till höger –
och en dykare i mitten.
Allt det fick den brittiske
fotografen Alex Mustard
med på en bild tagen i en
isländsk kanjon. Nästa år
kommer klyftan att vara
ett par tre centimeter bre-
dare på grund av att konti-
nentalplattorna sakta gli-
der isär. METRO

”Många besöker
Island för att se
dessa fenomen på
land, men de finns
också under
vattnet.”
ALEX MUSTARD SÄGER TILL DAILY
MAIL ATT ICKE-DYKANDE
VULKANTURISTER GÅR MISTE OM EN
HEL DEL.

En gång samma
världsdel
Världsdelarna har hängt
samman – den insikten
kom den tyske vetenskaps-
mannen Alfred Wegener
fram till sedan han 1911
sett vetenskapliga artiklar
som beskrev fynd av fossil
från samma djur och väx-
ter på båda sidor av Atlan-
ten. Han namngav urkonti-
nenten Pangaea, grekiska
för ”hela jorden”. METRO

Mellan två
världsdelar

I kanjonen Silfra i Tingvalla nationalpark på Island går en ravin mellan den nordamerikanska och den eurasiatiska konti-
nentalplattan.

ALEXANDER MUSTARD / SOLENT NEWS & PHOTO AGENCY

LÄS OCH KOMMENTERA 
FLER KOLUMNISTER 
PÅ METRO.SE

• Karta

Tingvalla 
nationalpark



Skype

Grundades 2003 av bland
andra Niklas Zennström.
2005 köpte Ebay företaget
för motsvarande 30 miljar-
der kronor – 2007 skrev de

ner värdet med 900 miljo-
ner dollar. 
2009 sålde Ebay 65 pro-
cent av Skype för 1,9 mil-
jarder dollar till bland
andra Silver Lake Partners. 
KÄLLA: TT, COMPUTER SWEDEN
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LÅT DIG INSPIRERAS AV SÄSONGENS LOOK! 
TID: 50 MINUTER / REK.PRIS: 495 KR

Boka en inspirerande kurs idag! Vår makeupartist lär dig 
framhäva din skönhet och delar med sig av sin kunskap 
inom makeup och hudvård. Efter kursen får du plocka ut 
produkter för kursavgiften!

Stockholm 08-4112005, 08-4112006, 08-4112001, 
Sollentuna 08-352555, 08-352540, Vällingby 
08-57973010, Nacka 08-7180080, Sickla 08-4114038, 
Bromma 08-4112002

www.makeupstore.se

Boka en härlig 30 min
massage så bjuder vi på 

30 min bodyscrub!

450:-  
gäller endast i Maj, Juni 2011 

St Eriksgatan 33A, www.dagspa.se, 08-653 10 41

ett SPA exklusivt för dig

Just Nu!

Swedoldagen i Sollentuna!Swedoldagen i Sollentuna!
Torsdag 12 maj kl 07 – 20

15 - 35%
Våra leverantörer har representanter på plats kl 12.00 – 19.00 

Rabatterna 

gäller från 

nedanstående 

leverantörer.

å

Passa på 

priserna gäl-

ler endast i 

Sollen tuna 

denna dag!

Bredden • Bergkällavägen 24 • Sollentuna
Vard. 7 – 17. Lörd. 10 – 14.
Tel: 08 - 444 37 80 • www.swedol.se

nyheter

Skype-Niklas har gjort
ännu ett miljardklipp

Nu har Skype bytt ägare igen 
Den här gången är det Microsoft

som köpt företaget Vilket ger den
svenske grundaren Niklas Zennström
drygt tre miljarder kronor  

 Zennström har hela tiden behållit aktier i Skype. 

LARS PEHRSON/SCANPIX

Skype har bytt ägare för
tredje gången – Microsoft
betalar motsvarande 53
miljarder kronor för före-
taget. Och än en gång tjä-
nar svensken Niklas Zenn-
ström, som grundade före-
taget 2003, miljarder. 

Den här gången blir den
redan förmögne 45-åring-
en drygt 3 miljarder kro-
nor rikare trots att det har
visat sig vara svårt att tjäna
pengar på gratissamtal
över internet.

Det finns en hel del ana-
lytiker som menar att pris-
lappen är för hög, bland
annat eftersom Skype för-
ra året gjorde en förlust på
7 miljoner dollar och har
skulder på närmare 700
miljoner dollar.

Förklaringen till Micro-
softs vilja att köpa Skype
hittar man i stället i att IT-
och telekombranscherna
blir alltmer överlappande
och för giganterna gäller
det att vara med överallt.
Microsoft är fortfarande
världens ledande program-
tillverkare, men på andra
områden, som till exempel
affärsverksamheten på nä-
tet och mobilerna, ligger
konkurrenterna Apple och
Google före.

– Den stora potentialen
ligger inte i de enskilda de-
larna, de stora värdena
finns i kombinationen, sä-
ger Helena Nordman-Knut-
son, telekomanalytiker på
Öhman Fondkommission,
till TT. METRO-TT

Börsen i går

+0,80 %
OMX 30. På  Stockholms -
börsen steg Hexagon efter 
en stark delårsrapport.
Vid stängning hade OMXS-
index stigit med 0,8 procent.

Nas/Dow
+0,88%
+0,62%

London
+1,28%

Frankfurt
+1,23%

Helsing.
+1,03%

Paris
+1,13%

Moskva
-0,44%

Euro
8,96

Dollar
6,22

Pund
10,18

71 091
jordbruksföretag

fanns det 2010, enligt
 Lantbruks registret.
Det är 26 procent
färre än 1990.
TT

Hälften 
av Saabs 
anställda
kan få gå
Det ska finnas risk att
upp till hälften av
dagens 3 500 anställda
får lämna Saab Automo-
bile, skriver Dagens In-
dustri. Anledningen är
att bolaget bara produce-
rar hälften så mycket
som det man angett
i affärsplanen, hävdar 
en källa till tidningen.

Saab tillbakavisar upp-
gifterna.

– Vår plan är att driva

verksamheten för fullt,
säger Gunilla Gustavs,
 talesperson för Saab
 Automobile.
Och det med samma
bemanning som i dag?

– Ja, enligt våra planer.
De inkluderar den
 arbetsstyrkan som vi har
i dag. 

METRO

Fabriken i Trollhättan.

finans



Satsning
mot unga
som begår
våldsbrott

nyheter

Lina, 13, är en av många tjejer som har råkat ut för det oprovocerade tjejvåldet. Hon 
överfölls och rånades utanför ett dagis. Hon blev slagen upprepade gånger. ”Efter en stund 
svimmade jag av”, säger hon.

Våldet bland
unga flickor
har blivit 
allt vanligare 
– och råare.
Enligt krimi-

nalstatistiken har gapet
mellan pojkar och flickor
minskat stadigt de senaste
15 åren.

Och kriminologerna är
överens: trenden kommer
hålla i sig.

I dag är var femte gär-
ningsman som lagförs för
misshandel unga kvinnor i
åldrarna 15–17 år. Det är en
ökning med nästan 50 pro-
cent sedan 1994, då var siff-
ran 12 procent, enligt Brå.

– Vi ser att utvecklingen
bland unga tjejer går snab-
bare än killarnas, även vad
gäller de allvarligaste
våldsbrotten, säger Sven
Granath, forskare på Brå.

Lina, 13, är en av många
unga tjejer som fallit offer
för det oprovocerade tjej-
våldet.

En måndag i slutet av ja-
nuari i år misshandlades
hon svårt och rånades se-
dan på sina tillhörigheter
utanför ett dagis i Fruäng-
en.

– Jag var där med mina
kompisar när några plöts-
ligt började bråka med var-
andra. Vi höll oss på av-
stånd och gick sedan där-
ifrån, men då började någ-
ra tjejer och killar ropa
och springa i kapp mig, be-
rättar hon.

Efter en kortare ordväx-
ling slogs Lina plötsligt till
marken av en jämnårig
flicka. Knytnävsslagen hag-
lade och hon sparkades
och knäades i ansiktet.

– Efter en stund svim-
made jag av. Då höll två
killar upp mig så hon kun-
de fortsätta slå, säger Lina.

Först efter att en förbi-
passerande man avbrutit
misshandeln lyckades Lina
springa från platsen. Hon
blödde då kraftigt ur mun

och näsa, hade fått sjok av
hårtussar avslitna och sår
och bulor runt hela huvu-
det. På Astrid Lindgrens
barnsjukhus konstaterade
läkarna att hon haft tur.

– Jag blödde överallt och
de tog min kamera, mitt
busskort och 40 kronor i
kontanter. Men min mobil-
telefon fick de inte, jag väg-
rade ge dem den hur hårt
hon än slog, säger Lina.

Enligt kriminolog Jerzy
Sarnecki är händelsen,
som polisanmälts, ingen
ovanlighet.

– Det är inte alls förvå-
nande att unga kvinnors
andelar ökar vad gäller
våldsbrott, säger han och
fortsätter:

– Allt eftersom unga
kvinnors liv börjar likna
de unga männens börjar
de även överta männens
vanor, även vad gäller
brottslighet. Unga kvin-
nors våld riktar sig i hu-
vudsak mot andra unga
kvinnor, säger han.

Banar Reza, ansvarig för
tjejgrupper och nattpatrul-
leringen på United Sisters
vid Fryshuset, har märkt
av en attitydförändring
bland unga tjejer.

– Vår erfarenhet är att
våld bland unga tjejer har
blivit allt vanligare, i alla
fall i den form att det sker
i offentligheten. En del tje-
jer har även lärt sig att ta
efter killarnas sätt att söka
respekt genom att skapa
rädsla hos andra, säger
hon.

Sven Granath hoppas
att inom kort kunna sjösät-
ta en fördjupningsstudie
kring unga kvinnors
våldsbrott.

– Från kriminologiskt
håll är vi osäkra på hur vi
ska tolka den här utveck-
lingen. Från forsknings-
synpunkt vet vi i nuläget
för lite om orsakerna.
FOTNOT: LINA HETER EGENTLIGEN 
NÅGOT ANNAT.

Bara dagar före det brutala
dådet misstänks den
anmälda flickan ha miss-
handlat ytterligare ett fler-
tal unga personer i södra
Stockholm.

Men trots att händel-
serna är polisanmälda har
ingenting hänt.

– Allt finns dokumente-
rat men ändå har polisen
väldigt svårt att handla.
Under tiden får den här
tjejen fortsätta härja och
det är väldigt oroväck-
ande, säger Linas pappa.

Enligt Leo Hoffman,
chef på ungdomsroteln
vid söderortspolisen, är
det alltid problematiskt
med förbrytare som inte
är straffmyndiga.

Socialtjänsten har an-
svaret för att sätta in in-
satser och polisens roll är
att samla in ett underlag.

– Vi behöver ingen be-
visning, utan ska bara
väcka en oro hos social-
tjänsten, säger Leo Hoff-
man.

Sedan juli förra året ska
polisen i större utsträck-
ning utreda grova brott
där gärningsmännen är
under 15 år.

Något som redan gett
resultat, enligt Hoffman:

– Tidigare lades sådana
ärenden bara ner. Nu dras
en stor apparat i gång och
vederbörande hämtas till
förhör och får svara för
vad de gjort.

Av sekretesskäl kan var-
ken polis eller socialtjänst
ge några besked i det en-
skilda fallet.

reportage

Våldet bland unga tjejer har blivit vanligare – och råare Lina, 13, slogs ner brutalt 
och rånades ”Jag blödde överallt och de tog min kamera, mitt busskort och 40 kronor 

i kontanter” Brå: Utvecklingen går snabbare än bland killar

TEXT: CLARENCE FRENKER FOTO: LOTTA BERGSETH

I den här parken utanför ett dagis i Fruängen blev Lina 
attackerad och nedslagen.
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Våldet bland unga
flickor blir allt råare

Andel flickor som misshandlar

Lagförda för misshandel, 
15–17 år. Andel flickor.

12 %
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13 %
228 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



15990:-
 Delbetala från 419:-/mån.*

13990:-
 Delbetala från 370:-/mån.*

10990:-
 Delbetala från 297:-/mån.*

11990:-
 Delbetala från 321:-/mån.*

Kolla alltid med oss först

www.netonnet.se – fri frakt på allt
2-års garanti på allt förutom datorprodukter och bärbart ljud som säljs med 1-års garanti.

Lagershop: Borås, Ullared, Kalmar, Malmö, Stockholm Veddesta, Uppsala,
Stockholm Slagsta, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Örebro och Västerås.    
Annonsen gäller t.o.m. 15/5-11 eller så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund/familj. 
Reservation för ev. tryckfel. * 48 mån. delbetalning, inkl. 7,89 % ränta  och aviavg. 29:-/mån. 
Uppläggningsavg. 250:- läggs på första avin. Effektiv ränta vid 10.000:- och 48 mån. är 16,33 %. Hemelektronik till lagerpris

          50-tums Full-HD Plasma-
TV med 3D! 50PZ550N.  
� THX-certifi erad, 600Hz teknik.

� Aktiva 3D-glasögon medföljer

� Smart TV & Digital-TV-mottagare

6990:-
 Delbetala från 199:-/mån.*

          50-tums Full-HD Plasma-TV! 50PV350N.  

� Digital-TV-mottagare 

 Boxer & Com Hem

� 600Hz teknik

� 2 HDMI-ingångar

� USB-ingång för musik, 

 bilder och fi lm

          42-tums Full-HD 
LED-TV med 3D! 42LW550W.  
� Cinema 3D-teknik. Smart TV

� 12 par glasögon och 3D-fi lm medföljer

� Inbyggd DVB-T2 / DVB-C-mottagare

     för Boxer och ComHem

          47-tums Full-HD 
LED-TV med 3D! 47LW550W.  
� Cinema 3D-teknik och Smart TV

� 12 par glasögon och 3D-fi lm medföljer

� Inbyggd DVB-T2 / DVB-C-mottagare

     för Boxer och ComHem

          50-tums Full-HD plasma-
TV med 3D! 50PZ750W.  
� TruBlack Filter och på kontrast 5 000 000:1

� 600Hz teknik och Smart TV

� Inbyggd DVB-T2 / DVB-C-mottagare

     för Boxer och ComHem
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OCH SPARA EN REJÄL SLANT PÅ KUPPEN.

ANSÖK PÅ PREEM.SE.
ELLER NÄRMASTE STATION.

* Avser minskning av fossil koldioxid jmf med 100% fossil diesel, baserat på produktens sommarkvalitet. På preem.se ser du vilka 
 av våra stationer som har Evolution Diesel. Frukosten gäller vid ansökan innan 31/5. Drivmedelsrabatten gäller på listpris under 
 hela 2011 och dras av på fakturan. Efter kampanjperioden gäller ordinarie rabatter.

Vår nya Evolution Diesel 
sänker koldioxidutsläppen 
från din bil med 16%*. 
Tack vare att den görs av 
tallolja, en restprodukt 
från den svenska 
skogen. Den funkar 
perfekt i alla diesel-
motorer och kostar 
inte mer än vanlig diesel. 

Skaffa ett Företagskort nu så 
får du en rejäl rabatt på varje liter 
du tankar året ut. 

Dessutom bjuder vi dig och 
dina kollegor på en trevlig frukost. 
Läs mer om vår fantastiska diesel 
och allt som ingår i kortet på 
preem.se

Välkommen.

NU KAN ALLA
SÄLJARE
 GÖRA EN INSATS FÖR MILJÖN.

I dag: ett rörigt, nedgånget
hörn av Stockholms in-
nerstad. Om två år: en le-
vande handelsplats med
restauranger, kaféer och
modebutiker.

I veckan togs det symbo-
liska första spadtaget till
det som ska bli nya Horns-
tull.

Våren 2013 ska området
kring Långholmsgatan och
Hornsbruksgatan vara helt
klart. 

Både gatuplan och tun-
nelbaneplan får nya han-
delstorg och mot Lång-
holmsgatan anläggs en ny
byggnad med restaurang i

tre plan. Totalt rör det sig
om cirka 11 000 kvadrat-
meter. Ett nytt bergrums-
garage byggs med infart
från Hornsbruksgatan.

– Vi vill skapa en mö-
tesplats i harmoni med det
Hornstull som finns i dag,
säger Miranda Jensen,
marknadschef på Bonnier
Fastigheter, som tillsam-
mans med SL och Stock-
holms stad utvecklar om-
rådet.

Redan nästa höst invigs
nya Hornsbruksgatan. 

Arbetarstadsdel

Innerstadens västligaste
del var ursprungligen ett
spetsigt näs som kallades
Horn – därav namnet
Hornstull. Stadstullen av-
skaffades 1810. 
Hornstull var långt in på
1900-talet en stadsdel med
mekaniska verkstäder och
varv. Merparten av dagens
bostadshus byggdes på
1920- och 1940-talen. I dag
har Hornstulls Strand,
 tidigare Street, blivit ett 
av Stockholms  nöjes -
centrum.

En nybyggd restaurang i tre våningar, kaféer och butiker på Långholmsgatan där det …

BONNIER FASTIGHETER

• Efter

• Före

… i dag är rörigt och nedgånget. 

LOTTA BERGSETH

LEIF 
OLDENBURG
@METRO.SE

Svårt sjuka människor
drabbas när Bromma
flygplats vill minska ambu-
lansflyget och på sikt för-
bjuda allt flyg på nätterna.

– Stängs flygplatsen
kommer sjuka att dö, säger
Kenneth Palmér, sektions-
chef vid Astrid Lindgrens
barnsjukhus.

Statliga Swedavia, som
äger Bromma flygplats, har
sagt upp avtalet med 28
flygföretag och organisa-
tioner som arrenderar
mark på flygplatsen.

– Det här är en katastrof
för oss. Vi har trafikrättighe-
ter men vi måste flytta och
vi vet inte vart, säger Lars
Österwall, vd för Eastair.

Bolaget utför bland an-
nat ambulansflygningar.
TT

Så blir nya Hornstull

Bromma flygplats

Flygplatsen vill växa och ta
emot större plan. Bland de
företag och organisationer
som sagts upp är Eastair,
Stockholms flygskola, flyg-
organisationen KSAK och
Försvaret med sina två re-
geringsplan.

Uppsägningen på Bromma
flygplats berör också det
privata  flyget. Genom
 beslutet  försvinner 
i praktiken den sista
flygplatsen för alla 
privata flygare i Stock-
holms regionen.

”Stängs flygplatsen
kommer sjuka att dö”

Sjukvården ser mycket allvarligt på uppsägningen, 
som drabbar patienter från hela Sverige.
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Åldersrabatt!

Är du 35 år så får du 

35% rabatt. 
Är du 65 år så får du 

65% rabatt.
Är du 100 år så får du 

bågen gratis.

��������

Din Syn Kungsholmen 08-653 65 65
Din Syn Söder Optik  08-640 21 55
Din Syn Veddesta Glasögon 08-564 748 00
Din Syn Värmdö Ögon 08-570 313 33
Din Syn Årsta Optik  08-91 77 00
Din Syn Ekerö Optik  08-560 313 10
Din Syn Wäsby Optik 08-590 939 30

www.dinsyn.se

Rabatten gäller på bågen vid köp av kompletta glasögon t o m 14/5 2011, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Utbildning i Stockholm till 

DIPLOMERAD   
MASSAGETERAPEUT 

Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta med  
vid sidan av. Goda förtjänstmöjligheter. Föreläsning 
och praktik lördagar och söndagar eller vardagar. 
Utbildningen är godkänd av Branschrådet Svensk 
Massage och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 
Kursstart 10 sept 2011. Begränsat deltagarantal.

För kostnadsfritt prospekt ring 08-200 230 

vikingline.se

Skärgårdskryssa 
över dagen
Kapellskär–Mariehamn

Rosella bjuder alltid på en varm och gemytlig 

miljö där glada skratt ligger nära till hands. 

I Bistro Buffet väntar vår omtyckta buffet fylld 

av godsaker tillagade med kärlek och omtanke. 

Allting ingår i priset även vin, öl, läsk och kaffe. 

Som vanligt underhåller våra kryssningsvärdar, 

artister eller dansband veckans alla dagar.

Upptäck vad som hänt på Rosella!
Rosella har genomgått en stor ombyggnation. Vi 

bjuder på bättre tillgänglighet med hiss, dubbelt så 

stor taxfreebutik, nytt café, en dansbar i två vånin-

gar och stora fönster för bättre skärgårdsutsikt.

Buss + båt

60 kr/person. Bokningskod SKBUS. 

Buss, båt + Bistro Buffet

209 kr/person inkl vin, öl, läsk och kaffe. 

Bokningskod SGMAT.

Boka hos din resebyrå,  

på vikingline.se eller ring 08-452 40 00.

Bussanslutning från Cityterminalen*, Danderyd*, Roslags 

Näsby*, Brottby*, Fruängen, Solna, Upplands Väsby, Vallentuna 

och Åkersberga.

* Bussanslutning till och från samtliga avgångar med Rosella.
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Svettmottagningen 
på Sophiahemmet 

söker sjuksköterskor och 
narkossjuksköterskor

Vi söker nu sjuksköterskor 
och narkossjuksköterskor
Svettmottagningen på Sophiahemmet är Nordens största 

mottagning specialiserad på extensiv svettning, Hyper-

hidros. Vi utreder och behandlar handsvett, armsvett, 

fotsvett, svettningar från ansikte, huvud, rygg, ljumskar 

och många andra delar av kroppen. Svettmottagningen har 

vårdavtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att 

patienterna endast betalar vanlig patientavgift. Verksam-

heten växer i snabb takt och vi söker därför personal som 

vill vara med i utvecklingen. Vi söker nu sjuksköterskor och 

narkossjuksköterskor.

 

Läs mer om tjänsterna och verksamheten på 

www.svettmottagningen.se
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Fokusgruppen genomförs på kvällstid den 23 maj i 
centrala Stockholm och tar 1,5 timme. Tycker du det 
verkar kul att vara med och tycka till om snus? Då är 
du välkommen att snarast höra av dig till Ipsos på 
 tfn. 08-28 25 30 eller e-post lena.ziden@ipsos.com      
Ersättning utgår                                                         
www.ipsos.se       

NIKLAS LARSSON/SCANPIX

Ett medelålders par häktades i går av Högsta dom-
stolen (HD), misstänkt för mordet på Abbas Rezai,
20, i Högsby 2005. Abbas Rezai hade en relation
med deras dotter. 

Sonen tog på sig ansvaret för mordet i de tidigare 
rättegångarna där hans föräldrar också stod åtalade men
friades. Sonen dömdes, men beviljas nu resning i HD. 

Mordet på Abbas. Föräldrarna häktade Man ihjälklämd vid 
 bygget av Citybanan
En man omkom när han
klämdes fast under en borr-
rigg på cirka ett ton.

Dödsolyckan är den
tredje i samband med ar-
beten för tågtunneln City-
banan i Stockholm.

Olyckan inträffade vid
niotiden i går morse och
det tog en halvtimme att få
loss den fastklämde man-
nen.

Han arbetade med att
grundförstärka en fastig-
het på Södermalm efter-
som tunneln ska gå under

området. Borriggen välte
när mannen skulle flytta
den och han dog omedel-
bart.

– Det är fruktansvärt
tragiskt. Självklart ska vi
följa utredningen och titta
på vad orsaken till det här
kan vara, säger Eva Råd-
mark Herrder på Trafikver-
ket.

Polisen har inlett en för-
undersökning och en an-
mälan görs till Arbetsmiljö-
verket. 
TT



14 nyheter www.metro.se

ONSDAG 2011-05-11 

V19. Priserna gäller på alla Hemköp i Stockholm t o m 15/5 2011 med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

För oss som älskar mat

19k/ st 
Falkenberg Seafood | Flera sorter

100 g | Jfr-pris 199.50/kg

15a/ st
Västkustfi lé | Fryst | 350 g

Jfr-pris 42.85/kg

Färska

29k/ kg 
Scan | Sverige | Knäckta | ca 800 g 

Max 3 förp/hushåll

15a/ st 
Arla | Flera sorter | 5 dl 

Jfr-pris 30.00/lit 
Max 2 köp/hushåll

7k/ kg
Spanien | Klass 1
Max 2 st/hushåll

 

99a/ kg 
Irland | Av nöt | ca 1 kg

69k/ kg
[Gadus morhua]

Gäller i butiker med 

manuell fiskdisk!

Nato ökar
bombning
över Tripoli 
Bomberna regnar över Tri-
poli när Nato, som varnat
Gaddafi för att hans tid är
ute, trappar upp angrep -
pen. Samtidigt vinner re-
bellerna mark i Misrata
och Gaddafis järnring
kring nyckelstaden kan
snart vara bruten.

Muammar Gaddafi har
inte setts till sedan bomb-
räden den 30 april. 

– Vi vet inte vad Gad-
dafi gör just nu, sa Nato-
generalen Claudio G abe  llini
i går, enligt AFP. TT

Knark hos
tunisiske
presidenten  
Droger, juveler, arkeo lo -
giska fynd, ett automatva-
pen och sedelbuntar – se
där vad utredarna stötte
på i den avsatte tunisiske
expresidentens palats i
Kartago.

Utredare från den natio-
nella kommission som har
tillsatts för att utreda kor-
ruption och förskingring
under Zine El Abidine Ben
Alis 23-åriga styre gjorde
fynden för tre dagar
sedan. TT-AFP

Flera mystiska dödsfall
med koppling till ett thai-
ländskt hotell kan ha fått
sin förklaring – ett insekts-
gift som används mot
vägglöss kan ha dödat tu-
risterna.

När den 23-åriga nyzee-
ländskan Sarah Carter dog
på turistorten Chiang Mai i
februari misstänktes mat-
förgiftning, men det nyzee-
ländska tv-programmet ”60
minutes” har hittat spår av
ett insektsmedel på hotell-
rummet hon och hennes
vänner bodde i innan de
blev sjuka. När de checkade
in kvällen innan anade de
inte att en man som bodde
i rummet intill deras hade
dött samma dag.

Ett par veckor senare
dog även ett äldre brittiskt

par som hade checkat in
på våningen under. Läkar-
na misstänkte matförgift-
ning även i samband med
deras död.

Giftexperten Ron McDo-
wall som analyserade pro-
verna som ”60 minutes”
reporter tagit på hotellet
säger att han fann spår av
insektsgiftet klorpyrifos
trots att det gått flera må-

nader och trots att rum-
met rengjorts grundligt se-
dan Sarah Carter dog.

– Jag misstänker att hon
blev dödad av en överni-
tisk insektsutrotare som
följde hotellägarens in-
struktioner att ta hand om
vägglöss.

En väninna till Sarah
Carter som också fick upp-
söka sjukvård efter att ha
bott på rummet säger till
tv-programmet att rum-
met verkade rent och att
det inte luktade konstigt,
men att det fanns skyltar
på hotellet som meddelade
att man använt insektsgift.

En norska och en ameri-
kanska som dog i Thailand
2010 tros också ha förgif-
tats av samma ämne. 

METRO

Turister 
i Thailand 
dog av medel
mot vägglöss

Flera mystiska dödsfall på hotell i Chiang Mai tros
ha orsakats av insektsgift Vägglöss hade utrotats

BOSNIEN-HERCEGOVINA. Rättsmedicinska exp-
terter undersöker en massgrav utanför Pol-
je som tros rymma bosniska muslimer som
föll offer i början av kriget 1992. METRO

JAPAN. Japans premiärminister Naoto Kan
tänker avstå från lön tills krisen vid kärn-
kraftverket i Fukushima är över. TT-AFP

USA. För att hundar ska bli goda simmare re-
kommenderar experter att de får börja vän-
ja sig vid vatten som valpar. Valentine, en
fyraårig bulldog, tar simlektioner. METRO

Nyheter 

i bilder
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FOTO

1. AMEL EMRIC/AP PHOTO

2.AP PHOTO

3. RICHARD VOGEL/AP PHOTO

”Jag misstänker att

hon blev dödad av

en övernitisk in -

sektsutrotare som

följde hotell äga -

rens instruktioner

att ta hand om

vägglöss.”

GIFTEXPERTEN RON MCDOWALL



tele2.se

Erbjudandet gäller vid tecknande t o m 110524. Samtalstaxorna gäller per påbörjad minut och för samtal inom Sverige. Öppn avg 99 öre. Efter 1 000 min/SMS, 0:69 öre min/st. Mån avg 299 kr i 6 månader (därefter ord pris 369 
kr/mån). Bindn tid 24 mån. Uppsägningstid 3 mån. Lägsta totalkostnad 8 685 kr (inträde 99 kr + adm avg 150 kr + 1 794 kr (299 kr × 6 mån) + 6 642 kr (369 kr × 18 mån)). Vid delbetalning av mobil tillkommer administrativ avgift 
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Ett svårslaget 
erbjudande från 
Tele2-butikerna.

Välkommen till våra butiker i Bromma Blocks, Bålsta Centrum, Farsta Centrum, Kista Galleria, 
Nacka Forum, Port73 Haninge, Skärholmen Centrum, Sollentuna Centrum, Tyresö Centrum, 

Täby Centrum och ÅkersbergaCentrum.

Skal på 
köpet!

Smart + iPhone4
299 kr/mån

Just nu får du ett skal (värde 179kr) på köpet när du skaffar en iPhone 4 (16 GB) med abonnemanget 
Smart hos oss. Och du ringer för 0kr/min och skickar SMS för 0kr/st till alla operatörer. Självklart ingår 
surf. Dessutom betalar du bara 299kr i månadsavgift de första 6 månaderna (därefter 369kr/mån). 
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William och Kate
bräckta – av 
Victoria och Daniel

11111 Paradiskänsla 11111
Inte lika klassiskt som Bora
Bora, mer av ett spännande
paradis.

Vita stränder, palmer och
Söderhavet – det säger allt.

11111 Långt hemifrån 11111
Britterna behövde inte flytta
fram klockan många timmar...

Bora Bora ligger verkligen på
andra sidan jordklotet.

11111 Längd på resan 11111

11111 Chans till privatliv 11111

17 1 Totalt 13 1

Två veckor, inte ens en halv
smekmånad.

Sex veckor totalt – det är en
rejäl smekmånad.

Exklusivt, men faktum kvarstår
att svensk press hittade dit.

Bor isolerat på en privat ö, 
enligt Daily Mirror.

VICTORIA 
OCH DANIEL
BORA BORA, FRANSKA 
POLYNESIEN I STILLA HAVET

nyheter

Prins William och Kate
Middleton har nu åkt på
smekmånad, uppger brit-
tisk press. Fast någon må-
nad verkar det inte vara tal
om – enligt Daily Mail har
prins William bara tagit le-
digt i två veckor för att va-
ra på Seychellerna i Indis-
ka oceanen med sin hust-
ru.

Vår egen kronprinsessa
Victoria och hennes Daniel
hade en sex veckor lång
smekmånad efter sitt bröl-
lop förra sommaren. Först
tillbringade de ett par
veckor på Bora Bora i Stilla
havet, därefter flög de vi-
dare till USA.

– Både Seychellerna och
Bora Bora är väldigt bra val
och typiska smekmånads-
öar, säger Johan Lindskog,
chefredaktör och fotograf
på Tidningen Res. Men om
man vill komma så långt
bort som möjligt, bara
umgås med varandra och
njuta av bad och vackra pa-
radisstränder – då gjorde
Victoria och Daniel ett
bättre val. Bora Bora är mer
paradisiskt än Seychel-
lerna.

JOSEFIN 
SVENBERG
@METRO.SE

WILLIAM 
OCH KATE
SEYCHELLERNA 
I INDISKA OCEANEN

Det brittiska kronprinsparet har landat på 
Seychellerna Men deras smekmånad överträffar inte
Victorias och Daniels resa till Bora Bora

PETER WIXTRÖM BILDEN ÄR ETT MONTAGE FOTO:SCANPIX & GETTY

SCANPIX

Dutroux ex-fru släpps fri
Michelle Martin, ex-hustru till belgiske barnamördaren Marc Dutroux, kommer
att släppas efter att ha avtjänat halva sitt 30-åriga fängelsestraff. Trots protester
från allmänheten och anhöriga till offren kommer beslutet inte att överklagas.
51-åriga Martin väntas dra sig undan till ett kloster i Frankrike. TT

Belgien. Upprörda känslor

Dutroux dömdes till livstids fängelse för 
att ha kidnappat och våldtagit sex 
småflickor, varav fyra svalt ihjäl i fångenskap. 
Hans hustru dömdes för medhjälp.



Gör det 
bättre 
själv då!
Vi tycker att det ska löna sig att tillverka el. Det är därför
vi har öppnat vårt nät så att alla som gör sin egen el kan
få betalt. Det kan räcka med att du har en solcell på taket
och inte är hemma på dagarna för att det ska bli el över.
Då går den tillbaka ut genom ledningarna och din elmätare
tickar neråt istället för uppåt. De senaste fem åren har vi
satsat mer än 6 miljarder på att modernisera vårt svenska
elnät. Det här är ett av resultaten. Vill du veta vad vi har 
gjort mer? Läs på fortum.se/oppetnat och följ med i jakten
på framtidens energi.



Eva Longoria kör på träklack.

ALL OVER PRESS

Byxor från H & M.

plus
+

plus
mode

Träklackarna är
sommarens hit

Klackar av trä är hett i sommar Perfekt till 70-talstrenden just nu Lika snygga på
stan tillsammans med smala jeans som till en mönstrad partykjol

”Har en hel
del jobb kvar,
men det
kanske får
göras från
soffan i kväll.”
MARCELLA EFTER EN DAG PÅ STAN.

”Man blir så
trött (och
glad) av sol
och riktigt
hav.”
MARCELLA NJÖT AV VÄRMEN I
GÖTEBORG.Blus och kjol från Zara.

”Här är det gatu-
fest som vanligt,
i dag är det dock

gaisarna som
tagit över. Jag
och några vän-

ner ska sätta oss
på North och

kolla matchen.
PEPP PEPP! Heja

blåvitt!”
NATALIE KARLSSON LADDAR
INFÖR GÖTEBORGSDERBYT.

”Mitt ’feta’ jag
fick ligga ned-

grävd i jord, det
var svinkallt och
mitt huvud fick

några ordentliga
slängar.”

LINN ASPLUND BERÄTTAR
OM EN UDDA REKLAMFILMS-

INSPELNING I SKOGEN
UTANFÖR KÖPENHAMN.

Missa inte!

Natalie bloggar
på Metromode.se

Linn bloggar på
Metromode.se

Fler shoppingtips på Metromode.se
Köpställen: Charles Anastase/Farfetch.com, Din Sko 0340-865 00 , Jeffrey Campbell/Henrykole.se, Mango 08-411 92
00, Topshop 08-518 031 54, Vagabond 0340-866 00, Zara 08-545 000 80.
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900 kr
Vagabond

949 kr
Zara

499 kr
Din Sko

7 170 kr
Charles Anastase

/Farfetch

525 kr
Topshop

1 590 kr
Jeffrey Campbell

/Henry Kole

949 kr
Zara

399 kr
Din Sko

1 299 kr
Mango

699 kr
Scorett



Axla den
gröna
vågen

Axelband
Långa,

smala axel-
band är per-
fekt till
retrovågorna
just nu, och är

extra snyggt
på den här lilla
modellen.

Lack
Kärleksaffären med
accessoarer i lack ver-
kar aldrig ta slut.
Prova att mixa mate-
rial och matcha med

en luddig kofta.

Citrus är försommarens hetaste mönster Inspireras
av Stella McCartneys lekfulla klänningar

Fruktsallad hos
Stella McCartney

Tunika
Stella McCartney är feno-
menal på att göra kläder
”som kvinnor vill ha”. Gång
på gång levererar desig-
nern och popdottern rik-
tiga it-plagg på catwalken.
Inför vårens säsong var det
hennes plagg med citrus-
tryck som blev den stora
snackisen. Just nu hakar
alla budgetkedjor på, cit-
rusfrukter att fynda!

Halterneck
Om du bara tänker visa en
kroppsdel i sommar, låt
det bli axlarna. Haltner-
neckringningen, som läm-
nar axlarna bara, gör
comeback just nu. Det mi-
nimalistiska modet sneglar
mot det tidiga 90-talet och
designer som Calvin Klein.
Kolla in den öppna kjolen,
en coolare variant av som-
marens slitstrend.

Stella McCartney.

Grön
Från ljust li-
megrönt till
djupt skogs-
grönt. En av
vårens stora
modefärger
– en väska i
grönt är alla
rätt just nu.

Agyness
Deyn spelar
strippa
Agyness Deyn, en av 00-ta-
lets it-modeller, har fått en
roll i en remake av danska
klassikern ”Pusher” från
1996. Deyn spelar strippan
Flo i filmen, som regisse-
ras av spanska Luis Prieto
och spelas in i London-
stadsdelen Shoreditch, där
Deyn brukar hänga runt. 

MARCELLA MRAVEC

Gisele tjänar
mest av 
modellerna
Inte helt oväntat toppar
superbrassen Gisele Bünd-
chen Forbes lista på vilka
modeller som tjänar bäst.
Supermodellerna tjänar
30 procent mer än förra
året, men finanskrisen har
slagit hårt mot nykom-
lingar i branschen. Gisele
följs av Heidi Klum och
Kate Moss.

Salma 
Hayek 
gör smink
Skådespelerskan Salma
Hayek har ägnat de se-
naste åren åt att utveckla
en skönhetslinje för apo-
tekskedjan CVS. Produk-
terna är inspirerade av
Hayeks mexikanska mor-
mor – som enligt Hayek
var rynkfri vid 96 års
ålder. Familjehemligheter,
menar skådisen.

Inspireras av mormor. På topp. Filmaktuell. 

ALL OVER PRESS ALL OVER PRESS

EVAN AGOSTINI/SCANPIXEVAN AGOSTINI/SCANPIXEVAN AGOSTINI/SCANPIX

349 kr
Mango

UNDER 500KR
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- enkelt, tryggt och smart!eeeeeeeeennnnkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeellllllltttttttttt tttttttrrr tttttt hhhh tttttttt!!!!!!

Shoppa din hemelektronik på Ellos 

Även den mest otursför-

följda kan känna sig lugn  

med vår otursförsäkring som  

täcker upp där den vanliga 

garantin inte gäller. Handla 

hos oss så ingår unik trygg-

het i 24 månader!

d nn meest oturrsfsf

24
månader

FÖ
RS

ÄKRING INGÅR

ELLOS  E L E K TRO
N

IK

ello
s.se

MER H
EMELEKTRONIK PÅ

Fler val och m
er 

inspira
tio

n!

ellos.se  |  033-33 000

HÖRLURAR TnB Music Trend ”On 

Ear” Snygga hörlurar med mycket 

hög kvalité. Finns i olika design. 

Impedans  Ohm, frekvensomfång 

- Hz.
325-9274 Hip Hop 

325-9241 Electro 

325-9266 Pop ,- 

Fler färger på ellos.se

ELLOS I SAMARBETE MED:

299,-
Hörlurar
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08-778 88 05

08-27 90 90

RISKUTBILDNING

Ta körkort snabbt och intensivt i 
Älvsbyn, en liten by i Norrbotten

Boende på skolan fr. 150:-/natt
Intensiverbjudande 8000:-
(teoripaket + 10 körlektioner/60min)
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TEORI INGÅRSE VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION

Gäller t.om. 31/5

5 500:-

Delbetala
utbildningen!

MAJERBJUDANDE

Vi har många fler erbjudanden. 

Jämför priserna, det är dumt att 

betala för mycket.

10 körlektioner + teori.

Gäller t.om. 31/5Ord. pris 12 450:-

11 200:-

Farsta Strandplan 2

Tel 08-60 40 380

Körkort Startpaket Kanonerbjudande
20 körlektioner, teori, halkbana, 

risk 1:an.

Vi ligger mitt i 
uppkörningsområdet

Farsta Strand

08-60 40 380

plus
körkort

Körskoleelever växlar    
Att missa dragläget är
mångas mardröm under
den första uppkörningen.
Men snart kan det vara
historia. Sedan 2005 har
antalet som väljer att köra
upp på automatväxlad bil
nästan fördubblats.

En av dem är 20-åriga
Malmöbon Ayat Eid, elev
på Rask Trafikskola. I hös-
tas tog hon tio lektioner
med manuell växel – nu
har hon bytt till automat. 

– Innan körde jag bara
runt, runt på parkeringen
utan att lämna den, och
det här med motorstopp
var inte så kul. Men nu går
det jättebra, säger hon.

Billigare körkort och be-
kvämare bilkörning är at-
traktiva fördelar för
många automatfantaster.
Men dyrare bil, dyrare ben-
sin och större begränsning
i vilka fordon du tillåts kö-
ra är nackdelarna som
glöms bort när uppkör-
ningsnerverna tränger sig
på.

– Är man en ung tjej el-
ler kille och vet att man
kommer att behöva köpa
en bil för små pengar, då
är det bättre att köra upp
manuellt, säger Berit Jo-
hansson, förbundsordfö-
rande vid Sveriges Trafik-
skolors Riksförbund.

– Men det är otroligt in-
dividuellt. Har man möjlig-
het att bara köra automat
även om man ser till fram-
tiden, så ser jag absolut
ingen nackdel med att ta
automatkörkort, säger
hon.

På Sveriges Trafiksko-
lors Riksförbund brukar
man räkna med att ett van-
ligt körkort kostar upp
emot 14 000 kronor. Ett
automatkörkort kan bli
billigare, säger Berit Jo-
hansson.

– Du bör spara pengar,
för du behöver ju inte job-
ba dig igenom växelmo-
mentet. Och start i upp-
försbacke innebär bara att
du flyttar foten från broms
till gas – sedan åker du vi-
dare, säger hon.

Trots det utesluter Ayat
Eid inte att hon i framti-
den kanske kör upp igen
för att lära sig använda
manuell växellåda också.
Men än så länge är hon
nöjd.

– Många av mina vänner
körde upp manuellt, och
för dem tog det jättelång
tid. Man vill ju ha körkor-
tet så snabbt som möjligt,
säger hon.

Allt fler väljer att ta körkort för
automatväxlade bilar Det är både
billigare och lättare – men har vissa
nackdelar Ayat Eid väljer automat

EMMA
LÖFGREN
@METRO.SE

Ungefär var femte bil är
automatväxlad i Sverige.
En siffra som ökar, enligt
Bo Larsen, presschef för
Volvo Personbilar.

– Det har nästan alltid

varit så att automatlådor är
dyrare och drar mer bräns-
le. Men folk har börjat inse
att det inte är så stor skill-
nad trots allt, säger han.

Trenden med automat-

växlade bilar är störst i
storstadsregionerna – näs-
tan en fjärdedel av alla au-
tomatlådor återfinns i
Stockholm. På andra och
tredje plats kommer Väst-

ra Götaland och Skåne.
Den stigande populari-

teten beror dels på be-
kvämlighet, dels på ökad
miljömedvetenhet, säger
Bo Larsen. Elbilar blir allt

Var femte bil automatväxlad 
År Totalt         Kvinnor Män

2005 10 634 6 065 4 569
2006 11 903 6 767 5 136
2007 13 447 7 659 5 788
2008 15 392 8 945 6 447
2009 17 483 10 412 7 071
2010 19 750 11 861 7 889

KÄLLA: TRANSPORTSTYRELSEN.

Antal innehavare av automatkörkort

Automatkörkort

Här finns flest 
automatkörkort

Stockholm: 11 460
Skåne: 2 405
Västra Götaland: 1 734
KÄLLA: TRANSPORTSTYRELSEN.
STATISTIKEN INKLUDERAR ALLA
TYPER AV KÖRKORTSBEHÖRIGHET
OCH AVSER DE SOM VALT ATT TA
AUTOMATKÖRKORT AV ANDRA
SKÄL ÄN MEDICINSKA.

Ayat Eid är en av dem som föredrar automatkörkort. Hon tog först lektioner i manuell växel men har nu bytt. 
– Nu går det jättebra, säger hon.
Här får Ayat hjälp av Pernilla Andersson, lärare vid Rask Trafikskola i Malmö.



www.metro.se
ONSDAG 2011-05-11

21

Innehåller: Teori - Risk1 - Halkbana
 inkl. landsvägskörning,
 8 st körlektioner á 55 min,
 lån av bil vid uppkörning

DAGS FÖR KÖRKORT
Intensivutbildning i lugn miljö. Även automat! 
Billigt boende.

STARTPAKET
9 500:-
MD Trafikskola
Tfn 0250 - 400 07
Hemsida www.mdtrafikskola.se
E-post mdtrafikskola@telia.com

UTBILDNING FÖR BÅDE BIL & MC
Se hemsidan www.lotsjotrafi kskola.se

Elverksvägen 2, 177 41, Järfälla

NYHET! VI HAR MC-UTHYRNING!

TA MED ANNONSEN SÅ FÅR DU 

PÅ VALFRITT PAKET! 10% 

VI HAR ÄVEN

Handledarkurser · Teorikurs · Riskutbildning

Tomtbergavägen 2
145 67 HALLUNDA

info@dinkorskola.se
www.dinkorskola.se

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

Gå en handledarkurs
för 300:-
- få en gratis
körlektion (1×40 min)

Gå Riskettan 500:-
- få en gratis
körlektion (1×40 min)

KÖRKORTSUTBILDNING
Ett steg närmare körkortet!

 

90% godkända
elever på första

teoriprovet

85% godkända

elever på första

uppkörningen

1-års jubileum!

Intensiverbjudande
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MC-KORT 2011
Riskutbildning 1 & 2 för MC!

Intensivutbildningar
Handledarkurser

Ecodriving
Automatbilar

www.sterikstrafi kskola.se

08 - 33 10 10
Sankt Eriksgatan 72

– kurser varje vecka Vi kör
kvällar

& helger

MC-körningen rullar på! 

Ring & boka nu!

Testlektion MC för nya elever - från 550:-
(endast en testlektion per elev)

Testlektion bil - 70 min - 500:-

Riskettan för både bil & MC

www.malmarna.se ���������	�
�������� 023-157 50 ������������������
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INTENSIV- 
UTBILDNING MC

Mellan MC-paketet 
10 Lektioner (60 min) + 
Fullständigt teoripaket +
20 webbtest + MC-bok

9 650 kr 
Vi kan ordna med boende!

Ring för mer info
023-180 50
070-485 99 74

www.bergmastarenstrafikskola.se

till automat

vanligare – och är alltid ut-
rustade med automatlåda.

Ändå tror han att det
kommer att dröja innan
den manuella växellådan
gör sällskap med vevspaken

bland bortglömda bildelar.
– Det tar nog väldigt

lång tid innan vi går om
USA, där 90–95 procent av
bilarna är automatväxlade,
säger han. EMMA LÖFGREN

i Sverige Automatväxlat

Antal automatväxlade 

personbilar (MED VÄXELLÅDA)

Stockholm 268 277 (664 550)
V Götaland 170 854 (694 227)
Skåne 141 811 (548 016)

KÄLLA: TRANSPORTSTYRELSEN

KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Återvinn mig tack!
metro.se
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Sala Trafikskola

16 580 kr16 580 kr

 + Körkortspaket 1
+ 24 körlektioner à 40 min.

+ Teorikurs 
 + Riskutbildning del 1

+ Riskutbildning del 2 (halkbana).
+ Lån av bil 

+ Uppvärmningslektion vid  körprov.
+ Boende

 + Körkortspaket 1
+ 24 körlektioner à 40 min.

+ Teorikurs 
 + Riskutbildning del 1

+ Riskutbildning del 2 (halkbana).
+ Lån av bil 

+ Uppvärmningslektion vid  körprov.
+ Boende ����
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INTENSIVUTBILDNINGINTENSIVUTBILDNING
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www.ekostrafikskola.se

Intensivkurser
Handledarutbildning

��������������
Risketten
Även på jugoslaviska

Övningskörning med manuella eller automatväxlade bilar

Privathandledarkurs och riskettan varannan vecka

Sturegatan 6, Sundbyberg, Tel 08-29 99 90

www.jpstrafikskola.nu

SPECIELLT EBJUDANDE
20 körlektioner à 40 min, inkl teori, 

risketta och halkbana. 

För

Erbjudandet kan ej 

endast en gång 
per person.

Startpaket 1

5 520:-
Ordinarie pris 6170:-

Erbj

e

Startpaket 1

Ordinarie pris 6170:-

kombineras med andra 
rabatter och gäller 

Funderar du på att ta körkort?
Ge bort ett presentkort till dig själv eller till någon du känner

MAJERBJUDANDE 
3200:- 

5100:- 

SÖDERTÄLJE

Eget boende
Intensivkurser varje vecka

75-års jubileum – ring för info

www.albertsons.se
Nyköping: 0155-21 08 50

Handledarutbildning / Riskettan

20 Körlektioner á 40 min

+Teoritester på distans 60 st + bokpaket

+Riskettan + Halkbana + Lån av bil vid uppkörning 

+ Uppkörning Trafi kverket + Teroiprov Trafi kverket.

JU
M

BO
PA
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TE

T

12.450:-

Teorikurs på THAILÄNDSKA

4.000:-

Mopedutbildningar

AM-Kort  
Förarbevis klass2

1.800:-
3.900:-

Robert 
Kassabian

Per
Ågren

Perdita
Ehmer

Elisabeth
Johansson

Jurairat
Nahom

Christer 
Krantz

08-550 850 20 • Södertälje • www.telgetrafi kskola.se

Passa

PÅ!
Kursstart 27/6

Kursstart 14/5

Körkort innan sommaren?

Vi har intensivutbildning med boende! 
Dyslexi? –Vi hjälper dig!

För mer info: 
0225 –144 73

info@korkorthandikapp.se

Välkommen till Hedemora!

Körkort är frihet! 

Intensivutbildning 
Vi har öppet hela sommaren! Vid pendeltåget i Skogås 

Räntefri avbetalning 
Manuell & automat 

Erbjudande! 
Startpaket 4 550kr ord. pris 5 050kr. 

Teorilektioner, böcker, distanstester, 5 körlektioner 
á 55 min samt riskutbildning del 1 

                                               Gäller t.o.m. 31 maj 2011 

Mopedutbildning

Bil
Intensiv-
kurser

MC
Vi har den kompletta 

utbildningen

Risk 1 
Risk 2 (fre–sön)

Körlektioner 
mån–sön 07.00–20.00

INTENSIVUTBILNING
I SOMMAR

Vill du att din körkortsutbildning ska gå snabbt och 
smidigt så har vi den rätta utbildningen för just dig.

ALLT DETTA FÖR 11500:-
Intensivpaketet: Teori med böcker, datatester, teorilektioner, 
18 st körlektioner á 40 min, Risketta, Halkbana, lån av bil 
vid en uppkörning.

Utbildning på samtliga 

körkortsbehörigheter

Riskutbildningar för motorcykel

Farsta Trafikskola

www.farstatrafikskola.com
info@farstatrafikskola.com

éHuséns
TRAFIKSKOL

A

Kommunalvägen 16, Huddinge

Eco-Driving
& Heavy Eco-Driving

Erbjudandet kan ej 

endast en gång 
per person.

Startpaket 1

5 520:-
Ordinarie pris 6170:-

Erbj

e

Startpaket 1

Ordinarie pris 6170:-

kombineras med andra 
rabatter och gäller 

Funderar du på att ta körkort?
Ge bort ett presentkort till dig själv eller till någon du känner

KörkortsExperten i Solna

Oбразование на русском языке. Добро пожаловать. 

TRAFIKSKOLOR

Senaste nytt 
dygnet runt på 

metro.se

Återvinn mig
tack!

metro.se



Långt, lyxigt hår på 
60 minuter. 

Hårförlängning 3500:- (ord. pris 5000:-)

www.frisorteamet.se |  08-715 67 03
Konstgjutarvägen 24 ,121 44 Johanneshov. Bredvid Globens tunnelbana.

Sliter ej på ditt eget hår.

Påbörja permanent hårborttagning 
innan badsäsongen och få 20% rabatt 
på din behandling
Prova på LPG 4 gånger betala för 3! 

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation
Skånegatan 68, 116 37 Stockholm
Tfn: 08- 615 24 07
www.sahlstenskincare.se

FRISÖR SÖKES TILL
NATASHA STHLM 
Söker nya medarbetare, för arbete i egen regi som 
brinner för yrket. Vi finns centralt på Östermalm. 

Vi söker dig som är/har serviceminded, erfaren, 
ambitiös och en gnista för yrket.

För mer information ring 073-526 32 32
eller maila info@natashasthlm.com

Vi köper allt ditt guld och silver till högsta dags- 

pris kontant eller insatt på konto. Ingen väntan, 

ingen frakt, ingen risk. Du är själv med när vi väger 

och kontrollerar ditt guld eller silver.

T-banehallen hötorget 08-20 20 10

www.guldcompagniet.se

  Guld och silver köpes!

Återvinn mig
tack!

metro.se

teknik

Dyr, tung och
alldeles för stor

Dubbla pekskärmar imponerar på
papperet Men Acer Iconia är ändå
en besvikelse Konceptet måste
finslipas

Besvikelsen är direkt och
obarmhärtig. Så fort jag
öppnar Acer Iconia för-
svinner all den iver och
förväntan jag byggt upp.

Idémässigt för Acer Ico-
nia tankarna till pekplat-
tor och smartphoner, då
den bärbara datorn helt
skalat bort tangentbord
till förmån för dubbla
pekskärmar. 

På papperet är detta
också en fin tanke, nästan
modern. Men i praktiken
är det ett elände att för-
söka mata in text utan
knapparnas motstånd. 

Acer har anpassat
gränssnittet något med
en särskild navigerings-

ring som underlättar
webbsurfande på ett rätt
finurligt sätt. Ena skär-
men visar flashklipp,
andra skärmen visar
webbläsarfönstret. 

Med olika handrörelser
kan du också komma åt
olika funktioner, finurlig
lösning till pekskärmen.

Men Windows 7 som
ligger i bakgrunden är på
intet sätt anpassad för Ico-
nias två skärmar. Dess-
utom är datorn alldeles för
stor och tung – och dyr.

Konceptet med en tra-
ditionell, bärbar dator
utan tangentbord ligger
möjligtvis rätt i tiden,
men måste finslipas.

Analys

STANNAR
VID EN FIN
TANKE
ARON ANDERSSON
TEKNIKEXPERT, METRO

1 Acer Ring – Egentligen är
den största gränssnitts-
anpassningen till de två
pekskärmarna ”Acer
Ring”. Det är en rund na-
vigeringsring på nedre
skärmen där du hittar
snabbgenvägar till olika
funktioner.

2 Stora skärmar – Att ha
dubbla pekskärmar i
denna storlek är tufft,
och vid första anblick går
det att imponera med
dem. Men att skriva via
tangentbordet på ena
skärmen är inte ange-
nämt.

3 Kortkommandon – Förin-
ställda kommandon är att
använda ena handens
fem fingrar för att komma
åt ”Acer Ring” eller båda
handflatorna för att nå
tangentbordet. Nedre
skärmen klarar upp till tio
kontaktytor på en gång.

4 Surfa på nätet – Precis
som för pekplattor kom-
mer Iconia till sin fulla
rätt när den används för
att surfa på nätet. Men
jämfört med pekplat-
torna är den rätt otymp-
lig och ganska dyr.

Fyra saker vi gillar med Acer Iconia

Navigeringsringen.

Acer Iconia

Pris: 14 000 kronor.

Mått: 347 x 32 x 249 mm.
Vikt: 2,8 kilo.
Hårddisk: 640 GB.
Operativsystem: Windows 7.

Hyr film på Youtube
Hyrfilmsutbudet ökar på

Youtube och nu finns ytter-
ligare 3 000 nya filmer på

tjänsten, som endast
fungerar i USA än så länge.
När filmerna kommer till

svenska användare är fort-
farande oklart.

Tre prylar att

hålla koll på

Nu ännu fler filmer.

Ruggad pekplatta
För den som inte tycker de-
sign är så viktigt, och som
är mer mån om att inte re-
pa eller skada sina nya pry-
lar kommer nu en ruggad
pekplatta från Xplore som
ska stå emot diverse smäl-

lar och olyckor.

Bestig berg hemma
Teknik som används inom

rymdprogram har nu
använts för att skapa en de-
taljerad 3 D-karta av Mount
Everest. Tack vare den kan
du ta dig upp på toppen,
utan att lämna din trygga

plats framför datorn.

Mount Everest.

Stryktålig.

Nya Acer Iconia har två pekskärmar.

Pektangentbord. 
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Allt som 
rör Renault. 
Och lite till.

Köp ny Renault – 
välj en av våra två 
snabbhets premier!
• Apple iPad 2

16 GB WiFi. Svart.

•  5.000:- 
extrautrustning till 
din nya bil.

Renault Clio Anniversary
Förr 134.900:-
Nu 114.900:-
Inkl. avdragen kampanjpremie. 

Bränsleförbrukning 
blandad körning Clio 
5,4-7,8 l/100 km;  
CO2 106-179 g/km.  

Bilen på bild är extrautrustad.

Snabbhetspremie-erbjudandet 
gäller endast lagerbilar.

bilia.se

Öppettider
Mån-fre 9-18  Lör-sön 11-15

Haga Norra, Haninge, Nacka,  
Segeltorp, Södertälje, Täby.

MOTOR

2
sport

24 sport

” På plats 
i Bratislava och
jag kan berätta
att VM-turne-
ringen känns 

betydligt hetare
här än vad den
gjorde i Kosice.
Här i Bratislava
är det verkligen

VM-stämning
värd namnet.”
HANS ABRAHAMSSON PÅ

AFTONBLADETS
HOCKEYBLOGG.

Bra tryck i Bratislava.

Bloggat

I kväll ska
hans trista
svit brytas

Marcus Krüger har spelat två kvartsfinaler i år 
Förlorat båda ”Hoppas det slutar lyckligare nu” 

Tysklands Daniel Kreutzer på en flygtur mot Tjeckien.

RONALD ZAK/AP

Del tre har börjat. Nu vän-
tar kvartsfinal och det är
den enda matchen på hela
turneringen som inte får
förloras. 

Vinner Tre Kronor får
man spela om medalj och
Pär Mårts första mäster -
skap blir minst godkänt.
Men åker de ut i kvarts-
finalen blir allt stympat.
Då väntar ingen VM-bank-
ett för laget och spelarna
får åka hem med svansen
mellan benen.

Och Sverige kan förlora
mot Tyskland, inget snack
om det. Laget har slagit 
både Slovakien och
Ryssland och har en riktigt
bra målvakt i Dennis End-
ras. Men jag tycker att de
börjat se lite trötta ut nu.

Tyskarna kommer att
vilja låta Sverige styra spe-
let och matchen kommer

att avgöras först i sista pe-
rioden. 

Nu när turneringen går
mot sitt slut blir spelet i
power play centralt. Lagen
är så jämna att matcherna
inte avgörs i fem mot fem.

HÅKAN 
SÖDERGREN
EXPERT PÅ VIASAT HOCKEY

I SAMARBETE MED

Den 20-årige centertalan-
gen Marcus Krüger har
varit med om en häftig
hockeyresa den här våren.

Den har gått från
Djurgården till Chicago
och vidare till VM-spel
med Tre Kronor.

Det är väl egentligen
bara en sak som fattas. En
slutspelsseger.

Två chanser har blivit
två förluster.

Först i SM-slutspelet då
Djurgården åkte ut mot
Luleå i kvartsfinal, sedan 
i Stanley cup-slutspelet då
Chicago åkte ut mot Van-
couver.

När säsongen var över
för andra gången ringde
förbundskaptenen Pär
Mårts och ville ha honom
till VM.

– Så klart att jag blev
glad när de ringde och frå-
gade om jag ville spela
här. Att få spela för
Sverige i ett VM är också
en dröm man haft.

Många jublade över att
Tre Kronor fick Tyskland
och inte Ryssland i kvarts-
final. Men Tyskland har
slagit Ryssland i grupp-
spelet och Marcus Krüger
säger:

– De var i semifinal
förra året och har bevisat
flera gånger att de är ett
bra lag. De är discipliner-
ade och jobbar hårt och
det gäller att vi jobbar
minst lika hårt så ska vi
ha en bra chans. TT

Marcus Krüger mot Kanada i måndags. I kväll är det 
Tyskland som står för motståndet i VM-kvartsfinalen.

FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Vinst – annars
är det ett fiasko

Kvällens VM-matcher

Sverige–Tyskland
[TV3/TV3 HD, 20.00]
I den här matchen blir målvaktsduellen avgö-
rande. Dennis Endras är lugn, trygg och
rutinerad. Viktor Fasth är, och ska vara, Pär
Mårts förstaval.

Kvartsfinal 2 
Tjeckien–USA [TV6/Viasat Hockey, 16.00]

Håll koll på
David Rundblad. Skellefteåspelaren har fått
stå utanför matchtruppen men fick chansen
mot Kanada. Rundblad visade direkt att han
kan bli en nyckelspelare under slutspelet.

Ishockey-VM  

– analys



Se Darin, Veronica Maggio, Tove Styrke, Christian Walz och Ulrik Munther uppträda live på scen, 
under närvaro av H.M. Drottning Silvia. Kom och stöd World Childhood Foundations arbete för 
barn i utsatthet. Portarna öppnas kl. 12.00 och konserten börjar kl. 16.00. Vi ses!

Söndagen den 22 maj är det Childhood-dagen på Gröna Lund. 
Alla entréintäkter fram till kl. 16.00 går till World Childhood Foundation.

Operationssjuksköterska
med ansvar för sterilenheten

Sophiahemmet Sjukhus söker en opera� onssjuksköterska med ansvar 

för sterilenheten på grund av pensionsavgång. Opera� onsavdelningen 

har sju opera� onssalar och vi u� ör även steriltjänster åt andra enheter 

inom Sophiahemmet. Sterilenheten är belägen i ljusa och moderna 

lokaler och är en vik� g del av opera� onsavdelningen.

Krav: Opera� onssjuksköterska

Meriterande: Erfarenhet av arbete på sterilenhet

Omfa� ning: Hel� d 39 � mmar/v

Tillträde: Enligt överenskommelse

För mer informa� on om tjänsten kontakta: 

Chefsjuksköterska Eva Norlander � n 08-406 21 20

Sterilansvarig Bri� -Marie Berglund � n 08- 406 24 10

Ansökan med personligt brev och CV skicka per e-post � ll:

eva.norlander@sophiahemmet.se

T:  0 8 - 4 0 6  2 0  0 0    B o x  5 6 0 5 ,  1 1 4 8 6  S t o c k h o l m   Va l h a l l a v ä g e n  9 1
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Respass i cupen
– och i morgon
kommer domen

Uddlöst AIK knockat av Åtvidaberg (3–0) Och
nästa smäll kan bli disciplinnämndens dom i morgon 
Disciplinnämndens beslut
efter oroligheterna i mötet
mot Syrianska i Södertälje
för två veckor sedan skulle
ha kommit i går.

Det sköts upp till i mor-
gon.

I stället delade Åtvida-
berg ut en rejäl snyting.

3–0 i Svenska cupens
tredje omgång hemma på
Kopparvallen. Dessutom
en odiskutabel seger – och
inte i överkant.

På 94 minuter orkade
AIK med ett enda avslut på
mål.

– Vi var för fattiga offen-

sivt, säger tränaren Andre-
as Alm.

– Nu är det bara att
packa ihop och åka till
Stockholm. Det var ett cup -
äventyr som släcktes all-
deles för tidigt. Tråkigt att
inte ha en cupfinal att
kämpa för under hösten. TT

25www.metro.se
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Fotboll Svenska cupen
Herrar, tredje omgången 
Åtvidaberg–AIK ......................3–0 (0–0)

Fotboll Damallsvenskan
Hammarby–Linköping ....................0–0
Malmö 5 4 1 0 10– 4 13
Kristianstad 5 3 1 1 10– 3 10
Tyresö 5 3 1 1 7– 4 10
Umeå IK 5 3 1 1 7– 4 10
Djurgården 5 3 0 2 8– 5 9
Linköping 6 2 3 1 7– 7 9
Göteborg 5 2 1 2 11– 2 7
Kif Örebro 5 1 3 1 6– 6 6
Jitex BK 5 1 1 3 14– 8 4
Piteå 5 1 1 3 7– 12 4

Hammarby 6 0 2 4 1– 11 2
Dalsjöfors 5 0 1 4 1– 23 1

Fotboll La Liga
Santander–Atl. Madrid ..........2–1 (1–1)
1–1 Kennedy Bakircioglü (38), 2–1
Markus Rosenberg (48).
Malaga–Gijon ........................2–0 (1–0)
La Coruna–Bilbao....................2–1 (1–1)
Real Madrid–Getafe ..............4–0 (1–0)

Fotboll Italienska cupen
Semifinal 2:2 
Palermo–Milan ......................2–1 (0–0)
• Palermo till final, sammanlagt 4–3.

Fotboll Premier League
Man City–Tottenham ..............1–0 (1–0)

Speedway Elitserien
Dackarna–Vargarna ....................56–34
Valsarna–Vetlanda ......................46–43
Västervik–Indianerna ..................48–42
Piraterna–Lejonen ......................36–54

Ishockey Stanley Cup
Kvartsfinal 6 i bäst av 7
Nashville–Vancouver ......................1–2
(0–2, 1–0, 0–0)
• Vancouver vidare med 4–2 i matcher.

Resultat

GIAN MATTIA D'ALBERTO, GIAMPIERO SPOSITO/AP

En tyst minut. Svarta sorgeband. Och en samlad
klunga hela vägen till mål. Det var en sorgens dag
när fjärde etappen av Giro d’Italia kördes för att
hedra den avlidne cyklisten Wouter Weylandt.
Den 216 kilometer långa etappen mellan Genua
och Livorno blev ett defileringslopp som inte kom-
mer att räknas med i tävlingen. TT

Den förolyckade Wouter Weylandts stallkamrater 
i Leopard-Trek inför starten av den fjärde etappen i går.

Cykel. Girot hedrade Wouter Weylandt

Leopard-Trek passerade sedan mållinjen i bredd. I går
kväll kom beskedet att stallet drar sig ur tävlingen.

Ingen cupfinal
för Zlatan
Zlatan Ibrahimovic, som
började på bänken, 
reducerade med en ele-
gant vrickning på tilläggs -
tid men det räckte inte 
i cupsemifinalen mot
Palermo.

Svensken hann också
med ett stolpskott och ett
gult kort. Men Milan föll
med 1–2 och är utslaget. TT

Fortsatt tungt
för Hammarby
Hammarby fortsätter att
ha det tungt i fotbollens
damallsvenska. 0–0 hem-
ma mot Linköping gav vis-
serligen en poäng, den
andra för säsongen, men
laget ligger fortfarande
kvar under strecket. 

Hammarby har bara
gjort ett mål på de sex in-
ledande matcherna. TT

Söderling vände
och vann i Rom
Robin Söderling var illa
ute mot spanjoren Fernan-
do Verdasco i Roms ATP-
turnering.

Verdasco vann första
set med 6–2. Men Söder-
ling kämpade sig in i mat-
chen och tog de två sista
seten med 7–5 och 6–4
och är klar för den tredje
omgången. TT



Första semifinalen
i Eurovision Song
Contest präglades
av stora ljudpro-
blem och en hel
drös usla bidrag.

Eric Saades är-
kerival Ryssland
gick sent i går
kväll vidare till
schlager-EM-fina-
len.  Däremot blev det fi-
asko för Norge. De övriga
som gick vidare var: 

Serbien, Litauen, Grek-
land, Azerbajdzjan, Geor-
gien, Schweiz, Ungern,
Finland, Ryssland och Is-
land. METRO

3
nöje

Krånglande teknik och
snäva regler är inget som
avskräcker Eric Saade.
Svensken förbereder sitt
första uppträdande i schla-
ger-EM och självförtroen-
det är på topp.

– Det ser extremt bra ut,
säger han.

Det smäller skarpt när
fyra par sneakers slår i gol-
vet. Exakt samtidigt? Ja,
för ett otränat öga, men
Eric Saade vill mer.

– Kom igen nu, en gång
till, du svettas ju inte ens.

Den unge svenske sång-
aren säger att han går på
halvfart i repetitionerna
och sparar krutet tills det

gäller. Samtidigt är han en
krävande chef.

– Ja det är jag. Det här är
mitt liv och jag vill att det
ska vara perfekt.
När jag framför
min musik vill jag
att numret sitter
till 100 procent, sä-
ger han. I morgon
gäller det. I semifi-
nal två möter Sveri-
ge länder som Isra-
el, Estland och för-
handsfavoriterna
Irland. Eric Saade
tänker ta sig till fi-
nal.

– Det är omöjligt
att spekulera i vem

som vinner. Ena året är det
en clown och nästa år en
seriös artist. Men om ”Po-
pular” inte ens går vidare

är det nog dags att de fun-
derar över vad de ska göra
med den här tävlingen, sä-
ger han. CARL CATO/TT SPEKTRA

”Jag vill att det
ska vara perfekt”

– Vi är ett bra gäng som gör det här tillsammans och när alla tar i blir det faktiskt fetare än när vi hade sången på band 
i Melodifestivalen, säger Eric Saade som har nya dansare som måste kunna dansa och sjunga.

ALL OVER PRESS

I morgon går Eric Saade upp på scenen Förberedelserna har varit
stora för att uppträdandet ska bli perfekt ”Det ser extremt bra ut”

Skådespelerskan Alicia Sil-
verstone har blivit mam-
ma. Det lille sonen föddes i
förra veckan och ska heta
Bear Blu Jarecki, uppger

hennes talesperson för Pe-
ople.

Silverstone är kanske
mest känd för sin roll i
”Clueless” 1995. TT SPEKTRA

”Glee” gör
egen version
av ”Friday”
Ensemblen i tv-serien
”Glee” brukar göra egna
versioner på superhitar av
artister som Lady Gaga,
Madonna och U2. Nu tar
sig kören an Rebecca
Blacks hånade internetfe-
nomen ”Friday”, skriver
nyhetsbyrån Reuters.

Blacks video har setts
över 134 miljoner gånger.
TT SPEKTRA

nöje

ALL OVER PRESS

Eric Saade

Ålder: 20 år.
Från: Helsingborg.
Bor: Stockholm.
Aktuell: Tävlar för Sverige i
schlager-EM:S semifinal
två i morgon den 12 maj.
Bidraget: Låten ”Popular”
är skriven av Fredrik
Kempe som också Eric Saa-
des första hit, ”Manboy”,
som kom förra året. Med
sig till Düsseldorf har Eric
Saades körsångarna Joel
Börjesson och Fernando
Fuentes Vargas, samt de
sjungande dansarna Da-
niel Gill, Robin Hagi och
Alvaro Estrelle.
Framtiden: Släpper skiva
och ska ut på en lång Sve-
rigeturné i sommar.

Mest lyssnat

1

2

4

3

5

”Om sanningen 
ska fram” 

(Club edit radio)
Eric Amarillo

”The edge of glory”
Lady Gaga

”Om sanningen 
ska fram”

Eric Amarillo

”Fest i hela huset”
Basshunter

”Judas”
Lady Gaga

Itunes. Mest 
nedladdade låtarna 

förra veckan

PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

Saades ärkerival 
till final sent i går

Saade övar 
i Düsseldorf.

Silverstone har fått en son

SCANPIX

Ryssland gick vidare.

Rebecca Black.

www.metro.se
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Skådespelerskorna
Taylor Momsen
och Jessica Szohr
försvinner från
ungdomsser ien
”Gossip girl”. 

Båda kommer
dock att dyka upp
och gästspela i se-
rien då och då
framöver, skriver
TV Line.

Till hösten kom-
mer i stället Kaylee
DeFer, som redan
dykt upp i serien
som kusin till en
av rollfigurerna,
bli en fast medlem
i ”Gossip girl”-fa-
miljen.

”Gossip girl”
har visats i Kanal 5
i Sverige. Serien är
inne på sin fjärde
säsong i USA. 
TT SPEKTRA

Phoenix 
spelar mot
Seymour
Hoffman
Joaquin Phoenix har hop-
pat på regissören Paul
Thomas Andersons nästa
projekt. Han får därmed
spela mot Philip Sey-
mour Hoffman, som
redan är klar för filmen
som ännu inte har någon
titel, skriver Variety.

Paul Thomas Ander-
son har inte stått bakom
kameran sedan han
gjorde ”There will be
blood” 2007. Den kom-
mande filmen ska handla
om en karismatisk intel-
lektuell som startar en
religiös rörelse i 1950-ta-
lets USA.

Joaquin Phoenix upp-
märksammades senast
för den fiktiva dokumen-
tären ”I’m still here”,
han har även spelat i fil-
mer som ”Walk the 
line” och ”Gladiator”. 
TT SPEKTRA

I ”Bored to death”, som ha-
de premiär i SVT 1 förra
veckan, får vi följa New
Yorkförfattaren Jonathan
Ames (Jason Schwartzman)
som börjar extrajobba som
olicensierad privatdetektiv
efter att han blivit dumpad
av sin tjej. Han får hjälp av
sina kompisar, serieteck-
naren Ray Hueston (Zach
Galifianakis) och den obot-
lige, haschrökande kvin-
nokarlen George Christop-
her som spelas av Ted Dan-
son, känd från ”Skål”.

– Den här rollen skrevs
direkt för mig. Om man är
63 och får röka på och jaga
efter kvinnor i en olämplig
ålder så är det inte svårt att
stjäla scener, säger Ted
Danson.

Han har gjort tv-come-
back med roller i serierna
”Damages” och ”Bored to

death”. Trots sin långa tv-
erfarenhet har han ibland
svårt att hålla masken när
han spelar mot Zach Gali-
fianakis och Jason
Schwartzman.

– Särskilt med Zach. Ja-
son är otroligt begåvad,

men Zach har den
sortens ansikte att
när han säger något
måste man kolla en
extra gång för att se
om man ska skratta
eller ta honom på
allvar. Alla säger att
de älskar att gå till
jobbet och att alla
skådisar tycker om
varandra – men vi
gör verkligen det.

Kärleken är öm-
sesidig. Jason
Schwartzman beto-
nar hur kul han
tycker det är att job-
ba med sina två hu-
morkolleger. 

– De är så redo
att prova nya saker.
Ted och Zach vill
verkligen jobba och
de vill hålla på så
länge det behövs.
Jag skulle faktiskt
vilja att Ted adopte-
rar mig, säger han. 

nöje www.metro.se
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I ”Bored to death” gör Ted Danson tv-comeback
som kvinnokarlen George Christopher ”Den här
rollen skrevs direkt för mig”

Ted Danson kan inte hålla
sig för skratt på jobbet

”Bored to death”

Var: SVT 1.
När: I kväll klockan 22.45.
Vilka: Med Jason
Schwartzman, Ted Danson
och Zach Galifianakis. 
Skapare: Jonathan Ames.

NED
EHRBAR
METRO WORLD NEWS

Danson, Schwartzman

och Galifianakis.

Williams på
turné i sommar
Han har inte legat på latsi-
dan de senaste åren, Jerry
Williams. Krogshowen
”Dynamite” och turnéer
har avlöst varandra och
nu sticker han även ut på
sommarturné. Med sig har
han bandet Rebel Dela
Questa och konserterna
blir fulla med rock’n’roll,
blues och country.

Turnéplan: 2/7 Gävle,
7/7 Sundsvall, 9/7 Oskars-
hamn, 21/7 Borgholm,
22/7 Ystad, 23/7 Båstad,
25/7 Mariehamn, 6/8 Ar-
vika, 19/8 Stockholm, 26/8
Uppsala, 27/8 Degerfors. 
TT SPEKTRA

Taylor Momsen
lämnar ”Gossip girl”

ALL OVER PRESS

Taylor Momsen lämnar serien.

LEIF R JANSSON/SCANPIX

ALL OVER PRESS

Joaquin Phoenix.

Jerry Williams.

ANNONS

ANNONS

Ytterligare ett tungt namn
har lagts till rollistan för
den kommande filmen om
maffiabossen John Gotti. I
går avslöjades det att även
Al Pacino är klar för fil-
men, skriver Hollywood

Reporter. Det blir en come-
back i maffiavärlden för
Pacino som spelat i en rad
maffiafilmer, inte minst i
genombrottsrollen som
Michael Corleone i ”Gudfa-
dern”. TT SPEKTRA

Al Pacino klar för
ännu en maffiafilm

DAN STEINBERG/SCANPIX

Al Pacino.

Ännu en svensk läkarserie
är på gång. Kanal 5 gör en
svensk version av den brit-
tiska BBC-succén ”Junior
doctors”. Realityserien föl-
jer en grupp unga läkare
under deras AT-tjänstgö-

ring. Det är ännu inte
klart vad ”Junior doctors”
kommer att heta i den
svenska versionen men
serien kommer att ha pre-
miär på Kanal 5 under
2012. METRO

Sverige får eget
”Junior doctors”

BBC

BBC:s version 

av programmet.
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www.langley.eu
0771-12 12 12

Pris inklusive flyg, mat på flyget,
transfer & boende. *Halvpension
ingår. **Frukost ingår. ***Transfer
Calvi t/r ingår. Flygtillägg tillkommer.

KRETA 1 v 2 v
13/5 Chania, flyg t/r 500:- fullt
13/5 Almirida** 1.200:- fullt
20/5 Almirida* 3.900:- fullt
27/5 Almirida* 4.900:- fullt

KORSIKA 1 v 2 v
14/5 Calvi, flyg t/r*** 600:- fullt
14/5 Calvi, ospec. 900:- fullt
14/5 Ile Rousse** 1.600:- fullt
21/5 Calvi** 1.600:- fullt
21/5 Ile Rousse** 2.600:- fullt

KORSIKA & KRETA

SISTA
MINUTEN

Stockholm: Fleminggatan 51
08-654 1900/info@odenresor.se

Göteborg: 031-743 43 80/ gbg@odenresor.se

www.odenresor.se

4 maj–13 juni 2011
Flygresa t/r

Bangkok
Phuket
Hanoi
Ho Chi Minh
Rangon
Phnom Penh
Vientiene
Brisbane
Perth
Melbourne
Sydney
Auckland

Priser fr.

5 150:-
5 160:-
5 580:-
5 580:-
5 630:-
5 630:-
5 540:-
9 420:-
9 420:-
9 280:-
9 420:-
9 930:-

Pris inkl skatt. Utresa fr. Stockholm t/r.  
Barnrabatt  2–15 år. Resa högst 21 dgr.

D I N  E X P E RT  PÅ  R E S O R

DRÖMRESOR 
TILL ASIEN & 
AUSTRALIEN

Låt oss hjälpa dig skapa din egen  
oslagbara resa och uppleva Asien och 

Australien med all dess kultur, mat, natur, 
stränder och turkosfärgade hav. 

Du flyger med THAI 

-ett av världens bästa flygbolag- 

Se fler destinationer, speciellt utvalda hotell  
och paket på www.odenresor.se.

OBS! Begränsat antal platser.
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IKVÄLL

ISAK JANSSON
JOHAN RHEBORG

TOBIAS JACOBSSON

RÄKAFTON

MUSIKBÅTEN
M/S VINDHEM

Välkommen ombord!
För bokning & info

08–604 04 20
För fl er band/kvällar
www.vindhem.com

Avgång kl 19.00 fr. Slussen

Ät räkor, smör och bröd så 
mycket ni orkar. Som dessert 
serverar vi ostbricka med kex.

Alltid livemusik och fest
ombord måndag-lördag
Pop, rock o schlager, bl. a:

från 19 maj - 25 juni 305:-

Alternativ: Taco’s med tillbehör
och nachos med dippsåser.

SMALARE ÄN THORD

COVERAKUTEN 

och många fler

275:-

TILL SJÖSS

KROGSHOWER

RESOR

Metro Weekend varje 
fredag

Senaste nytt dygnet runt på metro.se 

Resor 
i Metro
varje
måndag

nöje
skivrecensioner

Metros recensent ger Ison & Fille

högsta betyg för nya skivan.

Högsta betyg till Ison & Filles nya album ”Tillbaka-
blickande, men ständigt närvarande”

88888
Artist: Ison &
Fille
Skiva: För evigt
(Hemmalaget/
Playground

LUDVIG THUNMAN

88888
Artist: Okkervil
River
Skiva: I am very
far 
(Jagjaguwar/
Border)

Allt är 
väsentligt
Det går att ana visst
pedanteri på 
”I am very far”. 
Eller snarare en stark
vilja att undvika pe-
danteriet genom att
kasta sig ut och jaga
kaos. 

Men den som likt
frontmannen Will
Sheff lyckas hålla 
två trummisar, två
pianister, två basister
och sju gitarrister 
i samma rum 
i schack vet vad han
vill även när crescen-
dot aldrig tycks ta
slut. 

Det blir inte ens 
överlastat – allt är 
väsentligt.
MARIA FORSSTRÖM

Vemodigt
vackert
Amerikanskan EMA
(med svenskklingan-
de namnet Erika M
Anderson) solo-
debuterar med en
skiva som inspirerats
av 90-talets
amerikanska 
alternativrock. 
Föreställ dig en goth-
färgad uppdaterad
mix av Nine Inch 
Nails, Nirvana, PJ 
Harvey och Sonic
Youth. Det är en 
primitiv inspelning
med svarta textrader
(I’m just 22, and I
don’t mind dying)
som växer i mötet
med vemodigt vackra
melodier. Lovande.
PATRIK WIRÉN

Säregna
sextexter
Kendallkvartetten 
har på sitt tredje 
album skapat sig en
egen liten planet i
den nyproggiga 
popgalax som 
Radiohead grundade.
Falsettsången för 
tankarna till Antony
& the Johnsons, men
musikaliskt hör de
hemma på samma
släktträd som Elbow
och 80-talsband som
Talk Talk och Blue 
Nile. 

Säregna sextexter
och stundtals lite för
ambient och trögfly-
tande, men emellan-
åt är det svidande
vackert.
PETER LINDHOLM

Hetsigt och
spralligt
Visst hör musik och
humor ihop. I alla fall
om du frågar Skåne-
pågarna i Quit Your
Dayjob. 

På nya släppet
sjunger gruppen
om Joan of Ass och
heavy metal-möss
till tonerna av lika
hetsig som
enerverande
elektrosmittad punk-
rock. Det är bitvis
outhärdligt spralligt.
Men här finns trots
allt några riktigt
snygga surfgitarrer
och jag gillar att
gruppen hinner med
hela 16 låtar på 25
minuter.
PATRIK WIRÉN

88888
Artist: Quit Your
Dayjob
Skiva: Word 
domination 
(Alleycat/Border) 

88888
Artist: Wild Beasts
Skiva: Smother
(Domino/
Playground)

88888
Artist: EMA
Skiva: Past life
martyred saints
(Souterrain 
Submissions/
Playground)

88888
Matti Bye & Mattias

Olsson Elephant &
Castle

Fleet Foxes Helpless-
ness blues
Veronica Maggio

Satan i gatan

Mohammed Ali Vi
Svante Thuresson

Regionala nyheter

Annars
gillar vi

Man får inte vara för rolig.
Är man för rolig är man in-
te på allvar. 

Skriver man sina texter
med tungan i kinden och
glimten i ögat blir man,
oavsett hur genialiska tex-
terna är, ibland avfärdad
som charmiga förortskillar
som glider omkring i en bil
och rappar om vardagen. 

På ”För evigt” är Ison &
Fille roligare än någonsin.
Men deras mest kompletta
album hittills är lika
mycket vemod, tyngd och
skärpa. 

Det är fortfarande berät-
telser om vardagen, men
med en allmängiltighet
som tar sig utanför Bred -
äng och Vårberg. 

Produktionerna går från
Brand Nubian-retro till mo-
dern svensk pop. 

Det är tillbakablickande,
men ständigt närvarande i
här och nu. 

Och framför allt: stän-
digt närvarande i lyssna-
ren. ”För evigt” känns i
varje hjärtklapp.

MARCELLA MRAVEC

Gäster

Ison & Fille bju-
der in fler gäster
än någonsin,
bland andra
Aleks, Veronica
Maggio och New-
kid, medan Da-
niel Adams-Ray
samplas på sing-
eln ”Galen”.

Låtarna känns i 
varje hjärtklapp
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��������!!�� hälften av SL:s cirka 2 000 
bussar att drivas med etanol, biodiesel eller 
biogas. Målet är att alla bussar ska gå på förny-
elsebara bränslen år 2025. 

Biogasen kommer från Henriksdals och 
Käppalas reningsverk. Käppalaförbundet (ett 
samarbete mellan elva Stockholmskommuner) 
invigde sin fordonsgasanläggning förra året 
och kommer att kunna leverera biogas till 
drygt 100 bussar, i takt med att nya biogasbus-
sar levereras. 

Biogasbussarna känns igen på den bul-
liga biogastanken på taken. De är tystare än 
andra bussar, luktar inte och har extremt rena 
avgaser.

– Vi ser bara fördelar, säger Lennart Hall-
gren, projektledare på SL. Vi minskar vår 
förbrukning av diesel och släpper ut mindre 

koldioxid. Varje kubikmeter biogas ersätter en 
liter diesel. Stockholmarnas avlopp återvinns 
och omvandlas till biogas. 

���:���������+��:�� vid Gåshaga ute på 
Lidingö renar Käppala reningsverk avloppsvat-
ten från en rad Stockholmskommuner, från 
Sigtuna i norr till Nacka i söder. När vattnet 
renats omvandlas avloppsslammet till biogas. 
Biogasen levereras i ledning till SL:s bussdepå 
på Lidingö och inom några år också till en ny 
depå som byggs vid Charlottendal på Värmdö.

– Det är smart, både miljömässigt och eko-
nomiskt att göra biogas av slammet, förklarar 
Torbjörn Wikström, projektledare för Käppa-
lasförbundets fordonsgasanläggning. Biogas 
är idag ett av de bästa, förnyelsebara bränslen 
som fi nns och blir vid förädlingen hos oss en 
del i ett naturligt kretslopp. 

����������;�����>���� trafi kutövarna som i stor 
skala använder biogas som fordonsbränsle. 
Efterfrågan är större än tillgången och SL sam-
arbetar med fl era leverantörer för att långsik-
tigt säkra sin tillgång till biogas.
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INFORMATIONSMÖTE
Torsdag 12 maj kl 18.00

Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

STUDERA UTOMLANDS!

FRI
ENTRÉ!

Välkommen att inspireras och få svar på  dina frågor kring ut lands studier för 
dig över 18 år. Under kvällen berättar vi om IBS unika college- och universitets-
utbild ningar samt STS språkkurser världen över. Du kan fortfarande ansöka 
till höstens kursstarter. Vi ser fram emot att träffa dig!

NU BLIR DET ÅKA AV!
SPLITTERNY BERG- OCH DALBANA I TRÄ

Prova Twister som med svindlande svängar, höga berg och djupa 
 dalar bjuder hela familjen på en hisnande färd där överraskningar 
väntar bakom varje krök. Upplev förvandlingen på Gröna Lund! 

MER SKOJ PÅ GRONALUND.COM

Musik i 
Storkyrkan
www.storkyrkan.nu

Biljetter: Storkyrkoboden, inne på Storkyrkans gård, mån-lör 
11-16, sön 12-16, 08-723 30 17, Ticnetombud Ticnet,  
0771-70 70 70, Stockholm Tourist Centre, Vasag 14  
www.ticnet.se, www.storkyrkanskor.se, www.gskk.com

Söndag 15 maj kl 15.00

Rosenberg: Johannes 
Uppenbarelse
Karl-Magnus Fredriksson, baryton, Gustaf Sjökvists 
kammarkör, Storkyrkans kör, Medl ur Radiosymfonikerna
Gustaf Sjökvist, dirigent

Gustaf Sjökvists avskedskonsert

BEATLES, SUPREMES, 
BACHARACH ...

WELCOME 
TO THE 

TORS 12 MAJ KL 18.00
FRE 13 MAJ KL 18.00 
LÖR 14 MAJ KL 15.00

MEDVERKANDE: 
LAGAYLIA FRAZIER 
ROGER PONTARE
JASMINE KARA 

SVERIGES RADIOS 
SYMFONIORKESTER 
ANDERS BERGLUND 
DIRIGENT

BILJETTER: 
140–425 KR

Biljettbokning Tel 08 - 784 18 00, berwaldhallen.se

ÖVRIGA NÖJEN

ALLASTUDIER.SE

KONSERTER
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Nu går Metro On Stage in i fas två 100 bidrag ska
bli tio finalister Metros läsare röstar fram fem bidrag
I söndags stängde anmäl-
ningen till Metro On Stage.
Då hade totalt 1 937 band
och artister skickat in sina
bidrag till tävlingen. 

Nu har screeningjuryn
valt ut sina 50 favoritlåtar
och Metros läsare har rös-
tat fram lika många bidrag

som nu går vidare till del
två i tävlingen. Dessa 100
bidrag ska bli till tio fina-
lister. Röstningen är noll-
ställd och nu är det upp
till Metros läsare och till
huvudjuryn att välja ut vil-
ka bidrag som går till fi-
nal.

Det går att rösta fram
till klockan 23.59 den 29
maj. Den 31 maj presente-
ras finalisterna som får
framföra sina bidrag live
på Kägelbanan i Stock-
holm den 9 juni då också
en vinnare utses. 

METRO

Metro On Stage

Hemsida: Onstage.metro.se
Vinst: Marknadsföring
värd 3,5 miljoner kronor i
Metros olika kanaler samt
spelning på festivaler så
som Way Out West.
Huvudjuryn består av:
Anders Johansson – driver

A & R-bolaget Albot &
Albot. Juryordförande.
Petra ”September” Mark-
lund – sångerska.
Jens Malmlöf – sångare,
låtskrivare och producent
i bandet Hoffmaestro. 
Johan Ekhé – låtskrivare
och producent. Keyboar-
dist i Hoffmaestro.

Matar ”Näääk” Samba –
rappare.
Peter Lindholm – Metros
musikredaktör.
Nicholas Johansson – A & R
manager på skivbolaget
Universal Music. 
Malin Louai – bandbokare,
agent och jobbar på skivbo-
laget Peace & Love Artists.

Nu ska 100 bli 10
Du kan rösta på din favorit fram till den 29 maj klockan 23.59.

Lady Ga-
ga ger
råd till
blivan-
de ido-
ler. I
kvällens
avsnitt av
”American
idol” i USA får
de fyra finalisterna Haley
Reinhart, Scotty McGreery,
Lauren Alaina och James
Durbin en världskänd
mentor – Lady Gaga kom-
mer att peppa dem och
hjälpa dem att förbereda
sig inför sina  låtar. METRO

LADY GAGA BLIR GÄSTREDAKTÖR
DAGAR
KVAR6

Gaga peppar 
amerikanska
idoler

Michael Cera
klar för
 magisk film
Skådespelaren Michael
Cera är klar för det
kommande indiedramat
”Magic, magic”. Filmen
ska handla om en kvinna
som åker på semester till
Chile med några kom-
pisar, men som under re-
sans gång upptäcker att
hon inte är helt mentalt
frisk, skriver Empire.

Det är ännu inte klart
när filmen går upp på bio.
TT SPEKTRA

Michael Cera.

ALL OVER PRESS



PROGRAM 11 – 12 MAJ

   GRAND Sveavägen 45
Kassan öppnar 14.30

Black Swan  15 år/90 kr
15.30, 20.45

Brighton Rock  15 år/90 kr
15.30, 18.15, 20.45  
Blue Valentine 11 år/90 kr
20.15
Farbror Boonmee som minns 
sina tidigare liv  15 år/90 kr
15.00, 17.45
Heartbreaker  7 år/90 kr
16.00, 18.45, 21.15

Miral  11 år/90 kr
18.15

  VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 14.30

Attenberg 17.45 15 år/90 kr
Benda Bilili 15.00, 20.15 90 kr 
Black Swan 
16.00, 20.45 15 år/90 kr
Blue Valentine 21.15 11 år/90 kr
Brighton Rock  15 år/90 kr
15.40, 18.15, 20.45  
Farbror Boonmee som minns sina 
tidigare liv 
16.40, 18.45 15 år/90 kr
Gudar och människor  15 år/90 kr
20.15
Heartbreaker  7 år/90 kr
16.20, 18.45, 21.15
Illusionisten 15.20 Bt/90 kr
Mina eftermiddagar med 
Margueritte 
15.00 7 år/90 kr
Miral 
17.45 11 år/90 kr
Norwegian Wood 11 år/100 kr
17.45, 20.15
The King’s Speech 
18.15  Bt/90 kr

 STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER

www.svenskabio.se

Mammas comeback med efterföljande 
samtal ..................................................... 19.00

Farbror Boonmee som minns sina 
tidigare liv ..................................17.00, 19.15 
Attenberg .................................. 18.30, 20.45 
Benda Bilili ........................................... 16.30 
Mitt mörka hjärta Kort tid kvar! ........17.30 
The Black Power Mixtape 1967-1975 .. 21.15 
Jag är min egen Dolly Parton .......... 15.45 
Atleten Kort tid kvar! ........................... 21.00 
Kokvinnorna Textad! ............................15.15 
Jussi i våra hjärtan ............................. 15.00 
Svensk kortfilm c/o Folkets Bio: Gratis!
Det kommer aldrig att gå över........ 18.00

Kassan öppnar klockan 11.30
FRANSKA FILMFESTIVALEN 5 – 15 MAJ

www.franskfilm.se
Complice ............................................... 18.00
La vie au ranch .................................... 21.00

Igelkotten...................................12.30, 15.00 
Tre Tom Tykwer......................... 14.30, 20.00
Rabbit Hole ............................... 12.00, 17.30
Blue Valentine ...............12.00, 14.30, 17.30
Norwegian Wood................................20.00

Kafé Gunvor öppet varje dag!

Anita G –flicka utan förflutet A Kluge ...16
Filmform News ny experimentfilm ..........18
Velvet Goldmine Todd Haynes .................20

PROGRAM 11 MAJ

V Ä R L D S P R E M I Ä R  2 7  M A J

E N  VA C K E R  F I L M 
O M  VÄ R L D E N S  U N D E R G Å N G

KIRSTEN DUNST  CHARLOTTE GAINSBOURG 
ALEXANDER SKARSGÅRD  STELLAN SKARSGÅRD  

CHARLOTTE RAMPLING  OCH KIEFER SUTHERLAND

 SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14

Thor 80:- ....................................... 19.00
Red Riding Hood 80:- ................... 19.00

The King´s Speech 80:- ................ 19.00
Hur många lingon… 80:-............. 19.00

 FALKEN JAKOBSBERG Tel: 580 358 00

Water for Elephants 80:-.............. 19.30
The King´s Speech 80:- ................ 19.30
Thor 3D 105:- .................................... 20
Fast Five 80:- .................................... 20

Hur många lingon.. 80:- ............... 20.15

 BIOPROGRAM 
ONSDAG 11 MAJ 2011

”...några av de kusligaste och mest outplånliga scenerna 
som jag sett i en skräckfilm på årtionden”

Entertainment Weekly

SVERIGEPREMIÄR FREDAG!

KÖP/RESERVERA: på närmaste SF Bio

BIOPROGRAM 
11 – 12 MAJ

 Läs mer    
 på sf.se

 Se bara 
 utmärkt fi lm 

Arthur och de två 
världarna – sv tal
95/70 kr (7)

KISTA: 14.30

SERGEL: 11.50, 14.30

SÖDER: 13.00, 16.15 

Between Two Fires
100 kr (11)

SAGA: 11.45

Big Momma: 
Sådan far, sådan son 
95 kr (7)

HERON CITY: 21.15

KISTA: 16.20

Black Swan
95 kr (15)

KISTA: On 18.10

SAGA: 14.30, 17.30, 20.30

SÖDER: On 18.45

Blue Valentine
95 kr (11)

STURE: 12.00, 14.30, 17.30

Fast & Furious 5
105 kr (11)

CAMERA: 18.40, 21.30

HERON CITY: 
17.45, 18.20, 20.45, 21.20 

KISTA: 15.30, 17.30, 18.30, 
20.40, 21.20

RIGOLETTO: 17.45, 20.30

RÅSUNDA: 17.30, 21.00

SERGEL: 12.10, 15.10, 
17.30, 18.10, 20.30, 21.10

SICKLA: 18.30, 21.15

SÖDER: 
12.00, 15.00, 18.00, 21.15

VÄLLINGBY: 17.30, 20.30

Fransk Filmfestival 
5–15 maj

STURE: 
Se separat repertoar för mer 

fi lmer och visningstider
www.franskfi lm.se

Heartbreaker
95 kr (7)

SERGEL: 18.30

SÖDER: 18.30

Hopp – svenskt tal
95/70 kr (Bt)

KISTA: 16.10

SERGEL: 12.20, 16.00

Hotell Gyllene 
Knorren – filmen
95/70 kr (Bt)

SERGEL: 12.40

Hur många lingon 
finns det i världen 
95 kr (Bt)

CAMERA: 18.05

HERON CITY: 17.50, 20.35

KISTA: 16.20, 18.45

SERGEL: 14.50, 17.40, 20.40

SICKLA: 18.15, 21.00

SÖDER: 13.15, 16.00, 18.30

I am Number Four
100 kr (11)

HERON CITY: 18.10, 20.50

KISTA: 18.45, 21.20

SERGEL: 18.20, 21.00 

Igelkotten
95 kr (7)

STURE: 12.30, 15.00 

Justin Bieber: Never 
Say Never 3D
110 kr (Bt)

SERGEL: 11.50, 14.50

Limitless
100 kr (15)

HERON CITY: 18.00, 21.10

KISTA: 18.30, 21.10

SERGEL: On 12.30, 15.00, 
18.50, 21.20 To 12.30, 
15.00, 18.00, 20.50

SÖDER: 18.45, 21.30

VÄLLINGBY: 18.00, 20.30

Min låtsasfru
95 kr (7)

HERON CITY: 18.15

SERGEL: 20.30

Möte i Toscana
95 kr (Bt)

SAGA: 12.15, 15.00, 17.45

Never Let Me Go
95 kr (11)

SAGA: 20.15

No Strings Attached
95 kr (Bt)

HERON CITY: 20.55 

SERGEL: 15.20, 21.00

Norwegian Wood
100 kr (15)

STURE: 20.00

Panik i byn - sv tal
95/70 kr (Bt)

HERON CITY: 18.15
KISTA: 16.00, 18.00
SERGEL: 12.20, 16.00, 18.00
SÖDER: 13.30, 15.45

Rabbit Hole
95 kr (7)

STURE: 12.00, 17.30 

SÖDER: 
12.30, 15.30, 21.00

Red Riding Hood
95 kr (15)

CAMERA: 20.40

HERON CITY: 18.15, 21.15

KISTA: 20.45

RIGOLETTO: 17.45, 20.30

RÅSUNDA: 20.30

SERGEL: 12.40, 15.20, 
17.50, 20.20

SÖDER: On 21.15

VÄLLINGBY: 20.30

Rio 
- svenskt tal
95/70 kr (7)

HERON CITY: 18.30

KISTA: 15.45, 18.10

SERGEL: 11.50

SÖDER: On 13.45, 16.15

Rio 3D 
- engelskt tal
125/100 kr (7)

HERON CITY: 17.50, 20.40 

SERGEL: 20.40

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

HERON CITY: 18.05

KISTA: 15.10

SERGEL: 12.20, 15.00, 17.50

SÖDER: 12.00, 15.00 

Sanctum 3D
110 kr (15)

HERON CITY: 21.00

Scream 4
95 kr (15)

HERON CITY: 18.30, 21.30

KISTA: 21.15

RIGOLETTO: 17.45, 20.30 

SERGEL: 21.20

SÖDER: 21.30

VÄLLINGBY: 20.30

Sucker Punch
100 kr (11)

HERON CITY: 21.30 

KISTA: 20.50

SERGEL: 15.40, 21.00

The Adjustment 
Bureau
95 kr (11)

HERON CITY: 21.05

RIGOLETTO: 
17.45, 20.30 

The Fighter
95 kr (15)

HERON CITY: 
17.55, 20.55

SERGEL: 13.00, 18.20

The King’s Speech
100 kr (Bt)

CAMERA: 18.05

HERON CITY: 17.55

RÅSUNDA: 18.00

SAGA: 
11.45, 14.30, 17.30, 20.30

SICKLA: 18.30

SÖDER: 
12.45, 15.30, 18.15, 21.00

VÄLLINGBY: 18.00

The Lincoln 
Lawyer
100 kr (15)

HERON CITY: 17.50, 20.40

KISTA: 15.30, 18.30, 21.30

SERGEL: 
On 12.30, 15.30, 21.30 
To 12.30, 15.30, 18.50, 
21.30

SICKLA: 18.15, 21.00

SÖDER: 
13.15, 16.00, 18.45, 21.30

Thor 3D
125 kr (11)

CAMERA: 17.30, 20.00

HERON CITY: 18.05, 21.05

KISTA: 
16.00, 18.40, 21.30

RIGOLETTO: 18.15, 21.15

SERGEL: 
13.10, 15.50, 18.40, 21.20

SICKLA: 19.00, 21.30

SÖDER: 18.00, 21.15

VÄLLINGBY: 18.30, 21.10

Tre
95 kr (15)

STURE: 14.30, 20.00

True Grit
100 kr (15)

SERGEL: 17.50

Var inte rädd Långa 
Farbrorn 
60 kr (Bt)

SERGEL: 12.00 

Water for Elephants
100 kr (11)

HERON CITY: 17.50, 20.35

KISTA: 
15.30, 18.15, 21.00  

RÅSUNDA: 18.30

SAGA: 
13.00, 15.45, 18.30, 21.15

SERGEL: 14.30, 18.30 

SICKLA: 21.15

SÖDER: 17.45, 20.45

VÄLLINGBY: 17.30

World Invasion: 
Battle Los Angeles
100 kr (15)

CAMERA: 20.40

HERON CITY: 
18.10, 20.50

KISTA: On 20.45

RÅSUNDA: 21.30

SERGEL: 20.20

VISAS PÅ DIN BIOGRAF

Filmstaden Camera
Täby Centrum. K.ö. 17

Fast & Furious 5, Hur 
många lingon fi nns det i 
världen, Red Riding Hood, 
The King´s Speech, Thor, 
World Invasion: Battle Los 
Angeles

Grand Lidingö
Lidingö Centrum. 
Stängt, öppnar åter 18 maj

Filmstaden Heron City 
Kungens kurva. K.ö. 17

Big Momma: Sådan far, 
sådan son, Fast & Furious 
5, Hur många lingon fi nns 
det i världen, I am Number 
Four, Limitless, Min 
låtsasfru, No Strings 
Attached, Panik i byn, Red 
Riding Hood, Rio, Sanctum, 

Scream 4, Sucker Punch, 
The Adjustment Bureau, 
The Fighter, The King’s 
Speech, The Lincoln Lawyer, 
Thor, Water for Elephants, 
World Invasion: Battle Los 
Angeles  

Filmstaden Kista 
Kista Galleria. K.ö. 11

Arthur och de två 
världarna, Big Momma: 
Sådan far, sådan son, Black 
Swan, Fast & Furious 5, 
Hopp, Hur många lingon 
fi nns det i världen, I am 
Number Four, Limitless, 
Panik i byn, Red Riding 
Hood, Rio, Scream 4, Sucker 
Punch, The Lincoln Lawyer, 
Thor, Water for Elephants, 
World Invasion: Battle Los 
Angeles 

Rigoletto 
Kungsgatan 16. K.ö. 17

Fast & Furious 5, Red 

Riding Hood, Scream 4, The 
Adjustment Bureau, Thor

Filmstaden Råsunda 
Råsundavägen 150. K.ö. 17

Fast & Furious 5, Red 
Riding Hood, The King’s 
Speech, Water for 
Elephants, World Invasion: 
Battle Los Angeles

Saga  
Kungsgatan 24. K.ö. 11

Between Two Fires, Black 
Swan, Möte i Toscana, 
Never Let Me Go, The 
King’s Speech, Water for 
Elephants 

Filmstaden Sergel
Hötorget. Kassan öppnar 11

Arthur och de två 
världarna, Fast & Furious 5, 
Heartbreaker, Hopp, Hotell 
Gyllene Knorren – fi lmen, 
Hur många lingon fi nns det 
i världen, I am Number 

Four, Justin Bieber: Never 
Say Never, Limitless, Min 
låtsasfru, No Strings 
Attached, Panik i byn, Red 
Riding Hood, Rio, Scream 4, 
Sucker Punch, The Fighter, 
The Lincoln Lawyer, Thor, 
True Grit, Var inte rädd 
Långa Farbrorn, Water for 
Elephants, World Invasion: 
Battle Los Angeles 

Filmstaden Sickla
Sickla köpkvarter. K.ö. 17

Fast & Furious 5, Hur 
många lingon fi nns det i 
världen, The King’s Speech, 
The Lincoln Lawyer, Thor, 
Water for Elephants

Skandia Drottningg. 82. 
Filmvisning varje fre-sö!

Sture Birger Jarlsgatan 41. 
K.ö. 30 minuter innan 
första föreställning

Blue Valentine, Fransk 

Filmfestival, Igelkotten, 
Norweigan Wood, Rabbit 
Hole, Tre  

Filmstaden Söder
Medborgarplatsen. 
Kassan öppnar 11

Arthur och de två 
världarna, Black Swan, 
Fast & Furious 5, 
Heartbreaker,  Hur många 
lingon fi nns det i världen, 
Limitless, Panik i byn, 
Rabbit Hole, Red Riding 
Hood, Rio, Scream 4, The 
King’s Speech, The Lincoln 
Lawyer, Thor, Water for 
Elephants

Filmstaden Vällingby
Vällingby Centrum 
Kassan öppnar 17

Fast & Furious 5, Limitless, 
Red Riding Hood, Scream 4, 
The King’s Speech, Thor, 
Water for Elephants

 

För info om SF Bios rabattkort se sf.se

Plusstolar!  På Filmstaden Sergel och Filmstaden Söder kan du sitta på extra bekväma Plusstolar. 
De är bredare och har extra benutrymme. Läs mer och boka på sf.se.

SF BIO
TOPPEN
Stockholm

1

Fast & Furious 5
Action av Justin Lin

Thor
Action av Kenneth Branagh

3

Rio
Animerad familjekomedi

4

Limitless
Thriller med Robert DeNiro 

5

The Lincoln Lawyer
Thriller, M McConaughey

Water for Elephants
Drama, Robert Pattinson

Red Riding Hood
Fantasythriller
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Hallå! Kan vi få 
lite mer smink 

på fröken Diaz? 
TOBIAS CARLSSON, NOL

SCANPIX

Tävla

insändare

Inrutat – av Frode Øverli

Stackars unga
som tror livet
tar slut vid 30

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

Insändare

I Metro (10/5) sägs att
svenska 18-åringar anser
att man är ”slut” när man
fyllt 30 och i artikeln sä-
ger en ung kvinna, 23, att
hon nog kan det mesta
när hon fyllt 30. 

För det första så kan
man fråga sig hur mycket
kunskap och erfarenhet
18-åringar har, som san-
nolikt ännu inte ens bör-
jat yrkeslivet, för att yttra
sig om den utvecklingen.

För det andra kan man
fråga sig om svenska ung-
domar verkligen ser så
pessimistiskt på sin fram-
tid. I andra civiliserade
och utvecklade länder gäl-
ler tvärtom att utveck-
lingen pågår hela livet
och tar ordentlig fart efter
30 år när man har etable-
rat sig på arbetsmarkna-
den och kanske bildat fa-
milj och därmed förhopp-
ningsvis utvecklas hela ti-

den. Om svenska ungdo-
mars utveckling slutar vid
fyllda 30 år, så kan det in-
nebära att de sedan vand-
rar omkring större delen
av livet som levande dö-
da, för det är vad som kan
hända om livsutveckling-
en stannar av. Är det så il-
la med svenska ungdo-
mar? I så fall kan man ba-
ra säga: ”Good night, Swe-
den!”
ALEX, HÖGDALEN

Enligt en undersökning tror många unga i dag att de
inte utvecklas efter 30 Insändarskribenten säger emot

Därför får vi
mammografi 
Mammografi har funnits i
Sverige sedan 1969 och vi
har nog den tidens Social-
demokrater att tacka för
att vi får denna undersök-
ning massgenomförd! Det
är inte kvinnornas fel att
män inte får pappografi
som det tydligen kallas.
Det är nog regeringen
som bestämmer var lands-
tinget ska göra en massin-
sats. MAMMAN

Anpassad
kunskap
Svar på insändaren ”Mäns
cancer inte lika viktig”
(10/5):

Praktiskt taget all me-
dicinsk forskning har ut-
förts av och på män. En
överväldigande majoritet
av vår medicinska kun-
skap och metodik är an-
passad efter män och
deras kroppar. Detta kan
leda till såväl feldiagnos-
tisering som felmedicine-
ring av kvinnor.

Detta är av läkare ett
allmänt erkänt problem,
och därför bör man lägga
en större vikt på medi-
cinsk forskning som be-
drivs på kvinnor. Jag
säger inte att man inte
bör satsa mer pengar på
forskning kring prostata-
cancer, tvärtom bör man
satsa mer pengar på me-
dicinsk forskning och
sjukvård i allmänhet.
DAVID GAHARIA

Täck inte över
de små barnen
Härligt! Nu är det varmt
och skönt igen. Det 
tycker vi som har lyckan
att få välja att njuta.

Men för alla små barn
som ligger i vagnen med
filt över suffletten är det
fruktansvärt varmt.

Tänk, det är även nyt-
tigt och lärande att få se,
höra, uppleva naturen.
Under filten är det mörkt
och ljud kan bli skräm-
mande. Varför gör ni så?
Skulle du själv vilja leva
på detta sätt, undangömd
i värmen och mörkret?
MORMOR

Lärarna måste
ha utbildning 
Då var det dags igen.
Facket tar underutbildade
lärare i försvar, som om
det skulle behövas?

Men numera accept -

erar inte föräldrar att
deras barn får undermålig
undervisning. 

Det går inte längre att
stå framför sina elevers
föräldrar och blåljuga och
kalla sig behörig när det
egentligen fattas viktiga
bitar i grundutbildningen. 

Den politiskt korrekta
lösningen blir legitima-
tion. En fullständig ut-
bildning ska generera en
högre lön. Man kan tänka
sig att förutom grundlön
så kan 50 procent av  på -
slagen bero på just en
fullständig grundutbild-
ning. SIGGE I HUSBY

Nyheter utan
perspektiv
Ibland blir jag förvånad
hur lokala svenska nyhe-
ter är. Det som är viktigt
för resten av världen kan
bli en notis i Sverige,
fast i Tyskland, Ryssland
eller Brasilien är det på
löpsedlar. Här verkar det
vara viktigare att en pro-
gramledare åker fast för
fylla. Är det förvånande
när svenska ungdomar
inte kan konkurrera
med andra som är mer
pålästa, eller att svenska
företag tas över av mer
globala företag? 

Inom idrotten är det
inte den som presterade
som är det intressanta
utan den som har lokal
anknytning. Är det då
konstigt att ungdomar har
svårt att ha ett vettigt per-
spektiv på världen? ALEKS

SCANPIX

Varmt i vagnen.

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
Royal Claret Varunr: 2749  Pris 65 kr  Volym: 750 ml  Alkoholhalt: 13%

                         Aftonbladet, 100130

                         Aftonbladet, 100130

BÄSTA KÖP! Allt om Mat Julspecial, 2010

BÄSTA KÖP! Allt om Vin nr 3, 2011

Klassisk riojastil 
 med bra pris!

Läsartävling
Skriv en rolig prat bubbla till bilden 
till höger. Gör så här: Skriv BILDEN följt
av ditt förslag.
Skicka SMS till
72700. Varje
SMS  kostar 5
kronor.
Vinnaren får
boken ”Svenska
kakor” från
bokförlaget Max Ström

ANNONS



Det
är
nå-

gon som ser
upp till dig
och tycker att
du är en bra
förebild –
försök infria
förväntning-
arna!

Ett
och
an-

nat kan just
nu kännas
förvirrande –
försök bidra
till att gräl
och dispyter
inte går över-
styr.

En
dag
med

en eller an-
nan överrask-
ning. Sköt di-
na göromål
korrekt så
har du inget
att oroa dig
för.

Sam-
ver-
kan

och lagarbe-
te står nu i
fokus, och
möjligen
känner du
press på dig
att hålla ett
tidsschema.

En
kost-
nad

kan bli större
än du tänkt
dig. Läs noga
igenom det
finstilta
innan du
skriver på nå-
got papper!

Myc-
ket
talar

för att det
finns ett 
betydligt
bättre sätt
att komma
tillrätta med
ett speciellt
problem.

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. 

Något
du
oroar

dig för kom-
mer att gå
utmärkt. Du
kan bli av
med något
för en tid
men få det
tillbaka.

Skor-
pio-
nen

visar nu en
stark vilja,
driver sina
krav hårt och
har synpunk-
ter på det
mesta.

Nå-
got
spe-

ciellt tycks
just nu hålla
dig tämligen
sysselsatt
och även be-
tyda en hel
del för dig
personligen.

En
dag
du

kan få ut
mycket posi-
tivt ur, om du
inte splittrar
dig utan fo-
kuserar på
en sak i sän-
der.

Det är
upp
till

dig som Vat-
tuman att
motsvara vis-
sa förvänt-
ningar andra
just nu har
på dig! 

Må-
nga
Fiskar

upplever nu
starka käns-
lor. Möjligen
romantik.
Någon tycks
dock försöka
sätta krok-
ben för dig.

Gårdagens kryss

Sudoku – så fungerar det

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Dagens 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.

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Södertälje
Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Södertälje

+21

+24

+18

+20

+20
+15

+17

+17

+24

Stockholm i dag FredagI morgon

Uppsala Uppsala

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Uppsala

Södertälje

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aten
Bangkok
Barcelona
Helsingfors
Hong Kong
Kanarieöarna
Köpenhamn
London
Los Angeles
New York
Paris
Peking
Rio de Janeiro
Sydney
Tokyo

Kiruna
Stockholm
Malmö

I DAG

(°C)

ORT I MORGON

Kiruna
Stockholm
Malmö

I DAGORT I MORGON

Solens uppgång

Solens nedgång

Världen i morgon

Varmast i går

Kallast i går

Blötast i går

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

(c°)

(c°)

(mm)

Idag

–20 –15 –10 –5 ±0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

Stockholm

Kiruna

Skellefteå

Östersund

Falun

Göteborg
Linköping

Malmö

1
2

3

4

5 6

7

89
10

11

12

+8

+12

+15

+9

+23

+24

+23
+19

+25

+23

+22

+19

+10

 
23
25
24

-6
1
1

Stockholm
Hallandsås.

Åre

Särna
Hagshult

Naimakka

-
< 1

-
< 1Torup

Katterjåkk

22.22
21.06
21.03

22.27
21.09
21.05

02.52
04.25
05.04

02.47
04.22
05.02

+17

+14
+17

+23
+22

+20
+24
+16

+17

+17
+24
+26
+17
+22
+30

FreTor

Varm och kall luft krockar 

Vinnarna presenteras på tisdagar.

www.metro.se
ONSDAG 2011-05-11
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Skriv KRYSS följt av ordet 
i det markerade fältet. Skicka
sms till 72700 före klockan 
24 i dag. Varje sms kostar 
5 kronor. 

Vinnaren får 
pocketboken ”Från
vaggan till dead-
line”,  av Robert 
Gustafsson.

Vinnare varje dag



www.metro.se
ONSDAG 2011-05-11 
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Tävla med Metro On Stage och got2b rockin’ it om värsta 
superdagen i Barcelona. Gå in på onstage.metro.se och 
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Varje vecka mellan den 4 april – 9 juni
tävlar vi ut en smockfylld got2b goodiebag.

VINN EN GALEN DAG
I BARCELONA
FÖR DIG OCH EN VÄN

P R O V S K O R
Modekollektioner från världens alla hörn!

Dags igen för Er som har förmånen  att ha skostorlek
Dam 37-37,5 Herr 41-42, Barn 20, 26, 31

Fynda bland vårens/sommarens provkollektioner från
extremt tonårsmode till exklusiv komfort. 

Välkommen till hörnet Hornsbruksgatan 1/
Varvsgatan 12. Södermalm, Stockholm.

†-Hornstull, uppgång Högalidsparken. Buss 4, hållplats Varvsgatan.
Bra parkeringsmöjligheter.

Öppet: Måndag-fredag 11-19, lördag 11-16
Denna försäljningsomgång pågår t o m 14/5.

En bra anledning till ett besök är att priset är ca hälften av marknadspriset!

www.provskor.se

Nya skor 
varje dag! Östermalmsgatan 45, Stockholm
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att vänta. Erbjudandet gäller bokningar gjorda i maj. Vi har nu även öppet  

kvällstid – läs mer på www.medocular.se

���������	�
�����	����������������������������

���� Rabatten gäller laseroperation av båda ögonen.

tv

Reklam mitt 
i matchen stör
Jag tycker att det är jobbigt
med reklampauserna mitt i
matcherna under ishockey-
VM. Såg Sverige–Kanada och
blev otroligt irriterad när det
blev reklam. Det förstör
rytmen och underhållningen,
det blir helt enkelt mycket
tråkigare att följa Tre Kronors
äventyr. STIG

Tyck om programmen mejla tyckomtv@metro.se

Efter struliga och bråkiga
tonår blev Andreas Persson
dömd för misshandel när
han var 17. I dag får vi följa
hans väg till att trots do-
men lyckas bli polis.

– Jag tror att det är bra
att det i bakgrunden finns
en människa med ett livs -
öde. Vi är ingen robotarmé
som åker runt och dömer
människor, säger han. 

Han har nu jobbat som
polis i fem år, och har fått
en andra chans. 

– Det visar att det finns
möjligheter för alla och
man är inte dömd för livet
för att man begår dumhe-
ter när man är ung, bara
man tar sig i kragen och
förstår allvaret i det. 

Är du en bättre polis för att
du har det här med dig?

– Ja, när det gäller be-
mötande. Jag har förståelse
när jag griper personer och
har hand om dem, och på
det sättet tror jag att jag
kan få en bra kontakt med
ungdomarna.

Andreas Persson fick en andra chans efter sina struliga
tonår. Nu har han arbetat som polis i fem år.

Andreas Persson

Ålder: 33.
Bor: Stockholm.
Aktuell: I premiären av
”Kämpar” i SVT 2 kl 21.30 
i kväll.

”Vi är ingen
robotarmé”

ANDERS FALL/SVT

Missa inte
Metro
mat
i morgon: Plockmat

Dagens
tv-profil

Dagens 
filmtips

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

Högstämt för
de redan frälsta

Sagan om de två tornen
Äventyr. 
Betyg:88888
TV 6, kl 20.00.

Brödraskapet splittras 
i tre. Gollum är mest 
intressant i välgjord men 
för ickefrälsta är det en väl
bataljtung och högstämd
film. (2002)

VIASAT

Pojklek start på
händelsekedja

Babel 
Drama. 
Betyg:88888
TV1000 Classic, 
kl 22.00.

Pojklek i Afrika startar händel-
sekedja på tre kontinenter.
Mästerligt om dålig kommu-
nikation och samhällelig 
paranoia. (2006)

Spännande 
och romantiskt

Duplicity 
Thriller. 
Betyg:88888
Canal+ Drama, 
kl 21.00.

Julia Roberts och Clive Owen
är exagenter som bytt till 
privatsektorn. Gäckande
intrig och romantik med 
klassisk charm. (2009)

Sagan om de två tornen.
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Världens 
småländskaste bank!

Låna 20.000-350.000 kr på 3-12 år, utan avgifter och utan krav på kontant insats eller säkerhet. Du kan lösa lånet när du vill utan 
extra kostnad . Räntan är rörlig, varierar mellan 5,20-12,70% och sätts individuellt  när du ansöker. Vid ett lån på 100.000 kr som 
återbetalas på 12 år blir ge  nom  snittlig månads kostnad 1.038 kr, sammanlagt belopp att betala 149.421 kr, vilket baseras på 8,18% 
rörlig  ränta, effektiv ränta 8,49% (2011-05-10). För att ansöka om lån måste du ha en årsinkomst  över 125.000 kr och inte ha några 
betalnings anmärkningar. Vill du låna över 150.000 kr behöver ni vara två sökande. 

Låna till din dröm idag på www.ikanobank.se  
eller ring 0476-64 64 14. 

Easy 
låner!

TV6 TV8 Kanal 9 TV4 Plus

6.00 Rapport 6.05 Regionala nyheter
6.25 Gomorron Sverige 10.30 Gomorron
Sverige 11.15 Go’kväll (R) 12.00 Huset
fullt av hundar (R) Även 12/5 och 14/5.
13.00–15.00 Eurovision song contest
2011: Semifinal 1 (R) Även senare i natt.
15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport
16.05 Grön glädje (R) Även 13/5. 16.30
Smartare än en femteklassare (R) 17.30
Sverige idag Regionala nyheter. 17.55
Sportnytt 

18.00 Rapport med A-ekonomi
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll Maud Onnermark har
antagit ”Go’kvälls” grillutmaning och
ger sina recept inför sommaren.
Niklas Källner fortsätter sin jakt på
den perfekta maträtten.  Även senare
i natt, 12/5 och senare i dag. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport med A-ekonomi
20.00 Uppdrag granskning Även
12/5, 14/5 och 15/5. 
21.00 Krig för fred Svensk dokumen-
tärserie från 2011. Del 5 av 6. Ett steg
fram, två steg bak. Hur påverkas man
efter att ha tagit en annan människas
liv i strid? Även 13/5, 15/5 och 13/5. 
21.30 Livräddarna Svensk dokumen-
tärserie från 2011. Del 5 av 7. Larmet
går och akutläkarbilen skyndar till en
brandplats. Elden är lös och en hel
barnfamilj är inblandad. Även 15/5
och SVT24 13/5. 
22.00 The event Amerikansk
thrillerserie från 2011. Även 14/5. 
22.45 Bored to death Amerikansk
komediserie från 2009. Även 12/5 och
15/5. 
23.15 Mästarnas mästare (R) Även
14/5. 

0.15 Fotboll är gud (R) 1.10 Rapport 1.15
Damages (R) 2.00 Rapport 2.05
Eurovision song contest 2011: Semifinal
1 (R) 4.05 Världens kläder (R) 4.35–4.40
Rapport 4.50 Sverige idag (R) 5.15–6.00
Go’kväll (R) 

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5

TV6
7.25 Dagsändningar 15.05 Simpsons (R) 15.35 Fami-
ly guy (R) 16.00 Ishockey VM. Kvartsfinal 1.
Tjeckien–USA  18.30 Cops (R) 19.00 Simpsons (R)
19.30 Family guy (R) 20.00 FILM Sagan om de två
tornen  Äventyr från 2002 med Elijah Wood, Ian McK-
ellen, Liv Tyler.  23.30 Scrubs (R) 23.55 Scrubs (R) 0.25
How I met your mother (R) 0.55 Spin city (R) 1.25
Skål (R) 1.55 Simpsons (R) 2.25 Våra värsta år (R)
2.55 Våra värsta år (R) 3.25 Magnum (R) 4.15 The
man show (R) 4.40 Dexter (R) 5.35–6.00 Cops (R) 

TV8
7.00 Dagsändningar 13.00 Sjukhuset (R) 13.30
Cityakuten 14.25 Den nakna kocken (R) 15.00 En
plats på landet (R) 16.00 En plats vid havet (R) 16.55
Antiques roadtrip (R) 17.50 Celebrity masterchef
18.30 Min plats i solen (R) 19.00 En plats på landet
20.00 Navy CIS 21.00 Efterlyst 22.00 FILM Man of the
year  Komedi från 2006 0.15 Alla älskar Raymond (R)
0.45 Alla älskar Raymond (R) 1.15 The closer (R) 2.10
Navy CIS (R) 3.05 Nip/Tuck 3.55 Cityakuten (R) 4.45
Enkel biljett (R) 5.35–7.00 Alla älskar Raymond (R) 

Kanal 9
6.05 Dagsändningar 13.05 Gränsbevakarna
Australien (R) 13.35 Gränsbevakarna Australien (R)
14.05 The bill 15.05 Dr Oz 16.00 Ett nytt liv på landet
17.00 Gränsbevakarna Australien 17.30
Gränsbevakarna Australien 18.00 Husjägarna: Ett
hus till 19.00 Cold case 20.00 CSI NY 21.00 Grand de-
signs Australia 22.05 Husjägarna: Ett hus till 23.05
CSI NY (R) 0.00 The office 0.30 Frasier 1.00 Alias 1.55
MacGyver (R) 2.55 The bill (R) 3.50 Ed (R) 4.35 Ett
nytt liv på landet (R) 5.25–5.50 Pantertanter (R) 

TV 4 Plus
6.00 Dagsändningar 17.20 Nyheterna 17.25 Lokala
nyheter 17.28 Lokalt väder 17.30 Glamour 17.55 Dr
Phil 18.50 Jamie Olivers Italien 19.20 Lyxhem till
salu (R) 20.00 112 – luftens hjältar 21.00 Vad blir det
för mat (R) 21.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minut-
er 22.00 Law & order: Special victims unit 22.55
Skenet bedrar (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Jordan,
rättsläkare (R) 1.00 Law & order(R) 2.00 The district
3.00 Vem dömer Amy? (R) 4.00 Mannen som talar
med hundar (R) 5.15–6.00 Doctors (R) 

9.00–13.00 SVT forum 9.00 Riksdagen:
Debatt om leksaker och a-kassa 13.00–
15.24 UR 13.00 Lifvet (R) 13.30
Filmklubben (R) 13.45 Filmklubben (R)
13.55 Filmklubben (R) 14.00 Orka (R)
14.30–15.24 En förförare i familjen (R)
16.05 Nyhetsbyrån (R) 16.35 Agenda (R)
17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45
Uutiset Finskspråkiga nyheter. 

18.00 Varför dödar virus? Brittisk
vetenskapsfilm från 2010. Från svin-
influensan till sars och hiv, nya farliga
virus dyker hela tiden upp. Varifrån
kommer de? Även 15/5 och 17/5. 
18.55 Rapport
19.00 Vem vet mest? (R) Även 15/5
och SVT24 senare i dag. 
19.30 Kobra (R) ”Kobra” om att
försvinna. Även 14/5, 12/5 och 15/5. 
20.00 Resebyrån Veckans program
bjuder på turkisk badortscomeback –
vi besöker Bodrum för att gå på mark-
naden och lära oss tillaga bläckfisk.
Även 14/5, 17/5 och senare i dag. 
20.30 Från Sverige till himlen
Livsåskådningsserie. Del 7 av 8. Anna
möter familjefadern Ingvar som är
mormon och bor med sin familj i en
villaförort till Stockholm.Även 13/5,
14/5, 16/5, 14/5. 
21.00 Aktuellt
21.30 PREMIÄR Kämpar Svensk
dokumentärserie från 2011. Del 1 av
3. Filmaren Anders Fall följer tre per-
soner, som kämpat för att övervinna
svårigheter på vägen mot sina
livsmål. Första programmet handlar
om Andreas Persson med ett
våldsamt förflutet i Karlstad. Även
13/5, 13/5, 14/5, 15/5 och 12/5. 
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 Kulturnyheterna
22.45 Världen (R) Även 13/5. 
23.37 Folkliv (R)
23.45 Fashion (R)

0.15–0.45 Inferno (R) 

6.15 Ska du säga (R) 6.40 Nanny (R) 7.30
Jims värld (R) 7.55 Jims värld (R)
Amerikansk komediserie från 2006. Även
12/5. 8.25 Alla älskar Raymond (R)
Amerikansk komediserie från 2002.  8.55
Alla älskar Raymond (R) Amerikansk
komediserie från 2002. Även 12/5. 9.25
Rachael Ray Amerikansk pratshow från
2009. 10.20 Våra bästa år Amerikansk dra-
maserie. 11.15 Top model 3 (R) Amerikan-
sk realityserie från 2004. 12.10 The fashion
show (R) Amerikansk realityserie från
2009. 13.05 Oprah Winfrey show
Amerikansk pratshow från 2010. 14.00 Su-
persize vs superskinny (R) Brittisk reality-
serie från 2010. 15.00 Top model 3 (R)
Även 12/5. 15.55 The fashion show (R)
Amerikansk realityserie från 2009. 16.55
Hell’s kitchen (R) 17.55 Nytt läge (R) 

18.55 Keno
19.00 2 1/2 män (R) Alan anstränger
sig ovanligt mycket för att få tillbaka
sitt lån från Charlie. Evelyn ordnar ett
jobb till Jake. Även i natt. 
19.30 2 1/2 män (R) Alan, Jake och
Charlie bestämmer sig för att pröva
på nya saker. Alan träffar flera kvinnor
samtidigt, Charlie lär sig att laga mat
och Jake experimenterar med öl.
Även i natt. 
20.00 Ishockey Direkt. VM. Ishockey.
Från Bratislava, Slovakien. Kvartsfinal
2. Sverige–Tyskland. Med Håkan 
Södergren och Niklas Jihde.
23.00 Navy CIS (R) Amerikansk krimi-
nalserie från 2005. Gibbs blir allvarligt
skadad i en explosion och hamnar på
sjukhus. Han får tid att tänka på sin
bakgrund som de andra inte vet
något om. 
0.00 2 1/2 män (R) Amerikansk
komediserie från 2008. Alan
anstränger sig ovanligt mycket för att
få tillbaka sitt lån från Charlie. 

0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Spin city (R) 1.30
Hell’s kitchen (R) 2.25 Cityakuten (R) 3.25
Pluras kök (R) 4.15 Women’s murder club
(R) 5.05 Spin city (R) 5.30–6.15 Melrose
place (R) 

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna
10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05
Efter tio, forts 11.50 Hem till gården
12.20 Hem till gården 12.50 Holby City
14.00 Nyheterna 14.05 Private practice
15.00 Antikdeckarna (R) 16.00 Sveriges
mästerkock (R) 16.55 That ‘70s show (R)
17.25 Fyra bröllop (R) 17.55 Vad blir det
för mat 

18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Parlamentet (R)
19.00 Nyheterna
19.25 Fyra bröllop Del 11 av 13. Även
12/5. 
20.00 Klockan åtta hos stjärnorna
Del 3 av 10. Även 15/5. 
21.00 Blue bloods Även 17/5. 
22.00 Nyheterna
22.30 Lokala nyheter
22.35 Sporten
22.50 Vädret
22.53 Lokalt väder
22.55 Nyheterna
23.00 America’s got talent
0.00 Messiah (R)

1.00 Boston legal (R) 2.00 Numbers (R)
3.00 Arkiv X (R) 4.00–5.00 Dead zone 

6.05 America’s funniest home videos
6.30–9.00 Vakna med the Voice 9.30
Ellen 9.55 Biggest loser (R) 10.40 Sjunde
himlen 11.35 The real housewives of
New Jersey 12.35 Ellen DeGeneres show
13.30 Unga mödrar 14.00 Christine (R)
14.30 Vänner (R) 15.00 OC 16.00 Shear
genius 17.00 America’s funniest home
videos 17.30 Christine Amerikansk
komediserie från 2009.

18.00 Vänner
18.30 The Big bang theory
19.00 Biggest loser Amerikansk 
realityserie från 2010. Även 12/5. 
20.00 Arga snickaren Svensk inred-
ningsserie från 2011. Det är trångt, 
lyhört och de är mitt i någon slags
renovering som ingen vet vart den
ska leda. Anna och Niklas och deras
tre barn Jonathan 16 år, Hedvig, 18 år
och Olivia 19 år bor i ett hus i Vallen-
tuna. 
21.00 Grey’s anatomy Amerikansk
dramaserie från 2010. Alla kämpar för
att hjälpa Callie och baby Sofia på de-
ras mödosamma färd för att äntligen
bli bra och träffa varandra. Alex
behandlar en sur gammal rik kvinna
som är döende i cancer. Teddy blir
glatt överraskad när ett bekant 
ansikte kommer tillbaka. 
21.55 Off the map Amerikansk 
dramaserie från 2011. En båttaxi
kraschar varpå Ben och Tommy tvin-
gas behandla patienter ute i
vildmarken och Lily måste ta ett 
mycket tufft beslut.  
22.55 CSI Amerikansk kriminalserie
från 2008. En serie mystiska dödsfall
gör att CSI-teamet misstänker att ett
allvarligt hot mot folkhälsan kan vara
på gång.  
23.55 The Big bang theory (R)

0.20 CSI NY 1.15 Fringe 2.20 The office
2.45 My shocking story: My big foot 3.35
Heartland 4.20 Shear genius (R) 5.05
Ellen DeGeneres show (R) 5.45–6.05
Ellen (R) 

18.15, Go’kväll. 20.30, Från Sverige till
himlen.

20.00, Ishockey. 20.00, Klockan åtta hos
stjärnorna.

19.00, Biggest loser.

SVT ELISABETH OHLSON WALLIN TV3 TV4 CHRISTINE HEIM.



DIN BINGOHALL PÅ NÄTET!
Vi lanserar nu vårt egna bingospel 

GULDGRUVAN  
 

Registrera dig hos  
www.bingoalliansen.se

Du får 50 kr gratis att spela för!

SPELA BINGO HOS BINGOALLIANSEN.SE 
DIN KLUBB FÅR DEL AV ÖVERSKOTTET!

Du väljer själv den klubb du vill stödja!

Vinn upp till 1000 kr var 6:e minut!  

Afasiföreningen i Stockholms län

AIK Fotbollsförening

AIK Innebandyförening

AIK Ishockeyförening

Akropol BBK

Allmänna Idrottsklubben AIK

Alviks Basketbollklubb

Astma-Allergiförening i Stock-

holm

Astma-Allergiföreningen i Stock-

holms län

Bagarmossen BK

BeleBarkarby Fotbollsförening

BeleBarkarby Innebandyförening

Blackebergs IK KFUM

Bollstanäs SK

Boo FF

Boo IF

Boo SK

Botkyrka-Rönninge SS

Bris Region Mitt

Bro IK

Bromma Vällingby SoK

Brommapojkarna IF

Central KFUK-KFUM 

Danderyds Sim

Danderyds Sportklubb

Danderyds Tennisklubb Förening

DHR Stockholmsavdelningen

Djurgårdens IF Boxningsförening

Djurgårdens IF Fotbollförening

Djurgårdens IF Fäktförening

Djurgårdens IF Ishockeyförening

Djursholm FC

Djursholms Indians

Djursholms Ridklubb

Duvbo IK

Enebybergs Gymnasterna

Enebybergs IF

Enskede IK

Erikslunds Kamratförening

Farsta AK

Farsta Innebandyklubb

Farsta Tennisklubb

Frej IK

Friidrottsföreningen Hässelby SK

Fryshuset Basket KFUM

Fryshuset Fritid KFUM

FUB  Stockholm

För. Hjärt o Lungsjuka i Stock-

holm- FHLIS

För. för Fäktkonstens Främjande

Gustavsbergs IF fotbollsklubb

Gustavsbergs IF Handbollsklubb

Göta/Tranebergs IK

Handens SK

Haninge AK

Haninge Handbollsklubb

Haninge Hockeyförening

Haninge SoK

Haningebygdens Ryttarförening

Helenelunds IK Bandy

Hellas

Hephata IK

Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Stlms 

län

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge Gymnastikförening

Huddinge IF

Huddinge Innebandysällskap

Huddinge Ishockeyklubb

Huddinge SK Alpina Förening

Hägersten SK

Hässelby SK Fotbollsförening

Hässelby SK Innebandy

Hässelby SK Kälvesta Ishockey-

föreningen 

Högdalens AIS

Hörselskadades förening i Stock-

holm

IFAH

Jakobsbergs GoIF

JKS Basket KFUM

Järfälla Alpina Klubb

Järfälla Basketbollklub KFUM

Järfälla Hockey Club

Järfälla Innebandyklubb

Järfälla Ryttarförening

Järfälla Simsällskap

Järfälla Skidklubb

Järla IF Fotbollsklubb

Järla IF Orienteringsklubb

Järva BK

Kanaans Simsällskap

Karlbergs BK

Kista BMK

Kista SC KFUK-KFUM 

Kista/Vasalund IF 

Kungsängens SK

Lidingö Basket KFUM

Lidingö fotbollklubb IFK

Lidingö SK

Lidingö SK IFK

Lidingö Wikings HC

Mariebergs SK

Mälarhöjdens IK

Mälarhöjdens SS

Mälarö SoK

Mälaröarnas Ridklubb

Nacka Handikappidrott

Nacka Hockeyklubb

Nacka Ridklubb

Neptun SK

NHR Stockholm

Njurför. Stockholm Gotland NjSG

Norrbacka Handikapp IF

Norrtulls SK

Norsborgs IF

Nynäshamns IF Skidklubb

Psoriasisföreningen i Sthlms län

Ravinen OK

RBU För. för Rörelsehindr. Barn o 

Ungdomar 

Reumatikerförening Stockholm

Reymersholms IK

Rissne IF

Rågsveds IF

Råsunda IS

Rönninge Salem Fotboll

Salem IFK

Saltsjöbadens IF

Skogås Handbollklubb

Skogås/Trångsund Inneban-

dyklubb

Skogås-Trångsunds FF

Skå IK

Skånela IF

Skånsta Ryttare

Sofiaflickorna

SOL-flickornas GF

Sollentuna Fotboll

Sollentuna Hockey Club

Sollentuna Schackklubb

Sollentuna SLK

Sollentuna Tennisklubbar

Sollentuna United fotbollsklubb

Sollentuna Volleybollklubb

Solna Friidrottsklubb

Solna Sportklubb

Solna Sundbybergs Simsällskap 

SS04

Solna Tennisklubb

Solna Vikings

Spånga BBK

Spånga IS FK

Spånga Tennis och Bordtenni-

sklubb

Spårvägen Handbollsförening

Spårvägen Simidrottsförening

Spårvägen TLK

Spårvägens Badmintonförening

Spårvägens Bordtennisklubb

Spårvägens Brottningsklubb

Spårvägens Fotbollförening

Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Tennisklubb

SRF Stockholms stad

Sthlms Brottningsförb. för trän-

ings- o tävling

Stockholm IFK

Stockholms AK

Stockholms Allmänna Lawn TK

Stockholms Exiles RFC

Stockholms Kappsimningsklubb

Stockholms Studenters IF

Stockholms Södra krets av IOGT-

NTO

Stockholmsläns distrikt av RTP, 

RTP-S

Stockholmspolisens IF Basket-

förening

Stockholmspolisens IF Judoklubb

Stockholmspolisens IF Roddfören-

ing

Stockholmspolisens IF Simidrotts-

förening

Storstockholms Diabetesförening

Stuvsta IF

Sundbybergs IK

Sundbybergs tennisklubb

Södertörns Simsällskap

Södra TK

Tensta Basketbollklubb

Tranan HIK

Trångsunds Ishockeyförening

Tullinge Sportklubb

Tullinge Triangelpojkar FK

Tullinge Triangelpojkar HC

Tumba Tennisklubb

Tungelsta IF

Turebergs Friidrottsklubb

Turebergs IF

Turebergs simklubb

Tyresö Handbollförening

Tyresö Hockey

Tyresö IF

Tyresö SS

Tyresögymnastiken

Täby Badmintonförening

Täby Basket

Täby Bordtennisklubb IFK

Täby Fotbollsklubb IFK

Täby Handbollklubb

Täby HC IFK

Täby Idrottssällskap

Täby Konståkningsklubb IFK

Täby Orienteringsklubb

Täby Sim

Täby Slalomklubb

Upplands-Bro SS

Vallentuna BK Ishockey

Vallentuna BK Fotboll

Vallentuna Ridklubb

Vallentuna TK

Vallentuna Volleybollklubb

Vasalunds IF

Vendelsö Gymnastikförening

Vendelsö IK

Westermalms IF Handbollsklubb

Viggbyholms IK

Viksjö IFK

Värmdö Hockey Club

Värmdö IF

Värtans IK

Väsby AK

Väsby Simsällskap

Västerhaninge IF

Åkersberga Basket Ungdomsfören-

ing

Åkersberga Bollklubb

Åkersberga Innebandyförening

Åkersberga Simsällskap

Åkersberga Sportklubb

Åkersberga Tennisklubb

Årsta AIK

Älvsjö AIK Fotbollförening

Älvsjö AIK Fritidsförening

Ösmo SS

Österåker FK IFK

Österåker Ishockeyklubb IFK


