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ONS 28 MARS
”Det här är den roligaste 

festen jag någonsin  
varit på. Tack för att  

jag fick komma.”
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Hon säger nej till låg lön
■ Sjuksköterskestudenter över hela landet protesterar mot yrkets låga ingångslöner. Frida Kinning, som 
pluggar tredje terminen på Malmö högskola, är en av de som tänker tacka nej till jobb om hon får en lägre 
ingångslön än 24 000 kronor. 

”Det känns som 
om många tar 
sjuksköterske-

yrket för givet.”

HÖGSKOLEMÄSSA PÅ 
ALLVAR GULLSTRAND
■ Högskolor och universitet flyttar in 
på Allvar Gullstrandgymnasiet i dag.  
14 skolor visar upp sig i skolans korri-
dorer.

RÖGLE TOG STORT 
STEG MOT ELITSERIEN
■ Rögle besegrade Leksand med 5–3 
hemma i Lindab arena. Samtidigt gick 
övriga resultat Ängelholmslagets väg. 
Det börjar lukta elitserien nu.

HETA KÄNSLOR  
I LCHF-KRIGET
■ En diet som får människor att må 
bättre, eller hälsofarlig kost som 
förstör miljön? City tar tempen på 
LCHF-debatten.

or att må

MAT SOM VÄCKERKÄNSLOR



 LANDSKRONA

 Nyheter i korthet

Hon är i dag frisk, men när hon 
var tolv år fick hon myeloisk leu-
kemi. Det krävdes sex månaders 
behandling och 168 blodgivare 
för att bota sjukdomen.

– Det känns fantastiskt ärofyllt, 
jag är superglad, för jag brinner 
så för det här med blod givning 

och det är roligt när man blir 
uppmärksammad för något man 
gör.

– Jag är ute och föreläser på 
gymnasieskolor bland annat 
och har lånat ut mitt ansikte till 
blodcentralens informations-
broschyrer och kallelser.

– Så fort jag får chansen så be-
rättar jag om blodgivning och 
försöker inspirera folk till att 
lämna blod. 

Mårten Olsson blir ny vd 
för Landskrona stugby och 
camping. Han börjar det 
nya jobbet den 1 april och 
jobbar i dag som mark- och 
exploateringsavdelningen  
i Landskrona stad.

– Det är bra att jag har 
med mig båda perspektiven 
i det arbetet, både stugbyns 
perspektiv och stadens ar-
bete med att förändra nor-
ra Borstahusen, säger Mår-
ten Olsson.

PETER PAN LOCKAR
■

Upproriska syrror vägrar   

– Det känns som 
om många tar sjuk-
sköterskeyrket för 
givet. Det är en del av 
samhället, folk är glada 
över att få rätt vård men in-
ser inte hur mycket kunska-
per vi sitter på, säger Frida 
Kinning som läser tredje ter-
minen på Malmö högskola.

– Tidigare såg man sjuk-
sköterskeyrket som en slags 
kall, men vi har en akade-
misk examen i ryggen och 
bör få lön därefter. Då är 
21 000 alldeles för lite.

Protesterna började i Umeå 
och har den senaste månad-
en spritt sig över landet, hela 
vägen ner till Skåne.

– Syftet är att få alla bli-
vande sjuksköterskor att krä-
va högre ingångslön, ju fler vi 
är desto starkare blir vi.

Frida Kinning är Vård-
förbundsambassadör och 
fick under ett möte i Stock-
holm kontakt med andra stu-
denter som slutit upp bakom 
24 000-upproret.

– Jag träffade killen som är 
initiativtagare i Stockholm 
och där är det så många som 
har organiserat sig att de fått 
igenom lönekravet. Det är ett 
bevis på att det funkar.

På Malmö högskola 
är 24 000-upproret 
fortfarande i upp-
startsfasen, men stu-
denterna planerar 

en temadag i april.
– Vi försöker få med 

oss så många studenter 
som möjligt. Tyvärr finns 
det de som vill ha erfarenhe-
ten och tar jobben ändå. El-
ler åker till Norge och jobbar, 
där är det bättre betalt.

– Ja det skulle jag. Jag hop-
pas att jag vågar det den dag 
jag ställs inför det, men det 
handlar så mycket om att vara 
många som står bakom en. 

– Jag tycker det är värt den 
risken. Men jag hoppas verk-
ligen att jag slipper det och 
att arbetsgivarna i stället bör-
jar värdera våra kunskaper.
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”Vi har en akade-

misk examen  
i ryggen och bör få 

lön därefter.”

 FAKTA



Eftersom Landskrona lasarett nästan ute-
slutande jobbar med planerade jobb drar 
de ner på verksamheten under somma-
ren. Därför finns det inte heller ett behov 
av att anställda sommarjobbade sjukskö-
terskor.

– Den avdelning som kommer vara öp-
pen blir självförsörjande med personal. 
De som jobbar på de stängda avdelningar-
na täcker upp. Det kommer inte ske någon 
extern rekrytering, säger Tommy Nilsson.

– Vi har rätt så rejäl återhållsamhet, oav-
sett personalkategori, ef-
tersom ekonomin är 
som den är. Vi hål-
ler igen på beman-
ningen.

– Lönesättningen är 
individuell. Man kan inte 
säga att alla nya har den eller den lönen, 
det handlar mycket om erfarenhet och ut-
bildning.

– Det kan jag inte kommentera. Jag kan 
förstå yttringen men jag kan inte värdera 
den.

Inte heller på Vårdcentralen centrum 
i Landskrona har man märkt av uppro-
ret, enligt Agneta Svensson, verksamhets-
chef.

– De sjuksköterskor som jobbar i pri-
märvården har lång erfarenhet, vi möter 
inte de nyexaminerade. Under somma-
ren drar vi dessutom ner i verksamheten 
så vi har i princip inte sommarvikarier, sä-
ger hon.

Välkommen till närmaste butik, telenor.se eller ring 0200–111 222.
24 månaders bindningstid. Familjedeal avser 2 abonnemang Telenor Surfa med 24 mån bindningstid. Mobilsurf ingår med nedladdningshastighet upp till 3 
Mbit/s. Vid användande utanför Telenors Svenska nät debiteras kund enligt rådande prislista. Minsta totala kostnad under bindningstiden är 9 802 kr (24 mån x 
398 kr/mån + 250 kr i anslutningsavgift) varav 58 kr/mån avser abonnemangen och 340 kr/mån avser telefonerna. Telefonerna är operatörslåsta i 12 mån och 
kan därefter låsas upp genom Kundservice mot en avgift på 350 kr. Uppsägningstid 3 mån. Abonnemangen omfattar ej IP-telefoni. För att säkerställa en hög 
och jämn användarupplevelse för alla kunder förbehåller sig Telenor att tillfälligt begränsa användare med extrem dataförbrukning, för mer information se telenor.se. 
Erbjudandet gället till den 2 april 2012.

Uppdatera mobilen på enklast 
möjliga sätt.

Med Happy Plugs kan alla få 
sin favoritfärg.

Halva priset
på iPhoneskal
från Case Mate

99 kr
Ord pris 199 kr

Happy Plugs

49 kr
Ord pris 199 kr

Familjefest!
Just nu är Telenorbutiken fylld med erbjudanden 

för både stora och små. Till exempel Familjedeal där 
ni får två iPhone 4 med Fri Surf till riktigt bra pris 

och ni ringer och messar fritt till varandra. 

Två 
iPhone 4

398 kr
per månad

Fri Surf ingår

På en buss från Landskrona till 
Lödde köpinge knivrånades en yng-
re man på sina hörlurar, skriver Syd-
svenskan. Rånet skedde strax efter 
lunch i går.

– Vi hade flera patruller i området 
på grund av den pågående kampan-
jen mot bostadsinbrotten. Det var 
ett gynnsamt polistaktiskt läge, sä-
ger Per Gran, stationschef vid poli-
sen i Kävlinge till tidningen.

Två personer är nu skäligen miss-
tänkta för väpnat rån.
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”Vi har rätt så 
rejäl återhåll-

samhet, oavsett 
personal kategori.”

■

Ledningen oroas 
inte av upproret



Erbjudandena gäller privatpersoner t.o.m. den 22 april 2012. Med Telia Mobil Flex Small i 24 månader. 250 kr engångsavgift. Månadsavgift under bindningstiden Xperia S 269 kr, Nokia Lumia 800 249 
kr, Samsung Galaxy SII 249 kr. Månadsavgift efter bindningstid 199 kr/mån. Minsta totalkostnad Xperia S 6 706 kr, Nokia Lumia 800 6 226 kr, Samsung Galaxy SII 6 226 kr. Spotify 0 kr/mån i 6 månader, 
därefter 99 kr/mån. Värde 594 kr. För information hur månadsbeloppet kan användas, prislista och villkor se telia.se/villkor, fråga i butik eller ring kundtjänst på 90 200. Ingen engångsavgift och fri 
frakt på telia.se, värde 349 kr.

Vårnyheter från Telia 

Med Xperia S fångar och delar du de stora ögonblicken i vår, tack vare en kamera på 12,1 megapixel och en skärm 
med HD-upplösning. (bindningstid 24 mån, min. tot. kostnad 6 706 kr) 

Med Nokia Lumia 800 kan du hänga med i alla sociala 
medier, direkt från startskärmen. (bindningstid 24 mån, 
min. tot. kostnad 6 226 kr) 249 kr/mån 

269 kr
per månad

52 % letar efter anledningar att byta mobil i vår.

Därför har vi fyllt upp med vårens senaste mobiler med abonnemanget
Telia Mobil Flex Small. Självklart ingår också Spotify i 6 månader (värde
594 kr) när du köper någon av dessa. Besök våra butiker, återförsäljare,
telia.se eller ring 90 200 så hjälper vi dig att ta fram det du behöver i vår.

Välkommen till en smartare vardag.

Ta med dig supersnabba och supertunna Samsung 
Galaxy SII ut i vår. (bindningstid 24 mån, min. tot. kostnad 
6 226 kr) 249 kr/mån 

På onsdagen skulle huvud-
förhandlingen i hovrätten 
ha inletts kring det upp-

märksammade rånet för två 
år sedan då en ädelstens-
handlare blev rånad på, en-
ligt egna uppgifter, 1,8 mil-
joner kronor.

Tingsrättsdomarna som 
är överklagade gällde de 
två männen som ska ha 
agerat livvakter åt hand-
laren. Livvakterna skulle 
vara inblandade i rånpla-
nerna. Tingsrätten dömde 
den 24-åriga livvakten till 
18 månaders fängelse. Men 

friade den andra livvakten, 
en 30-åring man.

Förklaringen till att huvud-
förhandlingen i hovrätten 
nu skjuts upp är att polisen 
har förhört de två män som 
misstänks har utfört själva 
rånet.

Åklagaren i fallet, Eleo-
nora Johansson, säger:

– Det pågår fortfarande 
förundersökning mot de 

två misstänkta. Innan den 
är avslutad, oavsett resul-
tat, föreligger det hinder att 
ta målet i hovrätten.

De två är inte längre an-
hållna. Vilka uppgifter som 
framkommit i förhören vill 
Eleonora Johansson inte 
säga något om.

– Enligt min preliminära 
bedömning kan målet han-
teras i hovrätten till hösten, 
säger hon.

Rånrättegång skjuts upp 
■ förhör gör att det dröjer till hösten

JAPP! NOPE!

Ni vet hur det är när man 
har fest. Det är alltid en jä-
vel som spiller öl i soffan. 
Snor cigg. Äter upp all sa-
lami. Skrattar åt sina egna 
skämt. Spottar snus på din 
tröja. Skriker könsord/

musikinstrument-kombinationer åt folk från 
balkongen. Blir för full. Hamnar i bråk.

Alltid en som vägrar gå hem. Som ska visa 
hur man gör en rundspark. Förklara varför 
Guidetti är överskattad. Visa sin tatuering. Dra 
”bögen i buren”-skämtet. Repa parkettgolvet 
när han ska bygga ett fort. Fimpa i espresso-
maskinen. Olla dina karatepokaler. Vråla ”Ayia 
Napa!” och tömma brandsläckaren över hon 
den fräscha av din syrras kompisar. Sjunga fot-
bollssånger. Vägra erkänna att det var han som 
spydde på katten trots att alla tydligt ser att 
den har små, små bitar salami i pälsen. Sätta 
på Metallica hela tiden. Vara grammatiskt in-
korrekt. Det är aldrig någon som vet vem som 
bjöd in den där jäveln. Aldrig någon som vill 
ta ansvar för honom. Och nu måste du pröjsa 
hans taxi hem.

skrivit drygt 200 krönikor 
för den här tidningen. Kersti Forsberg, fortfa-
rande chefredaktör, lät mig skriva en på prov  
i januari 2007. Det var första gången någon be-
talade mig för att skriva. Jag försörjde mig på 
att köra truck då. Nu försörjer jag mig på det 
här. Ger ut två böcker i sommar. Det är få män 
förunnat att kunna peka på en person och sä-
ga ”du förändrade hela mitt liv”. Jag pekar på 
Kersti.

Jag vet att jag blev lite högljudd ibland. Att 
jag inte borde ha skrikit från balkongen. Men 
jag är stolt som fan över att jag fick vara en del 
av det här. Att jag fick förknippas med den här 
redaktionen. Låt aldrig någon säga till er att 
den riktiga lokaltidningsjournalistiken görs 
någon annanstans än här. Såna som jag, vi är 
bara utfyllnad.

i City. Om jag stannade 
kvar lite längre än jag 
borde ha gjort så vill jag 
att ni ska veta att det 
bara var för att det 
här är den roli-
gaste festen jag 
någonsin va-
rit på. Tack 
för att jag fick 
komma.

Jag är led-
sen för det 
där med sof-
fan.

Det här är 
min sista 
krönika...

 Krönikan

ALLA TEXTER PÅKRÖNIKE-BLOGGENCITYSKANE.SE/CITYKRONIKAN

Fredrik Backman är frilansskribent och bloggare. Beskriver sig själv som 
”konflikträdd och ödmjuk”.

FREDRIK

BACKMAN
BACKMANLAND@HOTMAIL.COM



Välkomna till Landskrona Idrottsgala fredag 13 april kl 20.00.

Kom och hylla fjolårets största idrottspersonligeter i Landskrona varvat med musik, 

humor och annan underhålling i Landskrona Idrottshall!

Självklart har du rabatt på biljetterna med HDpasset!

Ett av de fi naste priserna Årets Idrottsprofi l röstas fram av Landskrona Postens läsare. 

Vilken person inom Landskronas idrottsrörelse tycker du har utmärkt sig extra under 2011? 

De nominerade till det fi naste priset Årets Idrottsprofi l är:

Rösta på din kandidat på hd.se/landskronaidrottsgala alternativt skicka ett vykort till Helsingborgs Dagblad AB, 

251 83 Helsingborg. Märk kuvertet ”Landskrona Idrottsgala”, och glöm inte att motivera ditt val. 

Vi vill ha din röst senast 8 april 2012.

Vinnaren till priset Årets Idrottsprofi l belönas med ett resepresentkort på 5000 kr.

Vem blir årets 
Idrottsprofi l 2012?

Johanna Johansson, 
Landskrona Kanotklubb
Under sitt blott andra tävlingsår har Johanna tagit 
två bronsmedaljer i Nordiska mästerskapen för ung-
domar. Hon har vunnit Maraton-SM för tjejer upp 
till 16 år, tagit brons på SM 500 meter, blivit trea i 
Svenska Ungdomscupen och vunnit Rönneå Rännet.

Lovisa Klarén, Landskrona Simsällskap
I en av landets tuffaste sporter, med hänsyn till kon-
kurrensen, har Lovisa tagit sig till J-SM-fi nal i ryggsim. 
Under 2011 har hon tagit ett stort kliv framåt och häv-
dat sig väl i många tävlingar. Siktet är nu inställt på att 
nå den yppersta Sverigeeliten.

Ivo Vazgec, Landskrona BoIS
Han kom till Landskrona BoIS när mer än halva 
säsongen spelats. BoIs låg då farligt nära nedfl ytt-
ningsstrecket men med Ivo vände allt. Laget spelade 
åtta raka matcher utan förlust och Ivo höll nollan i 
fyra raka matcher. Tack vare hans stabila spel säkrades 
kontraktet i superettan.

Bilal Al-Husseini, Landskrona Atletklubb
Bilal har på mycket kort tid som aktiv utvecklats till 
en av landets mest lovande tyngdlyftare i 56 kilos-
klassen. SM-guld för seniorer och skånska rekord i 
både ryck och stöt i fjol är hans största meriter. Dess-
utom vann han samtliga tävlingar han ställde upp i.
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LISA i samarbete med
Landskrona Posten



  har blivit  på  
nätet och pajkastning i tv-rutan. Forskning, personangrepp, pengar, känslor, livs-
historier och miljö är dominerande ingredienser i . Men 

 en skånsk bloggare och vad händer med oss vanliga konsumenter?  

 FAKTA

Jag tycker att 
motstån-
darna 

är så lama, de 
saknar egent-
ligen täckning 
för någonting.”
KATRIN  
ZYTOMIERSKA, 
LCHF-KOKBOKS-
FÖRFATTARE 
OCH KÄNDIS-
BLOGGARE EFTER 
LCHF-DEBATT  
I KVÄLLSÖPPET. 

Katrin för fan 
tänk efter innan 
du pratar, hur 

ska nån annars kunna ta 
dig på allvar?! Om du inte 
ens vet att kyckling är kött 
så ge dig inte in i debat-

ten. Vad trodde du att 
det var? En frukt? En 

grönsak?”
KOMMENTAR FRÅN 
ANVÄNDAREN ”SARA” 

PÅ KATRIN ZYTOMIERSKAS 
BLOGG.

Dietisten Lena 
Ljungkrona-
Falk är kritisk 

till att kostrådgivningen 
flyttar ut på bloggar och 
hemsidor och menar att 
detta kan hota patient-
säkerheten och locka fel 
personer att experimente-
ra med fettrik föda.”
FRÅN ARTIKELN ”FULLT KRIG  
I FETTFRÅGAN”, TIDNINGEN  
FOKUS, 14 MARS 2011.  

Bloggare: LCHF har blivit  
L,C,H och F. I Åse  Falkman 
Fredriksons kökshylla,  
i Helsingborg, trängs kok-
böcker med titlar som 
innehåller de fyra om-
stridda bokstäverna. Fem-
barnsmamman är nyutbil-
dad kostrådgivare i LCHF, 
som står för ”low carb high 
fat”. Och hon har bloggat 
om mat på 56kilo.se sedan 
2003. 

De sista graviditetskilo-
na försvann när kosten la-
des om efter LCHF-rekom-
mendationer. Sedan dess 
har Åse Falkman Fredrik-
son fortsatt att utesluta 
kolhydrater i maten – men 
vill inte sälla sig till skaran  
nitiska anhängare. Och 
matkriget i media känner 
hon inte igen sig i. 

– Jag är lyckligt lottad 
och har inte stött på något 
motstånd på min blogg. Jag 
tror att jag visar mig så pass 
mänsklig där och försöker 
inte omvända någon.

Hon blir trött på konflikt-
en som utspelar sig i media 
men tycker att det är viktigt 
att ta debatten med LCHF-
motståndarna

–  Motståndarna syns 
mycket i media och då är 
det viktigt att våra åsikter 
också kommer fram. Alla 
människor ska få möjlighet 
att välja hur de ska äta. 

Det som upprör henne 

mest är Livsmedelsverkets 
rekommendationer.  

– Kostråden har varit 
på ett sätt sedan 50-talet. 
De är helt uppåt  väggarna. 
Jag tror att det är  pengar 
och prestige som ligger 
ba kom dem. Jag tycker 
att det är synd att de fort-
sätter skrämma upp folk. 
Nu kommer nya rörelser, 
många människor kan kän-
na sig kränkta av att någon 
ifrågasätter att deras kost 
inte är bra. 

– Ibland uttrycker hon sig 
lite klumpigt och är inte 
alltid så påläst. Men hon är 
duktig på att debattera och 
en bra inspiratör. 

Att fler anhängare än 
kändisbloggaren ter sig lite 
fanatiska har hon en enkel 
förklaring till. 

– Det finns  människor 
som har haft värk och 
mått dåligt som börjat med 
LCHF och sedan mått bätt-
re. De kan nog lätt bli lite  
fanatiska. 

t ä Li d l k t

na 
ska nån 
dig på a
ens vet a
så ge di

ten. V
det

g
K
A

PÅ KAT
BLOGG



Smartast i familjen!
NIBE™ F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan    
använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. 

Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta   
funktioner på www.nibe.se

Upp till 

80%
besparing              

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Smartphone-användare! 
Läs av koden och 
upplev mer av oss. 

BÅSTAD: Båstad Rör Tel 0431 - 70 300

FÖRSLÖV: CS Kyla & VVS AB Tel 0435 - 517 40

HELSINGBORG: Energiexperten / Miljö & Värmeteknik Tel 042-12 52 00, SINTAB Tel 042 - 12 88 00,
Ventilationsutveckling AB Tel 042 - 24 14 00

KLIPPAN: Bravida Prenad AB Tel 0435 - 140 10, SINTAB Tel 0435 - 133 30

LANDSKRONA: ALLT I VATTEN & VÄRME ABTel 0418-162 65, SINTAB Tel 0418 - 125 10

ÄNGELHOLM: SINTAB Tel 0431 - 883 50

ÖRKELLJUNGA: CS Kyla & VVS AB Tel 0435 - 517 40, Enbergs VVS AB Tel 0435 - 505 90

Det handlar om två si-
dor med vitt skilda åsikter 
som högljutt bråkar med 
varand ra. 

I boxningsringens ena 
hörna står bloggande läka-
re tillsammans med kändi-
sen Katarina Zytomierska. 
De gillar kost som har lite 
kolhydrater men mycket 
mättat fett. 

I andra hörnan står ex-
perter som Livsmedels-
verket, dietister och profes-
sorer. De menar att män-
niskan inte är gjord för att 
äta så mycket fett. LCHF- 
kriget pågår på tv, i tidning-
ar och på internet och vi 
konsumenter matas med 
argument som inte alltid 
håller fakta och vetenskap 
i handen. 

– När det 
blir  sådana 
här antago-
nistiska lä-
ger är det 
svårt att 
som konsu-
ment  fatta 
 rationella 

beslut. Man går på vem 
man tycker har 
mest slagkraftiga 
argument och kans-

ke vem som ser trev-
ligast ut, säger Gunil-

la  Jarlbro, professor  
i medie- och kommu-

nikationsvetenskap som 
bland annat har gett ut bo-

ken ”Hälsokommunikation 
– en introduktion” och rap-
porten ”Internet som arena 
för hälsoförebyggande ar-
bete”. 

Hon tar upp Livsmedels-
verket som en opartisk  
källa till information om 
kost och hälsa. Som till ex-
empel gravida kvinnor har 
hög tilltro till. 

– De litar på rekommen-

dationerna och är där stän-
digt och kollar vad de bör 
äta och vad de ska avstå. De 
litar på kostråden och vad 
den vetenskapliga grunden 
säger för tillfället. Men i så-
dana här sammanhang som 
med LCHF så gör man inte 
det. 

– Livsmedelsverket är en 
myndighet som bygger 
sina kostråd på den veten-
skapliga kunskap som finns 
och är fri från andra intres-
sen. Men sedan har du hela 
livsmedelsbranschen som 
har enorma resurser och 
kan kommunicera och ar-
beta med marknadsföring. 
Det finns även restaurang-
branschen, hjälp-dig-själv-
böcker och kokböcker. Det 
är en enorm bransch och 
det är svårt att få genom-
slag i debatten. 

Enligt Gunilla Jarlbro är 
det starka retoriska grepp 
som används i debatterna 
om LCHF.

– Folk som försvarar så-
dana här dieter är det lite 
sektvarning på. 

– Jag är inte säker på att vi 
mediekonsumenter lyss-
nar på debatterna enbart 
för att ta ställning i en spe-
ciell kostfråga. Det blir som 
en show. 

ett skällsord

I MORGON
PULVERMOS OCH 
SURDEGSBRÖD
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MAT SOM VÄCKERKÄNSLOR DEL 3 

HÖR AV DIG

Det hand-
lar om allt från 
högljudda dis-

kussioner till ilskna 
personangrepp och 
regelrätta hot. Jag har 

aldrig varit med om 
något liknande.”
LIVSSTILSPROFES-
SOR MAI-LIS HELLÉ-
NIUS UTTALAR SIG 
I DN OM FÖLJDER-
NA AV SIN KRITIS-
KA INSTÄLLNING 

TILL LCHF. 

Hårda argument  
gör det svårt  
att fatta beslut
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Specialister på omlindning och reperation
av Elmotorer, Transformatorer, Generatorer,
magnetspolar, Tändspolar av alla storlekar.

042 - 29 07 19
Industrigatan 60

25229 Helsingborg

www.aeab.nu
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Erbjudandet gäller v. 12

JACKDAGAR!

300:-
RABATT PÅ UTVALDA 

VÅRJACKOR

PSST … DU SOM ÄR MEDLEM I CLUB LINDRI FÅR ÄVEN 300:- RABATT 
PÅ UTVALDA JACKOR FRÅN LUHTA, JUNGE OCH LOFT FASHION.

  NU 1900:-
Ord. pris 2200:- 

  NU 1499:-
Ord. pris 1799:- 

Erbjudandet gäller v. 13

Helsingborg, Järnvägsgatan 15, Ängelholm, Storgatan 16 

Den 29 september i fjol fick  
magsmärtorna 41-åriga Sil-

vana Berggren att gå tidiga-
re från jobbet. Vid 23-tiden 
var värken så stark att hon 
larmade SOS. 

Ambulansen kom, men 
vände utan Silvana. Hon 
ansågs inte tillräckligt då-
lig. Fyra timmar senare 
ringde Silvana igen – nu 
fick hon följa med. 

Silvana Berggren hade 
drabbats av ett utomkveds-

havandeskap. Ett befruktat 
ägg i underlivet hade mis-
sat livmodern och fastnat 
utanför – ett tillstånd som 
kan vara livshotande. 

Först morgonen därefter 
upptäckte en läkare att man 
missat att göra det obligato-
riska graviditetstestet, som 
var positivt. 2,7 liter blod 
fanns då i Silvanas buk. 

Socialstyrelsens utred-

ning konstaterar att akut-
personalens agerande or-
sakat Silvana allvarliga 
vårdskador. Flera brister 
måste åtgärdas. 

– Jag tror inte att de gjor-
de fel med vilje. Och jag är 
evigt tacksam mot läkaren 
som upptäckte missen. 

Silvana har anmält ambu-
lanspersonalen till patient-
nämnden.  

”Andra ska inte behöva 
uppleva samma sak”

■



Bättre blodcirkulation i ben och fötter.
Bättre blodcirkulation
Många lider av dålig blodcirkulation i ben och 
fötter. Det ger ofta smärtor, svullnader och är 
obehagligt. Cirkulationstränaren kan på kort tid 
förbättra blodcirkulationen och reducera svullnad-
er och smärtor. Här kan du läsa mer om hur den 
fungerar, men för att du verkligen ska få uppleva 
skillnaden måste du pröva den själv.

Hur den fungerar
Ha cirkulationstränaren framför dig medan du 
sitter i en stol eller soffa, placera fötterna på cirku-
lationstränaren och sätt igång den. Den skickar 
sedan ut små elektriska impulser till olika nerv-
punkter i fötterna. Du kommer att känna och se att 
musklerna i benen spänns och blodet strömmar 
igenom. Den här tekniken har använts för behand-
ling mot smärta och svullnad i 50 år och används 
bland annat av sjukgymnaster. Cirkulationsträn-
aren är väldigt enkel att använda och det tar bara 
några sekunder att lära sig hur den fungerar. Efter 
att ha använt den i 30 minuter har benen fått sig 
ett ordentlig träningspass, som kan jämföras med 
träningen du får av att gå i trappor.

Vem behöver den
Cirkulationstränaren passar alla som önskar sig 
bättre cirkulation och starkare muskler i benen. 
Den används av alla från idrottare till personer 
med svullna ben, åderbrock eller kalla fötter. 
Oavsett din form kommer du efter en kort tid 
märka att dina ben känns lättare och starkare.

Prova idag och bli övertygad
Den bästa sättet för dig att bli övertygad är 
genom att prova den själv. Enklare Liv har 3 
butiker i Sverige. För dem som inte bor i 
närheten av någon av våra butiker skickar 
vi den här veckan ut Cirkulationstränaren 
fraktfritt. Cirkulationstränaren kostar 1995 kr 
och går att beställa på telefon: 010 2078300 eller 
i någon av Enklare Livs butiker.

Tusentals nöjda kunder
använder den varje dag

Några minuter
varje dag och
fötterna blir bättre

Nöjd eller pengarna tillbaka

GRATIS Fottvättare
Alla som beställer per telefon 
010 2078300 eller i butik och 
anger kod HED innan  

tränaren hemskickad fraktfritt, 
inklusive en GRATIS fottvätt-
are (värde 199 kr).

Beställ på telefon 010 2078300
Besök Enklare Livs butiker:
Stockholm Skärholmen Centrum - Charlottenbergs Shoppingcenter - Göteborg Frölunda Torg

ANNONS

den 5. april får Cirkulations-

BESTÄLL I DAG – FÅ GRATIS FRAKT OCH EN GÅVA!

GRATIS FRAKT

Högskolor 
och univer-
sitet flyttar 
in på Allvar 
Gullstrand-
gymnasiet i 
dag. 14 sko-
lor visar upp 
sig i skolans 
korridorer.

– Jag ska plugga till ci-
vilingenjör till hösten. Bry-
ter jag nu kanske jag inte 
kommer igång senare. Det 
är lika bra att fortsätta di-
rekt, säger Natali Despo-
tovski, 18.

Även Christoffer Walder-
marsson och Erica Jaakko-
la, 19, är inställda på att läsa 

vidare, om inte redan till 
hösten så inom några år.

– Jag vill plugga arki-
tektur eller grafisk design. 
Kommer jag inte in nu så 
tar jag det längre fram, sä-
ger Erica Jaakkola.

– Det känns som ett krav 
att plugga vidare, det mås-
te man göra för att kunna få 
något jobb, säger Christof-
fer Waldemarsson, 18.

Minimässan vänder sig 
främst till avgångsstuden-
ter som nu läser vid Lands-
kronas stad gymnasiesko-
lor. Bakom mässan står stu-
die- och yrkesvägledare vid 
Allvar Gullstrandgymna-
siet, Annika Carlsson.

– Varje skola har öppet 
hus men det är inte alla 
elever som åker dit. Jag 
känner att vi måste bjuda in 
skolorna hit så att alla elev-
er får möjlighet att ställa 
frågor till skolorna.

De letar lämplig utbildning
■  upp sig  
i Allvar Gullstrands 
korridorer i dag

 FAKTA

■



 Nyheter i korthet

■

 att föredra.

”

”

■

INTAGEN
TUGGADE SÖNDER 

HÄKTETS SÄNG

Utfrågningen ägde rum 
i försvarsutskottet. Många 
ledamöter var enligt SR 
besvikna efter frågestun-
den då Lind ska ha duckat 
för många känsliga frågor 

genom att hänvisa till se-
kretess.

– Den intressanta frå-
gan är om regeringen 
kände till detta. Han sva-
rade ändå på frågan att de 
gör ingenting utan reger-
ingens kännedom. Jag tol-
kar det som att regeringen 
har kontroll över vad FOI 
gör, sa Peter Rådberg, MP, 
enligt Alltid Nyheter.

Två förundersökningar 
har satts igång efter avslö-
jandet. 

Hög chef duckade frågor 
om vapen till Saudiarabien

Striderna vid Sudans gräns 
mot Sydsudan beskrivs 
som de hårdaste sedan 
Sydsudan blev själständigt 
i fjor. Enligt BBC varnar 
FN för att fl yktingar i om-
rådet befi nner sig i fara.

Nya regler väntas leda till 
att anhöriginvandringen 
från Somalia ökar rejält. 
Enligt SR föreslår nu 
somaliska föreningsaktiva 
att Migrationsverket öpp-
nar kontor i regionen.

28 3
De som äter choklad regelbundet ten-
derar att vara smalare. Det visar en ny 
medicinsk studie där amerikanska fors-
kare studerat knappt 1 000 personer. 

De som käkade choklad ”några gång-
er i veckan” var överlag smalare än de 
som åt det ibland och forskarna tror 
att choklad förutom kalorier innehål-
ler ämnen som underlättar viktminsk-
ning.

Sambandet kvarstod även när man 
bortsåg från faktorer som träning och 
det hade inget att göra med vilken 
kvantitet som inmundigades, rapporte-
rar BBC.  

Tv-kanalen al-Jazeera kommer inte 
att visa fi lmer när Merah mördar skol-
barn och soldater i Toulouse som man 
har i sin ägo. Man har även avböjt för-
frågningar från andra medier om att 
få visa fi lmerna. Mohammed Merah 
själv dödades när han skulle gripas. 
Sedan tidigare sitter hans bror gripen 
misstänkt för inblandning. Nu söker 
fransk polis även en tredje misstänkt.

Enligt FN ökade antalet asylsökande 
till industriländerna med 20 procent 
i fjor. Antalet som sökte sig till Sverige 
minskade med sju procent, en tillfällig 
minskning enligt Migrationsverket.

 Nyheter i korthet

■

■

Syrien accepterar 
FN:s fredsplan 

Fredsplanen som nu ligger 
på bordet går bland annat 
ut på att stridande parter 
omedelbart upphör med 
våldshandlingar och att re-
gimtrogna styrkor drar sig 
tillbaka från områden där 
oppositionella grupper har 
fått fäste. Dessutom krä-

ver Annan att den syriska 
regimen släpper in hjälp-
organisationer i utsatta om-
råden.

Reaktionerna från världens 
olika hörn var i går avvak-
tande positiva. 

Uttalanden från såväl 
USA som Sveriges Fredrik 
Reinfeldt välkomnade be-
skedet, men poängterade 
att det fortfarande återstår 
att se i vilken utsträckning 
planen genomförs i prakti-
ken.

Tidigare har både Ryss-

land och Kina agerat 
bromsklossar då de vid fl e-
ra tillfället stoppat resolu-
tioner i FN:s säkerhetsråd. 

Nu ser det, i alla fall på 
pappret, bättre ut.

 
Ryssland gav Annan sitt 
stöd i helgen som gick. 

Och när Kofi Annan 
i går gav besked om att Syri-
en accepterat fredsplanen 
gjorde han det i Peking, och 
den kinesiska premiärmi-
nistern Wen Jiabao gav sitt 
stöd till planen, rapporte-
rar BBC.

På marken i Syrien ser 
det dock värre ut. Enligt ny-
hetsbyrån Reuters attacke-
rade styrkor lojala till pre-
sident al-Assad i går mot-
ståndsgrupper inne i Liba-
non. 

Samtidigt visade syrisk 
teve bilder på presidenten 
när denne besökte distrik-
tet Baba Amrs sönderskjut-
na gator. 

Distriktet, som fram till 
början av mars var ett starkt 
rebellfäste, intogs efter da-
gar av granatbeskjutning av 
syriska regeringstrupper.

■
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REA

På utgående 
klinker & kakel

Dennis Kakel
i Helsingborg AB

www.denniskakel.se
Landskronav. 24, Helsingborg 

 Te
Mån–fre 09–18, lör 09–13

Erbj. gäller tom 31/3-12. Reserv. för slutförs.

Dessutom special-
erbjudande på:

Renault Master från 229 900 SEK exkl moms eller 2 605 SEK/mån.  I denna version ingår bl.a automatisk luftkonditionering, dimljus, rengnsensor, farthållare och färddator. Totalt kundvärde 50 280 SEK. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2, 3,5 ton, 2.3 dCi 125 hk 
man motor). CO2 utsläpp: 221 g/km. Leasingkostnaden är exkl moms, och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Transportbilsleasing. Lokala avvikelser kan förekomma. Inga avgifter. Renault reserverar 
sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extra utrustad.

OAVSETT HUR SPECIELLA DINA BEHOV ÄR KAN VI ORDNA EN RENAULT SOM MATCHAR DEM!
Renaults senaste transportbilar utmärks alla av låga totala ägarkostnader, en imponerande mängd av förvaringsmöjligheter och 

komfort i personbilsklass. När du sedan låter våra experter specialinreda dem är det bara dina behov som sätter gränserna. 

HUR VILL  
DU ATT DIN BIL  

SKA SE UT?

RENAULT TRANSPORTBILAR ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

RENAULT TRAFIC
5 m3 – 8,3 m3

 

 Lastkapacitet upp till 2,1 m och 800 kgLastkapacitet upp till 2 1 m och

RENAULT KANGOO
3 m3 – 4 m3

 
 

 

RENAULT MASTER
8 m3 – 22 m3

www.bildeve.se
Helsingborg
Garnisonsgatan 4
042 - 17 25 00

Landskrona
Hälsingborgsvägen 44
0418 - 44 97 70 

www.bossesmattor.se

ÖPPET: V

Härliga Mattor

VI KANTSYR MATTOR I ALLA STORLEKAR
även runda och till båt, husvagn m m.

FULLSTÄNDIG INLÄGGNINGSSERVICE Använd ROT-
avdraget!

HELTÄCK

-

HANDKNUTNA ORIENTMATTOR
från småmattor upp till 250x350 cm.

EGEN IMPORT till BÄSTA PRIS!

P

:-
Prisex

-

Nice
matta i 6 olika färger



 Bränsleförbrukning blandad körning 0,45–0,51 l/mil. CO
2
-utsläpp 119-135 g/km.

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Kampanjpriset gäller tom. 31/3 2012 och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Med reservation för ändringar.

Introduktionspris 
från 215.000 kr

Ord.pris från 230.000 kr

NISSAN QASHQAI. NU SOM MILJÖBIL.
1.6 dCi STOP/START SYSTEM

LÄS MER OM VÅRA MILJÖBILAR 
PÅ NISSAN.SE

119 g CO
2
/km, 0,45 l/mil, 130 hk, 320 Nm vridmoment

Miljöbilsklassad, 5-års skattebefrielse

15 000 kr i kunderbjudande

Nissan lanserar QASHQAI 1.6 dCi Stop/Start System. Här får du allt du kan förvänta dig av förebilden för alla 

crossovers. Tack vare den nya effektiva dieselmotorn har denna bil ett CO
2
-utsläpp på endast 119 g per km och 

klassas som miljöbil. Just nu sparar du 15 000 kronor vid köp av en ny Nissan QASHQAI! Gör rätt val redan idag!

HEDIN BIL
HELSINGBORG Garnisongatan 5, 
tel. 042-25 09 00   

HEDIN BIL
ÄNGELHOLM Klippanvägen, 
tel. 0431-822 05   

LINDELS BIL
BILLESHOLM Fibergatan 3, 
tel. 042-20 38 90   

Drottninggatan 62, Helsingborg
T .halmenmusik.se

OBS! PRISERNA GÄLLER LAGERVAROR OCH SKYLTEX. VI RESERVERAR OSS FÖR SLUTFÖRSÄLJNING OCH TRYCKFEL.

NORD ELECTRO 3 61 

REAPRIS 11.999:- 
(Ord.pris 13.990:-)
 

GIBSON 
MELODY 
MAKER  
REAPRIS 

2.999:- 
(Ord.pris 4.995:-)

REAPRIS 22.999:- 
(Ord.pris 31.495:-)

ROLAND HP307-PEA ROLAND TD4K2  

REAPRIS 6.999:- 
(Ord.pris 8.995:-)

Onsdagen den 28 mars kl 16–20 har vi
kvällsrea! Vi ska göra plats för vårens alla
nyheter och säljer ut massor av utgående 
modeller och demoexemplar. Vi kommer
dessutom att ha riktigt bra erbjudanden på
nya, heta produkter! Vi kommer att ha stängt
fram till 16.00 för att förbereda rean.

Välkommen att fynda!

KVÄLLSREA



 SPORT

Ju längre säsongen lider 
desto målfarligare tycks 
Rögles backar bli. Daniel 
Sondell har gjort fler mål 
än någonsin i a-lagssam-

manhang med sina 13 gjor-
da mål och igår gjorde både 
han och Jesper Jensen mål 
i avgörande skeden av Lek-
sandsmatchen. 

– Ja, vi tänker ”Vi backar 
gör lite mål nu när det be-
hövs,” haha, sade en leende 
Jesper Jensen som gjorde 

det vrålsnygga 4–2-målet  
i samspel med Dennis Ever-
berg. 

– Det handlar om att vi 
har fått bättre balans i för-
svaret. Vi vågar komma 
upp mer utan för den skull 
gå bort oss där bak, säger 
dansken. 

Daniel Sondell som gjor-
de 2–1-målet och såg till att 

Simon Olsson kunde sty-
ra 3–1 ger sina lagkamrater 
credden att han går mot sin 
målfarligaste säsong hit-
intills. 

– Andre Brendheden 
framför allt. När vi spelar 
powerplay står han alldeles 
perfekt framför målet, sä-
ger 27-åringen. 

Annars var det Leksand 

som inledde matchen skar-
past och tog ledningen ef-
ter att Jens Bergström kört 
ifrån Alexander Bonsaksen, 
som slängde sig efter en 
skottfint. Men med ett mas-
sivt publikstöd i ryggen ar-
betade Rögle sig in i match-
en som slutade 5–3, sedan 
Leksand fick ett tröstmål 
med 25 sekunder kvar. 

Med fyra matcher kvar av 
kvalserien har Rögle skaffat 
sig en gynnsam andraplats. 

– Det är mycket hockey 
kvar som ska spelas. Men 
vi har försatt oss i en riktigt 
bra situation, säger Daniel 
Sondell som tycks bli bätt-
re och bättre för var spelad 
match. 

Det är så man går bananas!
Smått svet-
tig parkera-
de jag bilen 
farligt nära 
en sluttan-
de åkerkant, 
långt bort 

från Lindabs huvudentré. Nej, in-
ramningen kunde spelarna inte 
klaga på. Parkeringen stängdes 
och 4 947 personer trängde sig in 
och skapade den där energi rika 
elektriciteten som bara en väl 
sammansvetsad publikkropp kan 
åstadkomma. 

Det skreks efter bröd och 
skådespel (läs hamburgare och 
vinst) och människomassorna 
fick så de teg. 

På presskonferensen efteråt 
pratade tränare Dan Tangnes om 
att han inte ville hålla sina kil-
lar på mattan. Han vill få dem att 
stanna där uppe på molnen dit de 
tog hissen upp efter 7–0-segern 
mot Oskarshamn. 

Daniel Sondell 
gav dock inte mycket för det re-
sonemanget. 

”Ha!”, var hans korta kom-
mentar. Förvånande nog menade 
han att lyftet kom redan i match-
en innan, vid förlusten mot Mal-
mö borta.  

Rögle spelade förvisso bra  
i den matchen men en bittrare 
förlust får man leta efter. Ska jag 

hitta någon logik i det så drar jag 
parallellen till stadiet man lätt 
kan hamna i då man fått ett slag 
för mycket i huvudet. Man går 
helt enkelt bananas. 

För det verkar ju Rögle ha 
gjort. På bästa möjliga sätt. 

Med fyra omgångar kvar lig-
ger ängelholmarna på en riktigt 
smaklig andraplats. Till publi-
kens stora förtjusning igår dröss-
lade det ena resultat efter det 
andra in och lade sig som om de 
ville kanta Rögles paradgata till 
elitserien. 

 Jumbon Örebro vann över Bo-
fors och såg till att Rögle får ligga 
på 12 poäng i ensamt majestät. 
Timrå piskade Djurgården och 

tryckte troligen det nerpsykade 
elitserielaget ännu en bit till ner  
i kängorna.

ett riktigt bra ut-
gångsläge även om inget, som vi 
vet, är förutspåbart i en kvalserie.

Men jag vet att det är många 
därute som denna vecka låter 
rakhyveln ligga oanvänd i bad-
rumsskåpet. Så allt är precis som 
det ska vara. 

För övrigt vill jag bara tillägga 
att jag anser att parkeringssitua-
tionen är ett allvarligt hot mot 
stressade journalister och ner-
vösa fans. 

Så där kan vi inte ha det när 
folk rusar till för att se elitserien. 

CAROLINE WICKMARK
SPORTREDAKTÖR

Timrå 6 4 2 0 19– 11 16
Rögle 6 4 0 2 20– 15 12

BIK Karlskoga 6 2 3 1 12– 15 9
Djurgården 6 1 2 3 15– 16 6
Leksand 6 1 2 3 12– 18 6
Örebro 6 1 1 4 12– 15 5

RÖGLE LEKSAND

 MATCHEN

Backarna klev fram när  
Rögle ryckte i tabellen

■



Vi är bättre rusta-
de än förra gången. 

Många finns kvar från den 
truppen och erfarenheten 
har blivit större.”

21 matcher i all-
svenskan spelas på 

konstgräs. Jag ser ingen an-
ledning att satsa på ’riktigt’ 
gräs.”

Det kan aldrig bli 
för mycket Özkan.”

Jag hade ett jävla 
hävdelsebehov som 

spelare och det känner jag 
igen i Astrit. Ibland behöver 
man tona ner honom för att 
få fram det han är bra på.”

Det finns inga hem-
ligheter. Bara en bra 

fysik och hård träning.”

Jag tror att Malmö 
FF vinner och jag 

hoppas att Wilmer X åter-
uppstår på guldfesten.”

Det är inte omöj-
ligt att han får spela  

i början. Men jag ser honom 
helst som tränare, där får vi 
ut fantastiskt mycket.”

Det är väl inte ul-
timat att få tre 

mittbackar skadade på en 
vecka.”

Livet går vidare och 
vi har gått vidare 

nu.”

Vi är långtifrån fär-
diga i vårt spel. Vi är 

under utveckling.”

 ALLSVENSKAN – 3 DAGAR KVAR

Tränarna: Malmö FF  

Några kunde inte hålla sig. 
Janne Andersson har det 

som standardtips, Conny 
Karlsson hade suttit med 
Thomas Wernersson och 
blivit övertalad och Mikael 
Stahre sa det med ett varg-
grin.

Elfsborg.

Men faktum är att för 
första gången sedan 2009 
tror tränarna inte längre 
att Boråsklubben ska ”jog-
ga hem allsvenskan”.

Konkurrensen är breda-
re, tuffare och knivskarpa-
re än på mycket länge.

Som om den ens kunde 
bli det i världens jämnas-
te liga.

det ungefär som 
vanligt.

Henrik Rydström och 
Nanne Bergstrand kivades 
som det där gamla sträv-

samma paret man har bli-
vit i Kalmar.

Modstulne Sixten Bo-
ström såg ut som att Öre-
bro redan förlorat alla 30 
omgångar. 

Den stora behållningen 
var annars Rikard Norling. 
MFF-tränaren inledde sak-
ligt med att prata om att 
svenska lag blir straffade 
ute i Europa om man spe-
lar som man gör i allsvens-
kan. Sedan blev han en 
smula poetisk och talade 
om det centrala mittfäl-
tet som ett äktenskap. För 

att till sist helt gå loss med 
att ”det flyger väldigt färg-
glada fåglar ur munnen på 
Jörgen Pettersson”.

Då hade jag tappat trå-
den för länge sedan.

Men det är ju lite där 
man vill att han ska vara. 
På den där andra planeten.

den samlade 
expertisen kommer SM-
guldet att hamna i Skåne 
för tredje året i rad. Exakt 
var råder det däremot lite 
delade meningar om.

Nästan hälften tror på 

Märkligt att så många  

Malmö FF
Helsingborgs IF
IFK Göteborg
Elfsborg
AIK 
Kalmar
Gais
Häcken
Djurgården
Örebro
Mjällby
Gefle
IFK Norrköping
Åtvidaberg
Sundsvall
Syrianska

 FAKTAHÖRT PÅ UPPTAKTSTRÄFFEN

Han missade     
visst flyget och 

blev kvar på Bromma.”

              

et fokus på mig. Jag är 
en så stor lagspelare som 
man kan bli tycker jag.”

Jag hoppas det 
inte blir för myck-

dar. Han jagar oss hela ti-
den. Sen är han rätt fum-
lig och går in i grejer ock-
så. Det är underhållning  
i alla fall.”

Han har blivit  
paranoid på äldre



STRÖMBERG AVSTÄNGD
”Jag är avstängd av disciplinära 
skäl, och det är min kommentar.”

■■

Färjestads målvakt Chris-
topher Nilstorp fick en 
klubbspets i ögat och tving-
as stå över kvällens hemma-
match mot Brynäs. Horn-
hinnan har fått ett skrapsår 
och målvakten tvingas ha 
en lapp för ena ögat.  

Lucas Ohlander lämnar 
HIF för Öster åtminstone 
vårsäsongen ut. 19-åring-
en har fått lite speltid och 
hoppas nu få desto mer i 
superettan.

–  Vi har också en option 
som innebär att han kan 
bli vår spelare om alla par-
ter tycker att det är en bra 
lösning, säger Östers sport-
chef Peter Kuno Johansson 
till Smålandsposten.

LILJA
I BLÅGULT

 Sport i korthet

  blir mästare

 tror på HIF

GEORGE GRÖNWALD
SPORTREDAKTÖR

MFF. Samtidigt var en 
tredjedel av alla på upp-
taktsträffen 
övertygade 
om att HIF 
blir det första 
laget att för-
svara ett SM-
guld sedan 
Djurgården 
gjorde det 
2003.

Jag köper 
att så många 
tror på MFF 
– även jag håller klubben 
som guldfavorit. Råma-

terialet finns där, det vet 
vi. Nu har Rikard Norling 

dessutom 
fått den tid 
han behöver 
till själva fin-
slipningen.

överras-
kad över att 
så många 
tror på HIF.

Högstani-
vån finns ju 

fortfarande där, det såg vi 
inte minst i supercupfina-

len mot AIK. Då var den  
i övrigt urusla försäsongen 
som bortblåst.

Men en svala gör ingen 
sommar.

Jag har svårt att se hur 
HIF skulle kunna leverera 
samma typ av fotboll i 30 
omgångar i år. 

Särskilt som mittfälts-
navet May Mahlangu lär 
lämna i sommar och Euro-
paspelet kommer att slita 
ont på en – på sina håll – 
rätt tunn trupp.

Sviten lär stanna vid fem 
raka titlar.

”Jag har svårt att 
se hur HIF skulle 
kunna leverera 
samma typ av 
fotboll i 30 om-
gångar i år.”

■

Så spräcktes den till slut, nollan. 
Gustav Nyquist gjorde natten mot 
tisdag sitt första NHL-mål när hans 
Detroit Red Wings slog Columbus 
med 7–2. Malmökillen har totalt 
gjort sju poäng i NHL denna sä-
song. 

AIK:s Alexander Milose-
vic fick rött kort i Super-
cupmötet mot Helsing-
borg. Men i går fick han be-
skedet – han får spela den 
allsvenska premiären mot 
Mjällby på söndag.   

–  Jag blev avstängd till 
siste mars Det var en dum 
grej men ren reflex och jag 
har bett om ursäkt, säger 
Milosevic till fotbollskanal- 
en.se

■



Matchvärd
 Nils H.

    -Hammarby  

MATCHBOLLAR
Experis

Engströms Isolering
Sydspol
Ahlsell

Idrottens Hus IDAG kl 19.30

Stöd OV
 i kvalet!
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Ta buss 84 till matchen www.skanetrafiken.se
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Idrottens hus

Matchvärd är

I morgonkväll kommer HIF:s spelare 
till Intersport på Väla

Möt dem kl 17-19 och passa på att få ditt 
exemplar av boken GULDFEBER signerat 
av spelarna!

Boken GULDFEBER låter dig återuppleva den 
makalösa säsongen då Sundets pärla blev 
Guldkusten. En klenod för HIF-älskaren!

Nu 49 kr  (ord 199 kr)

Foto: Britt-Mari Olsson

Zlatan Ibrahimovic lämna-
de Barcelona 2010 efter en 
stormig period.

Ett tag sedan, kan man 
tycka.

Ändå var svenskens ky-
liga förhållande med för-
re tränaren Pep Guardiola 
återigen i fokus på press-
konferensen inför kvällens 
kvartsfinal i Champions 
league.

– Jag tänker inte på det 
som hände, jag är en man, 
jag går vidare, säger Zlatan 
Ibrahimovic, enligt 
Sportbladet.

– Det som 
hänt är histo-
ria. Jag vet inte 
om vi kommer 
att skaka hand. 
Det är inte vik-
tigt för mig och säkert 
inte för honom.

Zlatan Ibrahimovic hyl-
lade Barcelona och dess ar-
gentinske målmaskin Lio-
nel Messi.

– Messi är en formidabel 
spelare. Han utvecklas och 
han slår alla rekord. Jag 
hoppas att han kommer att 
fortsätta så, säger han en-
ligt Expressen.

Samtidigt kunde Zlatan 
inte låta bli en liten gliring 
till sin förre lagkamrat:

– Det är mycket svåra-
re för en målskytt att spela  
i Italien än i Spanien.

Barcelona är favorit  
i kvällens möte på San Siro. 

–  Hela laget måste spe-
la en perfekt match, inklu-
sive jag själv. Vi spelar mot 
det bästa laget men vi har 
ingenting att förlora, säger 
Zlatan Ibrahimovic.

–  Vi är det enda italien-
ska laget kvar i Europa och 

jag hoppas att vi fort-
farande är det om två 
veckor.

Zlatan: ”Det som 
hänt är historia”

 enligt

m 
o-
e 
r 
.

k-kk
h säkert 
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Zlatan Ibra
–  Vi är 

ska laget k
jag hop

faran
veck

■



vardagar 10–20 | lördagar 10–17 | söndagar 11–17 
ICA Maxi öppet alla dagar 8–22 | Gratis parkering | www.centersyd.se

EN KVÄLL BARA FÖR DIG.
DEN 29 MARS 20.00–23.00

på hela eller delar 
av sortimentet

VÄLKOMMEN TILL 
CENTER SYD SHOPPINGCENTER!

Rabatthäfte
När du lämnar VIP-kvällen får du 

ett häfte laddat med rabatter 
och specialerbjudanden.

(ERBJUDANDEN I HÄFTET ÄR GILTIGA FR.O.M. 30 MARS.)

(GÄLLER PÅ ORDINARIE PRISER I DE FLESTA BUTIKER 
OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN)

Sveriges största cykelspecialistkedja
Helsingborg, Ekslingan 7, Väla Norra, tel 042-323 833. 
Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16.

   

 Träffa våra leverantörer!
Imorgon är en dag du inte får missa! Då har vi våra leverantörer på 
plats här i butiken. Träffa cykelexperter från Crescent, Nishiki, Scott 
och Spezialised som visar de senaste nyheterna. Kom och testkör 
årets modeller. Prata prylar och tillbehör. Prova säsongens hjälmar, 
kläder och skor. Och bara njut av allt vackert! Välkommen! 

TORSDAG 29/3 ÖPPET TILL 20.00

Specialized Amira Elite C2  20-vxl, carbon/blå/vit  21.998:-

Tävlingsveckor!

Köp en cykel 
från 10.000:- 

Få ett presentkort 
på 10% av priset, 

att handla 
 annat för.*

*Erbjudandet gäller t o m 15/4 2012. Gäller för ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Beloppet betalas 
ut i form av ett presentkort och kan endast användas för inköp av kläder och tillbehör. En förutsättning är att du behåller varorna. 



■  Hur gör man när man ska lämna sitt barn till  
någon annan – och ska man skatta för betalningen till barn- 
vakten? City har svaren på vad som gäller vid barnpassning.

 

FN:S BARKNONVENTION

ARTIKEL 14
”Du har rätt att tänka 
och tycka vad du vill. 
Du har rätt att följa 
din övertygelse 
och att ha vilken 
religion du 
vill. Dina 
föräldrar 
får väg-
leda dig, 
men aldrig 
bestämma över 
dina tankar.”

u 

g 
a över

VECKANS

RÄTTIGHET

”Helst ska 
man bara 
lämna till 
någon bar-
net kän-
ner väl.”

Tips för barnpassning
■

■

Den allra första tiden med en 
nyfödd kretsar det mesta kring 
den lilla. 

Mat- och sovrutiner ska 
fungera och barnet behöver 
mycket tid tillsammans med 

■

■

sina föräldrar. Då kan det 
vara svårt att lämna till barn-
vakt mer än korta stunder.

–  Helst ska man bara läm-
na till någon som känner bar-
net väl, säger Marita Pen-
no, barnsköterska på Capio  
Citykliniken Olympia.

 hunnit bli över 
ett halvår är det bra om för-
äldrarna lägger lite tid på re-
lationen och sina egna behov 
också.

Innan man lämnar över 
barnet till barnvakten är ett 

tips att ses och prata igenom 
barnets vanor. Då får barn-
vakten veta hur barnet bru-
kar bete sig i olika situatio-
ner, som vid läggning eller 
lämning. 

 när föräld-
rarna går är normalt.

– Ett friskt barn som mår 
bra kan få skrika och protes-
tera för att visa att de inte gil-
lar förändringen. Men om 
barnet är otröstligt i mer än 
en halvtimme, då får man 
komma hem.

Föräldrarna ska vara tydli-
ga med att de går och säga hej 
då till barnet.

– Det är bättre än att det 
vaknar och upptäcker att för-
äldrarna inte är där.

För äldre syskon är det 
ofta spännande med barn-
vakt. Man kan göra det extra  
mysigt hemma, leka och kan-
ske titta på en film ihop.

– Då behöver barnet inte 
somna så tidigt som möjligt, 
säger Marita Penno. 

– Ja, vi lämnar både till 
släktingar och till barn-
passningen på gymmet. Vi 
tyckte att det var viktigt 
att Melissa lärde sig lita på 
andra vuxna tidigt. Hon 
stormtrivs överallt och det 
har aldrig varit några pro-
blem att lämna henne. 

 – Vi har valt att inte sät-
ta henne på förskolan förr-
än tidigast till hösten och 
då får mormor och morfar 
rycka in som barnvakt när 
mamma och pappa jobbar 
ibland. Vi tror att hon kom-
mer vara väl förberedd när 
hon lämnas på förskolan.

– Vi provade att läm-
na henne när hon var fyra 
månader men hon har va-
rit skeptisk mot alla andra 
än mig och sin pappa. Vi 
märkte att hon skrek och 
blev rädd. Sen har vi inte 
haft tillräcklig anledning 
att lämna. Vi har försökt 
lösa det så att någon av oss 
är med henne.

■
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VILL DU HA 
DITT BARN
PÅ BILD?BOKA TID OCH LÄS MER PÅ TEMABEBIS.SE



 NÖJE

– En stor jävla popakt på en 
och en halv timme.

Så beskriver Eric Saa-
de sin arenaturné ”Pop  
explosion” som på fredag 
har premiär på Idrottens 
hus.

– Jag begärde att premi-
ären ska vara i Helsingborg 
för det är min hemstad. 
Man vill ge saker tillbaka 
till sin hemstad och jag äls-
kar Helsingborg.

Han utlovar mycket dans 
och ös kombinerat med en 
spektakulär ljusshow.

– Det finns en anledning 
till varför showen heter 
”Pop explosion”. Det kom-
mer att smälla, säger han.

Eric Saade har skräd-
darsytt showen åt sig själv. 
Han har ritat scenen på 
egen hand och han har med 
sig sitt eget folk.

– Mina dansare är alltid 
med och mitt liveband har 
jag haft i två år. Vi är tajta 
och har jobbat ihop länge.

Förberedelserna tar sin 
tid. En vanlig dag vaknar 
Eric Saade vid nio-tiden, 
drar till replokalen och är 
inte hemma förrän klockan 
elva på kvällen.

– Det är den jobbigaste 
perioden. När man väl är på 
plats på turnén är det bara 
roligt. Jag jobbar mot att få 
göra det roliga, säger han.

Nog låter det kul.
– Man bara nyper sig 

själv i armen när man står 
på en konsert inför en mas-
sa människor. Fan vilket 
coolt jobb jag har.

Intresset kring Eric Saa-
de finner inga gränser. När 
vi träffar honom har han 
dussintals autografjägare 
efter sig.

– Det är klart att det är 
uppståndelse. Förhopp-
ningsvis för att folk gillar 
min musik. Jag kommer 
aldrig att klaga, den dagen 
man börjar göra det kan 

man lika gärna lägga ner, 
säger Eric Saade och tilläg-
ger:

– Sen är jag noga med 
privatlivet och blandar inte 
ihop det med mitt artisteri 
för det har inget med det 
att göra. Är man så hård 
som jag är har man inga 
problem med det.

Hur som helst kan han  
inte leva på gamla meri-
ter. Med arenaturnén hö-
jer Eric Saade ribban ytter-
ligare.

– Så jobbar jag alltid. 
Jag är aldrig nöjd. Att över  
huvud taget göra en arena-
turné i Sverige är väldigt 
sällsynt. Det är ett litet 
land, men jag följer min 
dröm och gör en arena-
turné ändå.

Rent hantverksmässigt 
handlar det om att hålla 
farten uppe i den en och en 
halv timme långa showen.

– Att dansa i det tem-
pot och sjunga samtidigt är  
extremt krävande. Tek-
niskt vet jag att jag klarar 
det. Förväntningen på mig 
är att klara det fysiska, sä-
ger Eric Saade.

– Jag har tagit låtar från alla 
mina tre album. Mest från 
”Volym 2” så klart, men 
även gammalt material. Jag 
har valt ut mina favoritlåtar 
och de som jag tror att mina 
fans vill höra mest.

Turnén håller på till slu-
tet av april. Sedan väntar 
promotion utomlands.

– Att kommer in i ett 
nytt land är som att börja 
på ruta ett. Helt plötsligt är 
det som när jag var 15 och 
blev signad i Sverige.

Saade tillbaka på  

■

 FAKTA

 FAKTA



hemmaplan

Popsångaren Eric Saade 
har veckan före sin turné-
premiär fått utstå tuff kri-
tik. Detta för att han säljer 
så kallade backstagepass, 
som ger publiken rätt att 
träffa honom personligen 
en stund bakom scenen, för 
1 495 kronor – utöver bil-
jettpriset på 300 kronor. 
Många har reagerat och 
tyckt att det är ett högt pris 
för ett kort möte med ido-
len.

– Egentligen förstår jag inte 
hysterin kring det. Det här 
är ingen signeringsturné, 
säger Eric Saade, och för-
klarar att man bestämde 
sig för att ta fram exklusi-
va backstage pass eftersom 
fans framför allt från utlan-
det efterfrågat sådana.

Sångaren berättar att in-
täkterna som backstage-
passen genererar kommer 
att gå till välgörenhet, nå-
got som enligt honom varit 
bestämt sedan länge.

– Jag förstår att folk 
inte tycker att jag ska tjä-
na pengar på det, för det är 
så det funkar i Sverige. Det 
kommer jag inte att göra 
heller, kan jag lugna folk 
med att säga. De kommer 
att gå till Min stora dag.

Gåvan till stiftelsen, som 
hjälper svårt sjuka barn 
att uppfylla sina drömmar, 
var från början tänkt att 
vara en överraskning, me-
nar Saade. Men på grund av 
all uppståndelse kring det 
höga priset känner han sig 
nu ”tvungen att gå ut med 
det i dag”.

Idén att bjuda in fans för 
en träff bakom scenen fick 
Eric Saade efter att han sett 
världsstjärnan Beyonce 
göra så.

– Hon tog 6 000 kronor  
i och för sig, men jag är inte 
Beyonce.

 Hört & Hänt

Jane Fonda är klar för hu-
vudrollen i kommande 
filmen ”The butler”, skri-
ver Variety. Hon ska spe-
la Nancy Reagan, som var 
gift med Ronald Reagan 
fram till hans död.

Andra obekräftade 
namn som förekommer 
kring filmen är Oprah 
Winfrey, Liam Neeson och 
John Cusack.   

Anders ”Moneybrother” 
Wendin och Patrik Isaks-
son är två av artisterna som 
är klara för den 20:e – och 
sista – Packmopedsturnén. 
 

■ 

1 000 000 

”Snön på Kilimanjaro” 
handlar om Michel och 
Marie-Claire som lever ett 
lyckligt liv tillsammans. 
Han har arbetat i hamnen 
i Marseille, men är arbets-
lös. När han fyller år sam-
lar vänner och kollegor in 
pengar till en Afrikaresa. 

Några dagar senare blir 
de brutalt rånade i hem-
met. Av en slump upp-
täcker Michel att en av rå-

narna är en ung före det-
ta kollega, också han ar-
betslös. Michel anmäler 
honom för polisen – men 
upptäcker också varför 
den unge mannen känt sig 
tvingad att begå brott.

– Förlåtelse är ett kristet 
koncept, och det är någon-
ting stort, att kunna förlå-
ta. Det handlar inte om att 
säga att alla har rätt, där-
emot om att alla har orsa-
ker att handla som de gör.

”Snön på Kilimanjaro” 
är ett drama om klass, för-
räderi och förlåtelse, och 
Robert Guédiguians hu-
vudpersoner kommer all-
tid från arbetarklassen.

– Jag har aldrig skildrat 
borgare. Jag tycker inte om 
dem. Dessutom finns det 
så många av dem i fransk 
film ändå. 



GRAND FINAL 29/3

SOM DEEP PURPLE & LED ZEPPELIN FAST BÄTTRE

FÖRETAGSROCK
THE TIVOLI
INSLÄPP 19.00
ON STAGE 20.00

VS: Helsingborgs Dagblad
Svalöfs Gymnasium, Fregatten

Krunegård har blivit äld-
re. Om sologenombrottet 
”Markusevangeliet” hand-
lade om första riktiga dump-
ningen så handlar ”Mänsk-
lig Värme” om att ha blivit 
den frånvarande pappan 
han lovat sig själv att aldrig 
bli. Sju minuter långa ”Kor-
allreven och Vintergatan” är 
ett politiskt uppgivet start-
nummer om bristen på just 
mänsklig värme. Tillsam-
mans med trumpumpande 
”Hemma börjar nästa dag” 
och blödiga ”Promenaden” 
är den en av skivans bäs-
ta låtar. Markus Krunegård 
har gjort det han gör bäst: 
storslagen, hjärtskärande 
pop som sätter fingret på 
vardagen som är livet. Lite 
som en musikens svar på 
Karl Ove Knausgård.

 Jonas Lund-
qvist.

I vår återförenas den spas-
tiskt kaotiska hardcore-
bomben At The Drive-In. 
Då väljer grundarna Ced-
rik Bixer-Zavala och Omar 
Rodriguez-Lopez, nu  
i The Mars Volta – bandet 
som tog över efter att rö-
ken skingrats efter At The 
Drive-In – att släppa nytt. 
”Noctourniquet” är ett 
ambitiöst, proggigt kon-

cept. Sin vana trogen lå-
ter Mars Volta det svämma 
över både här och där när 
de svingar sig fram genom 
ljuddjungeln på lianer som 
fusion, rak pop och hack-
ande trumkomp. De elek-
troniska inslagen är inte 
bärande, men de spelar 
en nyckelroll. Bärande är  
istället melodierna som får 
stå för drivet, kanske mest 
och bäst i lysande ”Aegis”.

 Varför inte 
lite gammal Jane’s Addic-
tion?

Europe-wannabe-bandet  
H.E.A.T från Upplands 
Väsby fortsätter att krä-
ma smörja ur pudelrock- 
tuben, som för övrig har 
ett bäst före datum runt 
1987. Bandet är nu aktuell 
med sin tredje fullängdare  
– ”Address the nation”. Plat-
tan är en evig blandning av 
körer, melodier, hårdrocks-
yl och ännu mer melodiö-
sa gitarrsolo, det hela malt 
i kvarn till en slutprodukt 
som liknar välling och lå-

ter detsamma. ”Address the 
nation” är inget lyft från 
förra plattan ”Freedom 
Rock”. H.E.A.T lullar vida-
re i samma gubbrocksspår. 
Däremot vill jag ge cred till 
den nya sångaren i bandet, 
Erik Grönwall.

 Europe.
Att Madonna försöker 
väcka reaktioner genom 
drogreferenser (”Have 
you seen Molly?” på Avi-
cii-spelningen) och even-
tuellt även plattans namn, 
liksom titlar som ”Gang-
Bang”, känns onödigt. Da-
men är cool nog och borde 
veta om det.  

Det är inte bara tonen 
som är mörk på hennes 

tolfte studioalbum, utan 
även entouraget av artist- 
och producentkolleger. 
M.I.A, Nicki Minaj, ”Ray of 
Light”-producenten Willi-
am Orbit och även svens-
ke Klas Åhlund är några 
av dem. Tillsammans har 
de snickrat ihop en platta 
som på inget sätt är revolu-
tionerande, men snygg och 
samtidigt rätt ojämn. 

mest intetsägande  
utfyllnad, som glättiga tral-
la-la-poppiga ”Superstar” 
och slätstrukna ”Girl Gone  
Wild”. Madonna borde be- 

grava den typen av tug-
gummi-disco och satsa 
helhjärtat på det nya, tyng-
re sound hon hittat och 
som är typsikt för plattans 
guldkorn. 

är det när 
hon gästas av Nicki Minaj, 
i ”I Don’t Give A” och ”Lo-
ve Spent”, där ett banjo- 
intro övergår i dov disco-
dänga som kommer snurra 
ordentligt på sommarens 
dansgolv.  

 Madonna 
”Ray of Light”.
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Utsattheten tar inte semester
ed ditt st d kan vi nå nnu er t e er som kan ta sina rsta steg mot en b ttre 

ramtid. itt bidrag g r att vi kan orts tta nnas d r r m nniskor som lever i 
hemlöshet och utsatthet. 



Succén fortsätter och nu är det dags att 
öppna ännu en butik i Helsingborg, den 
här gången på Väla Centrum. Gillar du 
som Frank att möta nya människor 
varje dag på en utvecklande arbetsplats 
till sammans med ambitiösa och sköna 
kollegor? Som person är du prestigelös, 
ödmjuk, förtroendeingivande, initiativ-
rik och älskar telekom. Eftersom vi vet 

att bra business kräver mångfald söker 
vi tjejer och killar i alla åldrar med 
olika bakgrunder.

 Vi ser hellre att du har drivet än tusen 
 högskolepoäng, men  gymnasieutbildning 
och erfarenhet från försäljning inom telekom-

branschen är ett måste. För butikschefstjänsten 
bör du också haft personalansvar i minst ett år. 
Vi letar efter dig som brinner för försäljning och 
vill ge våra kunder den bästa servicen.

Tiden är knapp, så om du är en social förmåga 
med nytt tänk som letar efter en arbetsplats 
med tydliga mål – skynda dig att ansöka på 

tele2.se/jobb senast den 1 april! 

Hello Väla, we’re moving in!

Tele2 söker butikschef 
och säljare som skiljer 
sig från fl ocken.

4 dagar kvar 
att ansöka!

CHAUFFÖR 
SÖKES

för containerkörning.
CE, ADR är krav.

Ring 076-107 20 21 efter 18.00

Läs mer och ansök direkt 
på ncc.se/ledigajobb 

Projektchef till vår 
ombyggnads- och 
serviceverksamhet  
i Malmö/Lund

Läs mer och ansök direkt 
på ncc.se/ledigajobb 

Platschef nyproduktion 
till vår husavdelning i 
Malmö/Lund

För att möta framtida utmaningar inom Supply Chain på The Absolut Company i Åhus söker 
vi förstärkning med en

LOGISTIKER/PLANERARE 

Supply Chain består av Planeringsfunktion 
och Lagerverksamhet och ansvarar för pla-
��������	�
����������������������������
produkter från leverantörer, via tapp-
ningslinjer till vårt färdigvarulager och sen 
vidare ut till marknadsbolag inom Pernod 
Ricard-koncernen. Arbetet på avdelningen 
präglas av högt tempo, stort ansvar samt 
stora möjligheter till påverkan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär bl a att Du ska
- medverka i utveckling av avdelningens 
  arbetssätt och rutiner, t ex avseende 
  spårbarhet
- arbeta med optimering av fyllnadsgrad i de 
  containrar/bilar som lastas i Åhus
- sammanställa och följa upp prognoser från 
  distributörer
- agera back-up till nyckelfunktioner på 
  avdelningen 

KVALIFIKATIONER
Du förväntas ha examen i Industriell 

ekonomi eller motsvarande och därmed 
goda teoretiska kunskaper inom logistik 
och planering. Och inte bara kunskaper 
utan även ett genuint intresse för logistik, 
��������������	������
������������������
om du arbetat inom området ett par år efter 
examen. Likaså om du på något sätt hunnit 
få ledarerfarenhet. Tjänsten kräver att du 
behärskar svenska och engelska i tal och 
skrift. Vi söker Dig som är öppen, social och 
prestigelös samtidigt som du har en analy-
tisk ådra och stimuleras av problemlösning.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkom-
men att kontakta Peter Neiderud, chef för 
Supply Chain, 044-288181, 0709-288188, 
eller personalchef Viveka Nilsson, 
044-288170, 0709-286717.

Vi ber dig skicka din ansökan senast den 11 
april till Personalavdelningen, The Absolut 
Company, Box 83, 296 22 Åhus, 
eller till ann.streton@pernod-ricard.com

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion och marknadsföring av ABSOLUT VODKA, 
Absolut ELYX, ett antal vodkor i standard-sortimentet samt Malibu och Kahlua. ABSOLUT VODKA är 
världens fjärde största  internationella spritvarumärke och säljs på 126 marknader. All ABSOLUT VODKA 
tillverkas i Åhus, Skåne. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Sedan juli 2008 är The Absolut Company ett 
bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Pernod Ricard producerar och distribuerar förutom ABSOLUT 
kända varumärken som The Glenlivet, Jameson, Chivas, Havana Club, Ballantines, Ricard, Beefeater, 
Jacobs Creek, Martell, Perrier-Jouët, Mumm och Montana.

Hjärtsjukdomar slår obarmhärtigt
i alla åldrar. 
Just du och din minnesgåva för
forskningen framåt så att ingen
längre ska dö i onödan.
Ring 0200-88 24 00 eller skicka
din gåva till plusgiro 90 91 92-7



Brukar du 
briljera för vänner och 

bekanta med din kokkonst?
Ta chansen att dela med dig av din bästa 

rätt till hundratusentals skåningar.

Skicka in receptet och dina kontaktuppgifter samt 

en bild och en kort presentation av dig själv.

Mejla recept@cityskane.se

Bland publicerade bidrag lottar vi ut 

ett presentkort på Cervera värt 1 000 kr.

Lycka till!

Fördela fisken på baconet 
och rulla ihop till en rulle. 
Placera rullarna liggande i 
ett eldfast fat.

Häll ketchupen över rul-
larna och stek i ugn, 225 
grader,  cirka  25 minuter 

eller till baconet blir lätt 
knaprigt.

Detta är en passande 
rätt för buffén, som drink-
tilltugg eller som lite extra 
gott på kvällskvisten.

Kony 2012 - film med dolt uppdrag

Vi har ett helt annat prespektiv 

Jag förutsät-
ter att alla känner till detta 
Youtube-fenomen. Om in-
te, kolla upp det. Min fas-
cination kring denna film 
har inga gränser. Jag tycker 
den kan vara definitionen 
på medias absurda makt. 
Att med rätt ljud och bild 
kan du framkalla reaktio-
ner, åsikter och radikala 
förändringar inom den eg-
na människans livsuppfatt-
ning trots tidigare erfaren-
heter. Denna förändring le-
der ju så småningom vidare 
till agerande, vilket kan va-
ra extremt farligt om man 
inte är insatt i konsekven-

serna. Jag såg Kony 2012 
och det tog inte många sek-
under innan jag delade med 
mig av den till mina vänner 
och familj. Men vad visste 
jag egentligen om situatio-
nen i Uganda förutom vad 
denna film berättar? Ing-
enting. Jag förmodar att 
majoriteten av dessa mil-
joner som sett videon inte 
heller är ordentligt insatta. 
Ändå är vi alla överens att 
Joseph Kony måste stop-
pas. Som videon föresprå-
kar ska vi fånga Kony ge-
nom att finansiera ameri-
kanska trupper och skicka 
dem till Uganda. 

Så när vi läser om ame-
rikansk infiltration i Afri-
ka beror det såklart på att 
de enbart ska stoppa Kony 
och hans terror. Att Afrika, 
även Uganda besitter ex-
tremt mycket olja är något 
som kommer i skymundan 
på grund av denna extremt 
välgjorda film och vår to-
tala avsaknad av källkri-

tik i dagens samhälle. Men 
detta leder också till ett 
dilemma. Vem ska äga ol-
jan? Överlåter man det till 
diktaturer och länder med 
mycket korruption och so-
ciala missförhållanden, då 
är det lätt att vinsten ham-
nar hos fel personer. 

låta bli att 

berömma skaparna bak-
om Kony 2012, en film som 
verkligen lyckades med sitt 
dolda uppdrag. Så min po-
äng är att något som verkli-
gen bör prioteras mer under 
undervisningen i skolorna 
är bakgrund och källkritik. 
Särskilt i vårt mediala sam-
hälle. Jag är annars rädd för 
konsekvenserna.

Så nästa gång jag agerar 
utifrån en rörande film el-
ler artikel ska jag vara säker 
på att jag verkligen kan stå 
bakom det. För nu vet jag 
bättre. 

 statsmi-
nisterns besök i Helsing-
borg för en tid sedan och 
publiceringen av Rädda 
barnens barnfattigdoms-
rapport känns det angelä-
get att utifrån ett politiskt 
perspektiv beröra vissa 
barn- och ungdomsfrågor. 
Dels handlar det om den 
ungdomsarbetslöshet som 
bitit sig fast i Sverige, men 
även det faktumet att barn-
fattigdomen ökat. 

Till den här tidning-
en försvarade sig statsmi-

nistern att regeringen ge-
nomfört en rad reformer 
för att motverka ungdoms- 
arbetslösheten. Statsminis-
tern berörde den generella 
nedsättningen av arbetsgi-
varavgiften för de som har 
anställda ungdomar. Sam-
tidigt har just den refor-
men fått kritik av Riksrevi-
sionen och Finanspolitiska 
rådet för att den varit inef-
fektiv. Vi Socialdemokra-
ter vill i stället att nedsätt-
ningen ska bli aktuell först 
när arbetsgivaren anställer 

någon. Vi i S vill dessutom, 
för att motverka ungdoms-
arbetslösheten, sänka ål-
dern för när man kan erhål-
la starta eget-bidrag. 

 till barnfat-
tigdomen förefaller stats-
ministern mer intresserad 
av att bortförklara den av 
Rädda barnen redovisade 
barnfattigdomen.  För mig 
som socialdemokrat är per-
spektivet dock ett helt an-
nat, nämligen att man vill 
motverka barnfattigdo-

men. Därför 
kan jag kän-
na glädje att vi 
tillsammans med 
Miljöpartiet och Vänster-
partiet medverkade, trots 
Moderaternas, Folkpar-
tiets och Kristdemokra-
ternas motstånd, till att 
avskaffa skolmåltidsav-
giften i gymnasiet här  
i Helsingborg. På så 
sätt underlättade vi för 
de familjer vars barn 
går i gymnasiet.

INTE INSATT
”Jag förmodar att majoriteten av 
dessa miljoner som sett videon 
inte heller är ordentligt insatta.”

Bygg en fontän 
på Värnhem

på Värn-
hems Byalag 
skickat in 
en begäran 
till Mal-
mö Stad 
om att få 
en fontän på 
Värnhemstorget. Vi anser 
nämligen att Värnhems, 
och då speciellt Värn-
hemstorgets, utveckling 
är beroende av att män-
niskor börjar röra sig mera 
ute på torget. En fontän 
skulle fungera både som 
ett estetiskt blickfång och 
en social mittpunkt.

vår triv-
sel, hoppas vi att Malmö 
Stad tar sitt ansvar och 
gör denna välbehövliga 
insats för att storligen för-
bättra vår livsmiljö.  

på Värn-
alag 
in 
n
l-
d
få 
n på 

t t Vi

MALMÖ

r
n-
t vi 
s med

HELSING- 
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Nio till synes identiska tärningar har kastats 
så att de hamnat med olika sidor nedåt.
En tionde tärning har avbildats i utvikt
skick (nedan).

Din uppgift är att lista ut 
hur många av tärningarna 
som faktiskt är identiska 
med den utvikta.

PS: Det sportsligaste 
sättet att lösa problemet 
är att göra det utan att 
använda en sax.
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 ELVIS AV MARIA OCH TONY CRONSTAM  HOROSKOPET

 SUDOKU

 SKICKA IN ROLIGA CITAT

 CARPE DIEM AV NIKLAS ERIKSSON

 BARNENS PLANET Har du ett kul barncitat? Se under sudokut

 UTMANINGEN  LÖSNINGAR

 CITY-KRYSSET
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NEDERBÖRD senaste 14 dagarna

HELSINGBORG I DAG 28 MARS
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Prognosen idag  

Ganska säker
Säker

Osäker

Annonsplats

I dag
I morgon

VÄRLDEN I DAG

WWW.SMHI.SE

+12
+9

+12
+9+12

+9

+12
+10

+13
+12

+15
+13

+15
+14

+15
+12

+12
+12

Helsingborg:

Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Belgrad
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles

Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Colombo
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb-10

-5
0
5

10
15

26/319/313/3

TEMPERATUR senaste 14 dagarna
Min

Normal

Max
0
5

10
15

20
25
30

26/319/313/3

(mm)

+20

+20

+18

+16

+5

+21
+21

+23

+33

+1

+17

+28

+26

-2

+18

+13
+15+22

m/s14

Båstad

Helsingborg

Höganäs

Ängelholm

Landskrona

Lund

Malmö

Köpenhamn

Helsingör

Ven

Soligt och mest klart väder och temperaturer 
mellan 10 och 15 grader. Kraftig blåst under eftermiddagen.
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+0
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Mild luft täcker södra 
Sverige. I gränszonen 
till den kallare luften 
i norr finns ett 
regnväder över 
främst 
Svealand. 
Regnet rör 
sig åt 
sydost.
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Goda chanser för Sverige i VM
Det är dags för VM i konståkning. Viktoria Helgesson och 
Alexander Majorov tävlar för Sverige och enligt expert-
kommentatorn Lotta Falkenbäck har svenskarna goda 
chanser att ta sig till fi nal.
   – De har båda utvecklats mycket under året. Viktoria har 
haft sin bästa säsong hittills. Hon tog en femteplats på EM 
i januari, säger Lotta. SVT1 16.05

 Viktoria Helgesson är ett av de 
svenska hoppen.  FOTO: JON SUPER/AP

Hjärtlig egentid
Det är kärlekstema i kväl-
lens ”Grey’s anatomy”. 
 Meredith och Derek vill 
gärna fi ra alla hjärtans dag 
och hoppas få en kväll på 
tumanhand, utan dottern 
Zola. 
 KANAL 5 21.00

Blekingesnack
Diftonger i språket har vi 
hört talas om – men vad är 
egentligen triftonger? 
 Fenomenet anses bara fi n-
nas i blekingskan. Fredrik 
Lindström åker dit för att 
höra efter i tredje delen av 
serien ”Svenska dialekt-
mysterier”.
 SVT1 21.00

Succéförfattare
Författaren Jonas Hassen 
Khemiri slog igenom 2003 
med romanen ”Ett öga 
rött”, som blev en stor suc-
cé. Nu gästar han Jessika 
Gedin i ”Babel”. 
 SVT2 22.15

 FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
Cimarron strip 12: 
 Nobody

   
Västern. Warren Oates 
gör sitt andra gästspel 
i den utmärkta serien 
västernfi lmer. Hans 
 Mobeetie ställer till det, 
hamnar i fängelse och 
misstänks för mordför-
sök på sheriffen (Stuart 
Whitman). Bildkvalitén är 
något kornig. (USA, 1967)
SVT1 14.45

Beach
   

Drama. Ung amerikan 
(Leonardo DiCaprio) som 
luffar i Asien får ett tips 
som tar honom till en 
hemlig, mytomspunnen 
paradisö. Fascinerande 
historia som för tankarna 
till ”Flugornas herre”. 
Bygger på en roman av 
Alex Garland. (USA, 
1999)
CANAL+ HITS 20.00

Liar liar
  

Komedi. Jim Carrey 
spelar skrupelfri advokat 
som tvingas tala sanning 
en hel dag efter en öns-
kan på sonens födelse-
dag. Hyggligt roligt. 
Men inte i klass med Bob 
Hopes snarlika ”Sanning-
en – och inget annat!” 
från 1941. (USA, 1997)
TV6 21.00

Där havet slutar
  

Drama. Borde den här 
storyn få dig att snyfta? 
Ja, men det händer inte. 
Trots att en treåring 
 kidnappas och är för-
svunnen tills han är tolv 
år. Trots stjärnor som Mi-
chelle Pfeiffer och Whoo-
pi Goldberg. (Deep end 
of the ocean, USA, 1999)
TV8 21.00

Funny about love
  

Komedi. Par (Gene Wil-
der och Christine Lahti) 
med cateringfi rma för-
söker bli med barn och 
hamnar hos doktor som 
utsätter dem för en del 
märkliga metoder. Svårt 
att se något riktigt roligt. 
Regi av Leonard Nimoy, 
just det: Spock i ”Star 
Trek”. (USA, 1990)
TV4 FILM 21.00

Oskuldens tid
  

Drama. Brittiskt 1930-tal. 
Ung spanjorska gör entré 
på elitskola för fl ickor. 
Hennes ankomst rör 
upp känslor. Regissören 
Jordan Scott (dotter till 
Ridley Scott) berättar 
skickligt men det är ofta 
förutsägbart. (Cracks, 
Storbritannien, 2009)
VIASAT FILM 
DRAMA 23.00

Jim 
Carrey

Michelle
Pfeiffer

18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Go’kväll 
19.00 Kulturnyheterna 
19.15 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 

20.00 Uppdrag granskning 
Svenskt samhällsmaga-
sin från 2012. Malmö 
har skakats av en rad 
brutala våldsdåd. Även 
29/3 och 1/4. 

21.00 Svenska dialekt-
mysterier 
Svensk språkserie från 
2012. Blekinge. Vad är 
Blekinge? Och hur låter 
blekingskan? HD. Även 
29/3 och 2/4. 

21.30 Kobra 
Svenskt kulturmagasin 
från 2012. Även 29/3, 
1/4 och SVT24 29/3. 

22.00 Game of thrones 
22.55 Konståknings-VM 
23.40 Tv-cirkeln: Game 

of thrones 
23.55 Rapport 
0.00 Kulturnyheterna 
0.05 Skavlan (R) 
1.05 Sarah Palin – you 

betcha! (R) 
2.40 Rapport 
2.45 Född 2010 (R) 
3.45 Rapport 
3.50 Robins (R) 
4.20 Damages (R) 
5.10 Rapport 
5.15–6.00  Go’kväll (R) 

20.00
 Är bilden av Malmö som 

speglas i media verkligen 
den sanna?  FOTO: SOFIA SABEL

SVT1
18.00 Kolossala krokodiler 

Amerikansk veten-
skapsfilm från 2010. 
Även 29/3 och 30/3. 

18.55 Angorakaniner (R) 
Norskt reportage från 
2011. Repris från 11/3. 

19.00 Vem vet mest? 
Svensk frågesport från 
2012. Programledare: 
Rickard Olsson. Sam-
sändning med SVT1 HD. 
Även 29/3, 1/4 och 
SVT24 senare i dag. 

19.30 In treatment (R) 
Amerikansk dramaserie 
från 2009. Del 3 av 35. 
Även senare i natt och 
29/3. 

19.55 Russin 
Kulturkortis. Ett russin 
ur 1900-talets kulturka-
ka. Även 29/3. 

20.00 Den njutbara träd-
gården 
Brittisk trädgårdsserie 
från 2011. Del 5 av 6.
Även 31/3, 2/4 och 30/3. 

20.30 Från Sverige 
till himlen 
Svenskt livsåskådnings-
magasin från 2012. Del 
4 av 8. Även 29/3, 31/3, 
2/4 och 3/4. 

21.00 Aktuellt  
22.00 Sportnytt 
22.15 Babel 

Svenskt litteraturmaga-
sin från 2012. Även 
29/3, 31/3, 2/4. 

23.00 Motstånd och kärlek 
i Istanbul (R) 

0.00 Michael Haneke (R) 
0.55 Krokodiler

till havs (R) 
1.50 In treatment (R) 
2.15–2.30  Unga ledare (R) 

17.55 Adam live 
Svensk pratshow från 
2012. Även i natt. 

18.55 Keno 
19.00 Kniven mot strupen 

Svensk 
reality-
serie 
från 
2010. 
Del 1 av 
10. 
Alexan-
der Nil-
son är 
tillbaka 
för att styra upp i det 
svenska restaurang-
träsket! 

20.00 Efterlyst 
Svenskt kriminalmaga-
sin från 2012. Del 11 av 
12. Programledare: 
Hasse Aro. Även i natt. 

21.00 Kjelles smakresa 
i Asien 
Svensk mat- och rese-
serie från 2012. Del 4 av 
6. Kjell når Thailand och 
i Phuket driver vänin-
nan Susanne Janson 
och hennes sambo ett 
barnhem.  Program-
ledare: Kjell Bergqvist. 

22.00 Extrema samlare 
Amerikansk realityserie 
från 2010. Robins hem 
är fullt av skräp från 
golv till tak, och kommu-
nen planerar att jämna 
huset med marken och 
skicka räkningen till 
Robin och hennes far. 
Även 29/3. 

23.00 2 1/2 män 
Amerikansk komedi-
serie från 2008. 

23.30 Navy CIS 
Amerikansk kriminal-
dramaserie från 2005. 

0.25 Scrubs 
Amerikansk komedise-
rie från 2008. 

0.55 NCIS: Los Angeles 
1.50 Efterlyst (R) 
2.45 2 1/2 män (R) 
3.10 Navy CIS (R) 
3.55 Scrubs (R) 
4.20 It only hurts 

when I laugh 
4.45 Adam live (R) 
5.30–6.00  Nanny (R)

20.30
 Anna kollar in Frälsnings-

armén.  FOTO: ANNA JILLHED

Alexander
Nilson

SVT2 TV3



16.00 Så mycket bättre (R) 
17.25 Halv åtta hos mig (R) 
17.55 112 – på liv och död 
18.25 Lotto, Joker och 

Drömvinsten 
18.35 112 – på liv och död 

Svensk dokumentär-
serie från 2011. 

19.00 Nyheterna 
19.15 Lokala nyheter 
19.20 Väder 
19.30 Halv åtta hos mig 

Svensk matlagnings-
serie från 2012. Del 39 
av 72. Madeleine bjuder 
på dagens middag. 
Även 29/3. 

20.00 Säsongsavslutning: 
Sveriges mästerkock 
Svensk underhållnings-
serie från 2012. Del 15 
av 15. De två finalisterna 
får tre utmaningar, en 
hemlig låda, ett smak-
test och så ska de kom-
ponera en trerätters-
meny. Även i natt. 

21.00 Borås superstars 
Svensk dokumentär-
serie från 2011. Del 2 av 
8. Lilly får besök av sin 
son Esbjörn och de 
tittar på gamla foto-
grafier och beslutar sig 
för att ta lite nya foton 
på Lilly. Även 1/4. 

21.30 Kalla fakta 
Svenskt samhällspro-
gram från 2012. Del 2 
av 8. Reporter Andreas 
Rocksén har granskat 
fallet med Linnea, den 
för tidigt födda flickan 
som dog på Karolinska 
sjukhuset. 

22.00 Nyheterna 
23.00 Hawaii five–0 (R) 

Amerikansk action-
dramaserie från 2010. 

23.55 Säsongsavslutning: 
Sveriges mästerkock 
(R) 
Svensk underhållnings-
serie från 2012. Repris 
från i kväll. Även 30/3. 

0.50 Jordan, rättsläkare 
(R) 

1.45 Numbers (R) 
2.40 The cleaner 
3.35 That ’70s show (R) 
4.05–5.15  Hem till gården 

(R) 

18.00 The middle (R) 
18.30 Vänner (R) 

Amerikansk komedise-
rie från 1997. Även 29/3. 

19.00 Allt till salu 
Svensk realityserie från 
2012. Del 11. Även 29/3. 

19.30 The Big bang theory 
(R) 
Amerikansk komedi-
serie från 2007. Del 13 
av 17. Sheldon får 
sparken från fysikernas 
frågesportslag. Även 
senare i kväll. 

20.00 Tunnelbanan 
Svensk realityserie från 
2012. Del 10. Ordnings-
vakterna Peter och Leo 
kallas till Skogås för att 
ta hand om en berusad 
yngling. Även i natt. 

21.00 Grey’s anatomy 
Amerikansk dramaserie 
från 2011. Del 14 av 24. 
På Alla hjärtans dag 
försöker Meredith och 
Derek få en kväll för sig 
själva när Lexie ska 
passa Zola. Även 1/4. 

21.55 Djungelns drottning 
Svensk realityserie från 
2012. Del 3. Även 1/4. 

22.55 Criminal minds (R) 
Amerikansk thrillerserie 
från 2007. 

23.55 The Big bang theory 
(R) 

0.20 The Cleveland show 
0.50 Tunnelbanan (R) 
1.50 Supernatural (R) 
2.45 The shield (R) 
3.30 Cops with cameras 
4.15 Gordon Ramsay’s 

the F-word (R) 
5.05 Ellen DeGeneres 

show (R) 
5.45–6.00  The middle (R) 

18.00 Cops 
18.30 Simpsons 
19.00 Family guy 

Am animerad serie från 
2007. 

19.30 2 1/2 män 
Am komediserie från 
2003. Charlie är miss-
nöjd med städerskans 
beslut att säga upp sig. 

20.00 Chuck 
Amerikansk komedi-
serie från 2011. 

21.00 Liar liar 
Amerikansk komedi 
från 1997. I rollerna: Jim 
Carrey, Maura Tierney. 

22.50 Scrubs 
23.50 How I met your 

mother (R) 
0.20 My name is Earl 
0.50 Spin city (R) 
1.20 Skål 
1.50 Våra värsta år (R) 
2.50 Stargate Atlantis (R) 
3.35 Stargate SG-1 (R) 
4.20 My name is Earl (R) 
4.45 Skål (R) 
5.10 Whacked out sports 
5.35–6.10  Cops (R) 

18.30 Judys domstol 
19.00 Extreme makeover 

weightloss 
Amerikansk dokumen-
tärserie. Del 6 av 8. 

20.00 112 – på liv och död 
Svensk dokumentärse-
rie från 2012. Del 33 av 
36. Även 1/4. 

21.00 Jamies matrevolu-
tion USA 
Brittisk matlagningsse-
rie från 2011. 

22.00 Law & order 
22.55 Säsongsavslutning: 

Benidorm (R) 
23.30 M.A.S.H. (R) 
0.00 Law & order: Special 

victims unit (R) 
1.00 Law & order (R) 
2.00 Vem dömer Amy? (R) 
3.00 I nöd och skuld (R) 
4.00 Dickinsons auktions-

klipp (R) 
5.00–6.00  Specialfall: Risk-

förlossningar (R) 

18.00 Cold case 
Amerikansk kriminal-
serie från 2005. 

19.00 Gränsbevakarna 
Australien 
Australisk dokumentär-
serie från 2008. Även 
29/3. 

20.00 Husjägarna: Ett hus 
till 
Brittisk dokumentärse-
rie från 2009. Även 1/4. 

21.00 Grand designs 
22.05 Jamie upptäcker... 

Franska Pyrenéerna 
23.10 Law & order: Special 

victims unit 
0.05 Top gear (R) 
1.25 Frasier 
1.55 CSI Miami 
2.50 The shield 
3.45 MacGyver (R) 
4.30 Jeremy Kyle show 

(R) 
5.10–6.00  McLeods 

döttrar (R) 

19.00 En plats i solen 
– borta eller hemma 
bäst? 
Brittisk realityserie från 
2009. Del 37 av 55. 
Även 29/3. 

20.00 The mentalist 
Amerikansk kriminal-
dramaserie från 2010. 
Del 17 av 24. 

21.00 Där havet slutar 
Amerikanskt drama 
från 1999. I rollerna:
Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams. 

23.10 Seinfeld 
23.40 Brottskod: 

Försvunnen 
0.35 I lagens namn: 

Brottslig synvinkel 
1.30 Miami medical 
2.25 Nip/Tuck 
3.15 Seinfeld (R) 
3.40 Brottskod: 

Försvunnen (R) 
4.25–5.10  I lagens namn: 

Brottslig synvinkel 
(R) 

5.40–6.30  En plats 
på landet 

20.00
 En dag i Stockholms 

 T-bana.  FOTO: ERIK LEFVANDER

TV4 KANAL 5 TV6
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 ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.20 Hem till gården. 15.20 Ally 
McBeal. 17.05 Livet runt trettio. 
18.05 Alias Smith & Jones. 19.05 
Dallas. 20.00 Par i hjärter. 21.00 
Snobbar som jobbar. 22.00 Mord 
och inga visor. 22.55 Arkiv X. 23.50 
Livet runt trettio. 0.45 Boston legal. 
2.20 Snobbar som jobbar. 3.10 Hem 
till gården. 3.55–5.10 Janssons fres-
telse. 5.25 Zorro. 5.50–6.40 Alias 
Smith & Jones. 

TV4 KOMEDI
14.00 Taxi. 14.30 The office. 15.05 
Rita rocks. 15.35 Huset fullt. 16.35 
Raising Hope. 17.00 Letterman. 
18.00 ’Allå, ’allå, … 19.15 Skål. 19.45 
Kung av Queens. 20.20 Monty Pyt-
hons flygande cirkus. 21.00 Långt 
från Las Vegas. 21.30 Hope & Faith. 
22.00 Will & Grace. 22.30 30 Rock. 
23.00 Baddiel and Skinner unplan-
ned. 23.30 Skål. 0.00 Letterman. 
0.55 Last comic standing. 1.45 Will & 
Grace. 2.10 Långt från Las Vegas. 
2.35 Monty Pythons flygande cirkus. 
3.05 30 Rock. 3.25 M.A.S.H. 4.15 
Last comic standing. 5.00 Letter-
man. 5.45–6.10 M.A.S.H. 

TV11
15.05 Smash cuts. 16.05 Buffy the 
vampire slayer. 17.00 Ghost whispe-
rer. 18.00 Big brother. 19.00 Big 
brother 24-7. 20.00 Glee. 20.55 
Sons of anarchy. 22.00 Big brother. 
23.00 Glee. 0.05 Skins. 1.00 Jerry 
Springer. 2.00 Big brother. 3.00 
Numbers. 4.00 Sons of anarchy. 
5.05 Smash cuts. 5.50–6.55 Bac-
helor. 

TV4 FAKTA
14.00 SOS. 15.00 Saknad. 16.00 
Överleva. 17.00 Polis på plats i Santa 
Barbara. 18.00 Brottsplats. 19.00 
Förlossningskliniken. 20.15 Hospita-
let. 21.30 Det kungliga lasarettet. 
22.30 Akutmottagningen. 23.00 
48 avgörande timmar. 0.00 Kvinnor 
bakom galler. 1.10 Polis på plats. 1.50 
Ambulans. 3.00 Brottsplats USA. 
4.00 Kvinnor bakom galler. 5.05–
6.00 En seriemördares bekännelse. 

SVT24
20.00 Minuten. 21.00 Vem vet 
mest? 21.30 Coacherna. 22.00 
Skavlan. 23.00 Landet runt. 23.45–
0.00 Sportnytt. 

DISCOVERY
12.00 Dödlig fångst. 13.00 Extrem 
överlevnad. 14.00 Street customs. 
15.00 Mega engineering. 16.00 
Mythbusters. 17.00 Swamp Loggers. 
18.00 Wheeler dealers. 19.00 How 
stuff’s made. 20.00 Auction kings. 
21.00 River Monsters: Special. 
22.00 Jorden runt på 80 sätt. 

23.00 Swamp Loggers. 0.00 Ex-
trem överlevnad. 1.00 Auction kings. 
2.00 River Monsters: Special. 3.00 
Jorden runt på 80 sätt. 3.55 Dödlig 
fångst. 4.45 Bilfixarna. 5.35–6.00 
How stuff’s made. 

MTV
14.10 Degrassi. 14.40 Friendzone. 
15.10 Plain Jane 2. 16.10 Made. 17.05 
Friendzone. 18.05 Teen mom 3. 
19.00 Chelsea Settles. 20.00 Jersey 
shore 5. 20.55 Jersey shore. 21.50 
Crash canyon. 22.20 Ridiculous-
ness. 22.50 Pranked. 23.20 South 
Park. 23.50 American dad. 0.15 
Svampbob Fyrkant. 0.45 Nitro 
circus. 1.40 Jersey shore. 2.35 
South Park. 3.05 Svampbob Fyrkant. 
3.30 Fantastic music videos. 4.30–
6.00 Nightvideos. 

DR1
14.30 Bonderøven. 15.00 DR Upda-
te. 15.10 Lægerne. 16.00 Dyk Olli 
dyk. 16.15 Timmy-tid. 16.25 Skæg 
med bogstaver. 16.45 Sprutte-Pa-
truljen. 17.00 Pacific paradise police. 
17.50 DR Update. 18.00 Dyrehospi-
talet. 18.30 TV Avisen. 19.05 Aften-
showet. 20.00 Kender Du Typen. 
20.30 Restaurant bag tremmer. 
21.00 TV Avisen. 21.25 Penge: Kam-
pen om arbejdet. 21.50 Sporten. 
22.00 Kærligheden har to sider. 
0.00 OnsdagsLotto. 0.05 Nye hvide 
verden. 0.35–1.25 Lægerne. 

TV2 DANMARK
14.05 Liebhaverne. 14.35 Hva’ bru-
den ikke ved. 15.25 Dagens mand. 
16.00 Nyhederne. 16.05 Reg nyh. 
16.15 Beverly Hills 90210. 17.05 Ven-
ner. 18.00 Nyhederne. 18.10 Reg 
nyh. 18.20 Go’ aften Danmark. 
19.00 Nyhederne. 19.30 Regional-
program. 20.00 Han, hun og haven. 
20.35 Desperate housewives. 21.25 
Herre i eget hus. 22.00 Nyhederne. 
22.20 Reg nyh. 22.30 Taxaquizzen. 
23.05 Natholdet. 23.40 Krop umu-
lig! 0.30 Jail. 1.00 Destination: Kid-
napning. 1.45 Kongen af Queens. 
2.35 Natholdet. 3.00 Criminal In-
tent. 3.45 X-files. 5.00 Nissernes 
nye verden. 5.30–6.00 Action Man 
A.T.O.M. 

AL JAZEERA
14.00 Al Jazeera world. 15.00 News-
hour. 16.00 News. 16.30 The stream. 
17.00 Newshour. 18.00 News. 18.30 
People and power. 19.00 News. 
19.30 Inside story. 20.00 Newshour. 
21.00 News. 21.30 The stream. 
22.00 Witness. 23.00 Newshour. 
0.00 News. 0.30 People and power. 
1.00 Newshour. 2.00 News. 2.30 In-
side story DC. 3.00 Al Jazeera world. 
4.00 Newshour. 5.00 News. 5.30–
6.00 Fault lines. 

 TV I MORGON
SVT1
6.00 Nyh. 6.05 Reg nyh 6.25 Go-
morron. 10.00 Go’kväll. 10.45 Upp-
drag granskning. 11.45 Lyckan är en 
bluff. 12.15 Hübinette. 12.45 Det söta 
livet. 12.55 Robins. 13.25 Kobra. 
13.55 Svenska dialektmysterier. 
14.25 Minnenas tv. 15.20 Strömsö. 
16.00 Nyh. 16.05 Konståkning. 17.55 
Sport. 18.00 Nyh. 18.10 Reg nyh. 
18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyh. 19.15 
Reg nyh. 19.30 Nyh. 20.00 Antikrun-
dan. 21.00 Plus. 22.00 Debatt. 
22.45 Konståkning. 23.30 Nyh. 
23.35 Kulturnyh. 23.40 Sonja Henie 
– isens drottning. 0.35 Lyckan är en 
bluff. 1.05–6.00 Nattsändningar. 

SVT2
8.05 Kolossala krokodiler. 9.00 SVT 
Forum. 12.00 In treatment. 12.25 
Russin. 12.30 Vem vet mest? 13.00–
15.30 UR. 15.50 Unga ledare. 16.05 
Babel. 16.50 Bollywooddrömmar. 
17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 18.00 De tusen kajma-
nernas sjö. 18.50 Astronauter. 19.00 
Vem vet mest? 19.30 In treatment. 
19.55 Russin. 20.00 30 grader året 
om. 20.40 Musen. 21.00–22.00 Ak-
tuellt. 22.00 Sport. 22.15 Hockey-
kväll. 22.45 Vill jag vissla så visslar 
jag. 0.15 Från Sverige till himlen. 
0.45 Dyka med krokodiler. 1.40 In 
treatment. 2.05–2.20 Unga ledare. 

TV3
6.00 Nanny. 6.30 Rix morronzoo. 
9.00 Jims värld. 9.25 Lyxfällan. 
10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model 
16. 12.05 Project runway. 13.00 The 
real housewives… 14.00 Extreme ho-
me makeover. 14.55 Lyxfällan. 15.55 
Top model 16. 16.55 Project runway. 
17.55 Adam live. 18.55 Keno. 19.00 
Kniven mot strupen. 20.00 Lyxfäl-
lan. 21.00 Revenge. 22.00 Unforget-
table. 23.00 2 1/2 män. 23.30 Navy 
CIS. 0.25 Scrubs. 0.55 NCIS: LA. 
1.50 Extrema samlare. 2.45 2 1/2 
män. 3.10 Navy CIS. 3.55 Scrubs. 
4.20 It only hurts when I laugh. 4.45 
Adam live. 5.30–6.00 Nanny. 

TV4
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 
11.35 Hem till gården. 12.10 Hem till 
gården. 12.45 Holby city. 14.00 
Bygglov. 15.00 Ice road truckers. 
16.00 Så mycket bättre. 17.30 Halv 
åtta hos mig. 18.00 112 – på liv och 
död. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala 
nyheter. 19.20 Väder. 19.30 Halv åt-
ta hos mig. 20.00 Sveriges värsta 
bilförare. 21.00 Biggest loser Sveri-
ge. 22.00 Nyheterna. 23.00 Hawaii 
five–0. 23.55 Sveriges värsta bilfö-
rare. 0.55 Jordan, rättsläkare. 1.50 
Numbers. 2.50 The cleaner. 3.50 
That ’70s show. 4.15–5.15 Hem till 
gården. 

KANAL 5
6.05 AFV. 6.30 Vakna …/Mix … 9.35 
Grey’s anatomy. 10.25 Förhäxad. 
11.20 Sjunde himlen. 12.15 Allt till sa-
lu. 12.45 Vänner. 13.15 Ellen DeGene-
res. 14.05 The F-word. 15.05 OC. 
16.05 Unga mödrar. 16.35 AFV. 
17.05 Grey’s anatomy. 18.00 The 
middle. 18.30 Vänner. 19.00 Allt till 
salu. 19.30 Big bang theory. 20.00 
Unga läkare. 21.00 Criminal minds. 
21.55 The river. 22.50 Criminal 
minds. 23.50 Big bang theory. 0.15 
Cleveland show. 0.45 Unga läkare. 
1.45 Supernatural. 2.35 Girls of the 
Playboy mansion. 3.00 Cops with ca-
meras. 3.50–6.00 Nattsändningar. 

TV6
7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims värld. 
8.50 Spin city. 9.20–10.15 Smallville. 
10.45 Våra värsta år. 11.45 Stargate 
Atlantis. 12.40 Stargate SG-1. 13.35 
Jims värld. 14.05 Smallville. 15.00 
Simpsons. 16.00 Family guy. 16.30 
Scrubs. 17.30 How I met your mother. 
18.00 Cops. 18.30 Simpsons. 19.00 
Family guy. 19.30 2 1/2 män. 20.00 
Simpsons. 21.00 Zombieland. 22.55 
Scrubs. 23.55 How I met your mot-
her. 0.25 My name is Earl. 0.55 Spin 
city. 1.25 Skål. 2.00 Caught on came-
ra. 3.00 Våra värsta år. 3.50 Stargate 
Atlantis. 4.35 Stargate SG-1. 5.20 Co-
ps. 5.45–6.10 Whacked out sports. 



3 l Chill Out
Australien / Kalifornien / Sydafrika 
Flera varianter.

24 brk Spendrups
0,33 l. Premium Gold. 5,9 %

6 fl Chapel Hill  
Ungern Pinot Noir Rosé / Chardonnay. 

21878
6 flaskor

€ 24,15
SEK

20663
3 x 24 brk

€ 22,81
SEK

Stort urval!
Låga priser! 

3 x 24 brk Carlsberg / Tuborg
0,33 l. Sort Guld / Gold. Upp till 5,8 %

6681
24 brk

€ 7,38
SEK

8505
3 liter

€ 9,39
SEK

Gäller under perioden 28 mars till 1 maj 2012 · www.calle.dk · Layout: Calle Marketing · Vi reserverar oss för ev. moms-, pant- och kursändringar. Detta 
gäller även för tryck- och biljett fel samt ej framkomna varor. Annonserade varor är inklusive tysk moms. Se våra öppettider på www.calle.se    

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Calle Rostock
Neue Goorstorfer Strasse 50
D-18146 Rostock
Tyskland
Se våra öppettider på www.calle.se  

Calle Heiligenhafen
Tollbrettkoppel 8
D-23774 Heiligenhafen
Tyskland
Se våra öppettider på www.calle.se

Calle Burg
Industriestrasse 4
D-23769 Burg
Tyskland
Se våra öppettider på www.calle.se

Barn – varje onsdag i City
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