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KOFI ANNAN
BESÖKTE
SKÅNE
Q Kofi Annan avbröt sitt

ROLIGA APPAR
FÖR
BARNEN
Q På bloggen Pappas

VECKANS HOMIE:
KRISTIAN
KORNHAG
Q ”Jag hade en svart skinnväst på mel-

medlande i Syrien för att
hedra Raoul Wallenberg
i Lund.

appar sätter Daniel
Wieselberg betyg på
småbarnsappar.

lanstadiet som jag inte var speciellt
stilig i då, och det skulle jag nog inte
vara nu heller. Jag hade trätofflor till.”
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”Är det avundsjuka
som gör att rullstolsburna vill ha ramper
till ytterdörren?”

Barn – varje onsdag i City

FOTO: MÅRTEN SVEMARK

STÄMMER SALONGSÄGARE

”Jag driver det
här för andra
tjejer med
slöjas skull.”
Rayan Abdel Rahman

Hon tar strid för sin slöja

Q 18-åriga Rayan Abdel Rahman fick vända i dörren när hon kom till sin praktikplats på en skönhetssalong. Anledningen var att hon bär slöja. I dag möter hon salongsägaren i rätten.
SIDORNA 2–3

Nya Taxi 23 sänker priserna!
Förr 65:Förr 85:-

NU 59:NU 79:-

Förr 89:Förr 105:-

NU 79:NU 99:-
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MALMÖ

QMalmöeleven Rayan Abdel Rahman var på sin praktikplats i 15 minuter, sen skickades hon hem. För att hon bär slöja.
QI dag ett år senare möter hon ägaren till frisörsalongen i rätten.

Hon kräver upprättelse

SKÅNE. ”Jag driver det här
för andra tjejer med slöjas skull.”
Det säger 18-åriga
Rayan om att hon stämt
salongsägaren.
Händelsen kraschade
hennes självförtroende.
Men nu är hon fast besluten att fullfölja sin
dröm: att starta eget.

Hon gör det eftersom hon
vill följa sin religion. Slöjan ger henne trygghet och
styrka.
– Alla människor jag
mött under min uppväxt
har respekterat det. Jag
har aldrig utsatts för kränkningar, innan det här.

FAKTA

Diskrimineringsombudsmannen
Den vanligaste anmälan till
DO handlar om människor
som upplevelser sig etniskt
diskriminerade i arbetslivet.
Malmö är överrepresenterat

när det gäller anmälningar.
Läs mer i Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning på www.do.se

Slöjan inget problem

Rayan har varit ute på prakCity träffar Rayan Abdel tik på frisörsalonger både
Rahman på hennes lunch- före och efter händelsen –
rast på Rönnens gymna- utan att slöjan setts som ett
sium. Här läser hon andra problem. Hon fattar inte
året på Hälsoprogrammet varför en frisör som jobbar
med händerna inte får
– en utbildning där
ha något på sitt eget
eleverna med rehuvud. Men mest
gelbundenhet får
känner hon sig illa
testa på arbetsli”Jag hann knappt behandlad.
vet.

INTE
VÄLKOMMEN
hälsa.”

Hann knappt hälsa

RAYAN OM NÄR HON KOM
TILL SALONGEN.

Rayan skulle göra sin
första praktikdag när hon
klev in i skönhetssalongen
i Malmö i mars ifjol.
– Jag hann knappt hälsa innan hon sa att jag inte
var välkommen. Att kunder
skulle känna sig obekväma
på grund av slöjan.
– Det var tre–fyra kunder
där och hon sade det högt
inför dem, och inför en annan praktikant. Det hade
varit en annan sak om hon
hade tagit mig åt sidan och
pratat vänligt. Frågat om
min slöja. I stället sade hon
åt mig att gå.
Rayan Abdel Rahman
har burit slöja sedan hon
var tolv år, på eget initiativ.

Vill få en ursäkt

Därför anmälde Rayan
både till polisen och Diskrimineringsombudsmannen,
DO. När båda utredningar
lades ner tog hon kontakt
med en juristfirma, som
stämt salongsägaren på
150 000 kronor.
– Jag vill att hon ska erkänna det hon gjort, och be
om ursäkt.
– Jag bryr mig inte om
pengarna. Men hon förstörde min självkänsla. Jag vill
inte att någon annan ska
behöva utsättas för samma
sak.
QFotnot: Efter händelsen avbröt Rönnens gymnasium sitt
samarbete med salongen.

RÄDD NÄR HON SÖKER JOBB
Q ”Jag hade jättemycket självförtroende när det gäller jobb innan, men efter det som hände känner jag mig rädd när jag söker
praktik och jobb”, säger Rayan Abdel Rahman som är tacksam för stödet hon fått från skolan, familjen och vännerna.

NYHETER I KORTHET
MALMÖ

SKÅNE

Inte tillräckligt många
turister i Skåne
Region Skåne har sedan 2009 satsat
107 miljoner på att bli det näst mest
besökta turistmålet i Sverige på fem
år, skriver nyhetsbyrån Rapidus.
Det krävde en fördubbling av antalet gästnätter.
Men sedan bolaget Tourism in Skåne drog igång har gästnätterna på hotell och vandrarhem bara ökat med
1 procent.
– Vi styr inte hela utvecklingen. Det
vi ser är att affärsresandet påverkades
mycket av att det varit tufft för skånskt
näringsliv i allmänhet, säger Pia Jönsson-Rajgård på Tourism in Skåne.
CITY

FARAN FÖR

GULSOT
ÄR ÖVER

QFaran för gulsot
är över på den Hyllieförskola där ett
barn och en anhörig för en knapp
månad sedan
konstaterades ha
hepatit A. Det meddelar Smittskydd
Skåne.

CITATET

Dålig ekonomi
på Kirseberg
Segevångsskolans högstadium ﬂyttar till Kirsebergsskolan, Kirsebergstidningen lägger ner och restaurangen på Mötesplats Kirseberg bommar igen.
Det är några av förslagen
till att få Kirsebergs ekonomi i balans.
Underskottet för 2012
uppgår till 15,7 miljoner
kronor.
I dag ska Kirsebergs
stadsdelsfullmäktige besluta om åtgärderna.
CITY

MALMÖS CYKELNÄT
BYGGS UT YTTERLIGARE

Q Nästa steg i utbyggnaden av Malmös
cykelnät blir Lantmannagatan och Munkhättegatan, efter beslut i tekniska nämnden i går. Sträckan Lantmannagatan mellan
Ystadsgatan och Lönngatan planeras börja
byggas 2013. Mellan Lönngatan och Ystadsvägen byggs cykelväg år 2014. Gatan blir
i och med detta smalare.
CITY
ARKIVFOTO: LARS BRUNDIN/SYDSVENSKAN 2011

”För en del är det inte
några problem att
korsa en trafikerad
gata, för andra är det
ett oöverstigligt hinder.”
ANDERS RUBIN, S, OM ATT TEKNISKA
NÄMNDEN ANTAGIT ETT FOTGÄNGARPROGRAM FÖR MALMÖ ÅR 2012–2018. DET SKA
FÖRBÄTTRA FOTGÄNGARNAS VILLKOR,
ÖKA ANTALET GÅENDE.
CITY
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JAKTEN PÅ

i domstol MISS

UNIVERSUM

Nekar bestämt
till anklagelsen
MALMÖ. Personal får inte
ha huvudbonad: oavsett
om det är keps, mössa
eller slöja.
Sådan är klädkoden
och har alltid varit, hävdar salongsägaren.

TYDLIGHET

City har pratat med kvinnan som är i 50-årsåldern,
men hon vill inte kommentera att hon blivit stämd av
Rayan Abdel Rahman.

TED GEMZELL, VD FÖR
BRANSCHORGANISATIONEN FRISÖRFÖRETAGARNA.

”Har man en
särskild policy så
måste man vara
tydlig med det.”
sörföretagarna. Han ser
inga som helst hinder för att
en frisör jobbar med slöja.

Slöjan var orsaken

I hennes svar till DO medger kvinnan att hon nekat
Rayan praktik på grund av
slöjan och att det skett i salongens entré. Men hon nekar bestämt till att ha diskriminerat.
Att personalen visar håret är viktigt i marknadsföringen, menar hon. Eftersom man jobbar just med
hår. Men det finns ingen
skriven policy.
Ted Gemzell är vd för
branschorganisationen Fri-

27:E & 28:E APRIL
FREDAGEN 27:E APRIL
Casting på Center Syd Shoppingcenter - alla
sökande till Miss Universum kan besöka oss
kl 16.00 –19.30 för provfotografering. Bästa
tjejerna går vidare till regionsﬁnalen. Tjejer
18–26 år kan söka.

LÖRDAGEN 28:E APRIL

Ovanlig situation

– Situationen som uppstått
är ovanlig. Vissa salonger
satsar mycket på att inspirera genom personalens image: att de färgar håret, har
accessoarer, bär sjalar med
mera. Det är upp till den
som driver verksamheten.
– Men har man en särskild policy så måste man
vara väldigt tydlig med det.
Vi på Frisörföretagarna
skulle inte rekommendera
kravet att inte bära slöja.

kl 15.00 Regionsﬁnal. Intervjuer och modevisning. Uppträdande av Jenny Redenkvist.

KONFERENCIER RONNIA FORNSTEDT
MISS UNIVERSUM SVERIGE 2011

26/4–29/4 FIRAR CUBUS 300 BUTIKER!
MALMÖ

LANDSKRONA

Rånad på bil av
maskerade män

16-åring misstänkt för mord

Polisen larmades till Fosievägen i går eftermiddag. Flera
män med huvor ska ha rånat en
man på dennes bil, skriver Sydsvenskan på nätet. Senare på
kvällen greps tre män vid Söderkulla, 18, 20 och 28 år gamla för
inblandning i rånet.
– Bilen de satt i tillhör en av
de misstänkta gärningsmännen.
Offrets bil har vi ännu inte hittat, säger Skånepolisens informatör Cindy Schönström- Larsson till Sydsvenskan.
Mannen ska inte ha skadats
vid rånet.
CITY

En 16-årig pojke sitter anhållen, skäligen misstänkt
för mord på en 19-årig kvinna i Landskrona i måndags
kväll. 19-åringen hittades
svårt knivskuren och livlös
i en lägenhet sent i måndags kväll.
I närheten hittades den
16-åriga pojken, som enligt
Landskronaposten är närstående till kvinnan. Han
greps, men ska i förhör ha
nekat till brott. Skäligen
misstänkt är den mildare
graden av misstanke. CITY

SFI

SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE

Detta ﬁras med 30% på ALLA VAROR
i hela butiken!

VI HÄLSAR UR&PENN VÄLKOMNA!
Den 25 april öppnar Ur&Penn sin butik på
Center Syd Shoppingcenter. Välkommen!

Innebrännare:
Finne som inte går att
”klämma ut”.

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

ALLA TEXTER

MALMÖ. Polisens satsning

mot illegala vapen i Malmö börjar ge resultat.
Två åtal lämnades in
i går – mot unga män
med skarpladdade
vapen.
Det ena fallet handlar om
en familj på Svågertorp.
Polis genomförde en husrannsakan i deras villa
i samband med en annan
utredning för fyra veckor
sedan, och fann ﬂera saker
som normalt inte förvaras
hemma hos en familj med
barn i lågstadieåldern.
I en väska på vinden låg
en Kalasjnikov och ett 60tal patroner.

SATSNING
Q Sedan årsskiftet, då
specialsatsningen Alfred
drog igång, har 23 skjutvapen beslagtagits.

ARKIVFOTO: LISBETH WESTERLUND/SYDSVENSKAN

Polisen börjar
se resultat efter
vapensatsning
Inklämd under föräldrarnas säng påträffades en pistol, skarpladdad med sex
patroner.
Men ingen av familjemedlemmarna vill i förhör

ta ansvar för polisens fynd.
Åklagaren åtalar nu pappan
för grovt vapenbrott gällande pistol – och den 24-årige
sonen för automatkarbinen.
Grovt vapenbrott

Desto mer talför är den
24-årige man som stoppades med en skarpladdad
pistol i Arlöv för två veckor
sedan.
Han bär vapnet för att
kunna försvara sig, och erkänner därmed grovt vapenbrott.
24-åringen åtalas även
för att ha stoppats två gånger med narkotika och dopingpreparat på sig. Och för

att ha stoppats av tullen när
han försökt smuggla in 102
gram cannabis över bron.
23 skjutvapen

Polisen redovisade för 1,5
vecka sedan statistik över
beslagtagna vapen sedan
specialsatsningen Alfred
drogs igång vid årsskiftet.
Q23 skjutvapen har beslagtagits.
Q 105 husrannsakningar
har genomförts.
QDe polisanmälda brotten
har minskat med 21 procent
– jämfört med samma period ifjol.

Produktspecialist från Swarosvki på plats i butiken
Sverigepremiär
Boka ditt ex! Swarovski
sätter ny nivå i skärpa i denna
smidiga och lätta kikare.

EL Range 8x42
NYHET!

Boka ditt ex! Ny EL Range med
avståndsmätare ger dig möjlighet att
mäta avsvstånd från 30–1375 meter
utan att ge avkall på optisk kvalitet.

CL Companion 10x30
Specialpris i butiken idag!
Din kompakta vän som
du alltid kan ha med dig.
Ord pris 8699:-

ATM 80HD inkl. 20-60x och stativ
Specialpaket i butiken idag!
Tubkikare med högsta
optiska kvalitet i paket
med stativ i kolfiber.
Ord pris 31799:-

BLOGGEN
CITYSKANE.
SE/
CITYKRONIK
AN

Jag anser
mig vara
hyfsat slug
Ibland hör man människor prata om Den Kungliga
Svenska Avundsjukan. Det
är ungefär samma människor som hävdar att det typiskt svenska är att vi styrs
av Luther (en kristen reformator från tysk-romerska Sachsen-Anhalt) och
Jantelagen (en ﬁktiv lag från en ﬁktiv stad
i Danmark, skapad av en norsk författare).
Avundsjuka, påstår dessa, är orsaken till att
människor reagerar negativt på att vissa tjänar
kopiöst mycket mer pengar än andra. Hade folk
inte varit så förtvivlat avundsjuka så hade de
bara gillat läget och glatts med dem som har
turen att ha framgång.
Jag anser mig vara hyfsat slug, men får ändå
inte det resonemanget att gå ihop rent logiskt.
Om vi, rent hypotetiskt, tänker oss att en vd för

PETER HERKEL
peter.herkel@citymalmo.se

Kikardemo Swarovski idag 10–18

EL 8x32
Swarovision

Krönikan

KRÖNIKEPÅ-

www.mattssonsfoto.se
Klosterg 3, Lund, 046 -211 12 04

Gilla oss på facebook.com/
mattssonsfoto

Svenskt Näringsliv tjänar 525 000 kronor
I MÅNADEN på att vara ansvarig för en lobbygrupp för direktörer, medan vd:ns hembiträde tjänar 202 800 OM ÅRET på att vara ansvarig för vd:ns kalsongtvätt, och om vi sedan,
fortfarande hypotetiskt, tänker oss att någon,
till exempel jag, ser på de siffrorna och utbrister ”herrejesusjävlar vad orättvist!” – är det då
verkligen avundsjuka jag känner?
Var det avundsjuka de svarta i Sydafrika kände när de tyckte att de skulle få åka med samma
bussar som de vita? Var det avundsjuka på att
de styrande hade ensamrätt på det fria ordet
som ﬁck Syriens folk att göra uppror? Är det
avundsjuka som gör att rullstolsburna vill ha
ramper till ytterdörren? Ska de inte bara gilla
läget och glädjas med oss som kan gå i trappor?
Finns det verkligen aldrig en rimlighet i att
tycka att avstånd mellan människor – ekonomiska, sociala, demokratiska – är för stora?
Klyftorna ökar i det nya Sverige. Jag tillhör inte

Klipp ut annonsen och få 100 sek extra på er värdering när Du säljer för mer än 1 000 sek.

Sälj ditt silver & guld
till rekordhögt pris!
Guld fö
r upp ti
ll
351 kr/
g (24k
)

Guldbrev besöker:

de drabbade. Jag hasar runt i småbyxor på arbetstid och kan låna av mina föräldrar om jag
inte har till mina hus- och
bil- och studielån. Ändå
känner jag oro. Enligt
somliga är det alltså
avund jag känner.
En sak kan de vara
säkra på: jag är inte
avundsjuk på
deras förmåga
att analysera
världen.

Malmö - Ons 25/4 & tor 26/4, kl. 11-18
Rica Hotel, Stortorget 15

Våra erfarna värderare värderar ditt guld kostnadsfritt.
Vi köper all slags guld oavsett färg, karathalt och skick.
Vi köper silver, dock endast matsilver, pokaler och tackor.
Tryggt & Smidigt gör vi en utbetalning direkt på plats.
   
Ta med Id-kort, kontonummer eller kontokort.

er
en silv
er vi äv
tfot,
t
a
Nu köp
K
k t m ed
r
ä
m
ll
92 5
kontro
0, eller
800, 83

KALLE

LIND

HELSTBARAPOSITIVRESPONS@GMAIL.COM
Kalle Lind är diversearbetare i kulturbranschen, aktuell med romanen
”Blandfärs” och som morgonpratare i P4.

Guldbrev är ett av Sveriges ledande företag inom Guldhandel.
Guldbrev är ett svenskägt företag och samarbetar med polisen.
Besök vår hemsida www.Guldbrev.se. Kundtjänst: 08-12 00 28 00.

JAPP!

Kollektivtrafik i teorin.

NOPE!

Kollektivtrafik i praktiken.
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Nyheter

CITY i går.

CITY 2 april 2012.

CITY 17 december 2010.

CITY 15 mars 2011.

”Han använder ett språk
som är antisemitiskt”

MALMÖ. Malmöborna har
valt en rasistisk borgmästare. Det tycker Shimon Samuels från Simon Wiesenthal center.
I går var han på ett
seminarium i Malmö.

– Ni har makten att rösta in
vem ni vill och jag tycker att
ni har valt in en rasist.
Shimon Samuels från
Simon Wiesenthal center
var i går på ett seminarium på Malmö högskola.
I citatet ovan syftade han på
att kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu vid
upprepade tillfällen hamnat
i blåsväder för sina uttalanden om judar i Malmö.
Samuels nämner att
Ilmar Reepalu för några år
sedan tyckte att judiska församlingen i Malmö borde ta

avstånd från Israels politik
i Palestina. Upprörande, enligt Samuels, eftersom rabbinen i Malmö samtidigt blivit attackerad ﬂera gånger.
Nyligen sa Ilmar Reepalu
att Sverigedemokraterna inﬁltrerar den judiska församlingen. Ett uttalande som
han senare tagit tillbaka.
– Det ﬁnns folk som är
omedvetet rasistiska eller
islamofobiska. Det betyder
inte att de är oskyldiga, säger Samuels.
Simon Wiesenthal center
avrådde år 2010 judar från
att resa till Malmö. Det rådet kvarstår.
Senare utvecklar Samuels resonemanget för City.
– Jag är övertygad om att
Reepalu är en intelligent
man, men han använder ett
språk som är antisemitiskt.

Q Shimon Samuels.

Antisemitism stannar sällan
vid bara ord. Malmö har alla
ingredienser för att bli ett
nytt Toulouse och det vill
vi inte.
”Känner inte igen mig”

En kvinna i publiken var
upprörd:
– När jag ser vad tv och
tidningar säger om Malmö
känner jag inte igen mig. Vi
blir porträtterade som rasister och det är vi inte. Vi välkomnar en massa olika kulturer.

Skeppshult; vägra slit-och-släng!

Många nickade instämmande, och det var denna
fråga som Shimon Samuels från Simon Wiesenthalcentret återkom till.
– Det här är mitt tredje
besök i Malmö, och alla har
varit förknippade med borgmästaren (Ilmar Reepalu,
kommunstyrelsens ordförande). Det är inte Malmö
i sig själv som är problemet.
Men jag tror inte att han förstår vad han gör.
Att kräva att den judiska
församlingen i Malmö tar
avstånd från Israels politik
i Palestina är farligt, menar
Samuels.
Han berättar att flera
andra minoriteter, exempelvis romer, har hört av
sig och berättat om sina
upplevelser av hot i Malmö.

City har sökt men inte
nått Ilmar Reepalu.
ISABELLE BECKMAN
isabelle.beckman@citymalmo.se

FAKTA
Vad Reepalu
borde göra,
enligt Samuels
Inrätta en telefonlinje till
Malmö stad bemannad av
en rom, en jude, en muslim
och andra minoriteter. Så att
Malmöbor som ringer kan
känna sig trygga.
Införa obligatoriska studiebesök för skolbarn till en
synagoga, en moské och en
kyrka.
Dessutom bör en hatbrottsenhet införas och polisen
arbeta hårdare mot hatbrott,
tycker Samuels.

Reepalu
uppmanas
vara försiktig
med orden
MALMÖ. En uppmaning
att vara försiktig med
orden.
Det fick Ilmar Reepalu
av president Obamas
sändebud Hannah Rosenthal, som var i Malmö i går.

Enligt TT framförde hon
kritik mot polisens hantering av hatbrott i Malmö
– vilket Reepalu instämde i.
Men hon gav också Ilmar
Reepalu rådet att tänka på
vad han säger.
– Jag inser att en av de
viktigaste delarna är att aldrig någonsin skuldbelägga judar i Malmö för övergrepp som staten Israel begår, säger Reepalu till TT.
De båda kom också till
slutsatsen att det är i skolorna som arbetet mot antisemitism måste börja.
ISABELLE BECKMAN

Provkör ”en riktig cykel”

SKEPPSHULT NATUR BAS

SKEPPSHULT STEP

Natur bas – en Natur i själ och hjärta. En underbar ”glidarcykel”. Mjuk,
skön och värdig. Navgenerator, skön sadel m.m. 3 el. 7 växlar. Dam/herr.
Ord.pris dam 3 vxl från 6 195:- NU 5 595:-

Step stiger man på. Andra cyklar ”hoppar man” på. Step har ett extremt
lågt insteg, vilket gör den lätt att använda. Av alla. Navgenerator, ställbar
styrstam, skön sadel m.m. 3 el. 7 växlar. Ord.pris från 6 895:- NU 6 295:-

När du vill jobba med sport och pengar!
I höst startar Sveriges enda yrkesutbildning för
SPORTMARKNADSFÖRARE i Helsingborg.
INFORMATIONSTRÄFF torsdag 26 april,
kl 16:30 - 18:00, Idrottens Hus.
För ansökan och mer information: www.caddie.se.
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INBJUDAN . VERNISSAGE

Temaauktion Graffiti | Urbankonst
onsdagen 25 april kl 18-20 . Baltzarsgatan 6
Lägg bud och läs mer
på www.lauritz.com
25 april – 5 maj 2012
Tel 040 / 694 98 21 . malmo@lauritz.com

T
S
Ö
L
A
K
A
M
T
L
HE
!
R
E
PRIS
A
G
Å
L

55” LED-TV
Internet TV
Närvarosensor

13990
SPARA 9000:A-G

A

55”/140CM

160 kWh/ÅR 115 W

3D LED-TV
BRAVIA Internet Video - Tillgång till YouTube och utvalda webb-TV direkt på TVn.
X-reality PRO - Bildprocessor med dubbla chip som återger naturtrogna färger.
OptiContrast-skärm - Njut av hög bildkvalité med minimala reﬂexer från rummet.
Ambient Sensor ställer automatiskt in bilden i efter rummets ljusförhållande.
Inbyggt WiFi för enkel anslutning till Internet och DLNA.
Begränsat antal (Ordinarie gigantenpris 22990:-)
KDL55HX823BAE

4x

Eller direkt
i din mobil!

LA
BETA
T ATT

T
YCKE
M
R
FÖ
/st

DET Ä

R DU

499
UNDE

PRISE
LVA
R HA

T!

SE ALLA VÅRA ERBJUDANDEN PÅ
www.elgiganten.se/kampanj

Max en av

varje annonsvara

per kund.

el
16,1 Megapix
ideo
720p HD-v
r
tabilisato
Optisk bilds

M

ganten.se

Digitalkamera

www.elgi

Du behöver en QR-läsare
till din smartphone

Komplett köksmaskin
Smarta tillbehör

Energieffektiv tvättmaskin
1400 varv centrifugering
Energiklass A+

Intel Core i5 processor
4 GB internminne

2190

2790

9990

A-G

A+

170 KWH/ÅR

9400 L/ÅR

5

A

65

78

Apple
iMac 21,5”

Tvättmaskin

Köksmaskin
Köksmaskin med effekt på 900 watt och
medföljande tillbehör.
Skålen kommer i rostfritt stål med
kapacitet på 1,5 kg deg eller 3,9 liter
ﬂytande vätska
MUM54240

Annonsen gäller Elgigantens varuhus så långt lagret räcker, dock längst
tom 29/4-2012. Se våra öppettider på www.elgiganten.se.

Användarvänlig maskin med stor
lucköppning
5kg tvättkapacitet
WAA281E1SN

AMD Radeon HD 6750M m/512 MB dedikerat,
500 GB hårddisk, wlan & minneskortsläsare
Skärm och dator i samma aluminiumschassi
gör den båda platsbesparande och tålig
Mac OSx och iLife 11 förinstallerat samt att
tangentbord & mus ingår
IMACMC309SA
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Nyheter

Ranelid har raggat kändisar
till Stadsmissionens antologi

– Jag är uppvuxen i Malmö.
Hur långt jag än reser har
jag mitt hjärta i Malmö, och
jag kommer aldrig längre
än till mitt eget hjärta, säger
Björn Ranelid.
Han är en av 20 medverkande författare som tolkat ämnet medmänsklighet
i Stadsmissionens antologi

”Människan är större”. I sitt
bidrag skriver han om sin
egen barndom och förhållandet till Malmö.

FOTO: EMELIE MALMROS

MALMÖ. Björn Ranelid, Tomas Tranströmer och
fotbollsspelaren Staffan
Tapper är tre av 20 skribenter som tolkar ämnet medmänsklighet i en
antologi som ges ut av
Stadsmissionen i Malmö. Syftet är att rikta
uppmärksamheten mot
unga.

5 000 exemplar

Boken har tryckts i 5 000
exemplar och överskottet
går till Stadsmissionens arbete med unga och mötesplatsen Enter. Till Enter
kan tjejer mellan 13 och 20
år komma och få stöd eller
bara ta en ﬁka.
– Det är speciellt viktigt
för mig att det riktar sig till
unga. Allting börjar i barndomen, den bär man med
sig hela livet, säger Björn
Ranelid.
Bland författarna i antologin finns nobelpris-

Q Johanna Saunders är
verksamhetschef på Enter,
en mötesplats för unga
tjejer, dit överskottet från
antologin går.

tagaren Tomas Tranströmer, Sigrid Combüchen,
Torbjörn Flygt och fotbollsspelaren Staffan Tapper.
Förhoppningen är också att boken ska kunna an-

Q Björn Ranelid har själv valt ut och kontaktat 14 av de 20
författare som medverkar i boken. ”Ingen teknologi i världen
kan ersätta människans ord”, säger han. FOTO: EMELIE MALMROS

vändas i skolor och studiecirk”Den bär man
lar, och att med sig hela livet”
fler tjejer
BJÖRN RANELID OM
SOM TEMA
ska hitta till BARNDOMEN
I SITT BIDRAG TILL
ANTOLOGIN
Enters verksamhet.

VIKTIG

”Betyder jättemycket”

– Detta betyder jättemycket
för oss, inte bara på grund
av pengarna i sig utan också uppmärksamheten. Vi
har en fast verksamhet,
men vi är helt beroende av
ﬁnansiering genom fonder,
stiftelser och bidrag, säger
Johanna Saunders som är
verksamhetschef på Enter.
EMELIE MALMROS
redaktionen@cityskane.se

FAKTA
Antologin Människan är större
Antologin Människan är större ges ut av Stadsmissionen i
Skåne. 20 författare och flera
fotografer och illustratörer
har bidragit. Syftet är att beskriva olika sidor av vad det

kan innebära att vara människa.
Kan köpas på Stadsmissionens hemsida och deras butik
i Malmö. Överskottet går till
ungdomsverksamheten Enter.

Fukt – Mögel – Dålig lukt?
ÄR LÖSNINGEN PÅ DINA PROBLEM!
BILAR & BÅTAR

LUFTRENARE

Eliminerar lukter från
fukt, mögel, rök, husdjur m.m.
Liten, smidig och effektiv.

s
ta os
k
a
t
e
Kon ärmast .
för n rsäljare
ö
återf

Kan drivas
på 12 Volt

Effektiv mot pollen,
damm och dålig lukt.
Lindring för allergiker
och astmatiker.

SANERINGSAGGREGAT

Efter brand eller vattenskada. Även för
fast installation vid lukter i bl.a. soprum.

Tel 040-16 40 50

www.swema-trading.se

VÄSSA DINA TEXTER
Med rätt formuleringar blir din text läst. Samtidigt stärker du ditt eget och
företagets varumärke. Denna uppskattade kurs är för dig som skriver mycket
på jobbet och som vill fräscha upp språk och stilistik. Tydliga exempel och
övningar gör dig till en proffsigare och säkrare skribent.
Tisdag 12 juni kl. 9-16, på Radisson Park Inn, Västra Hamnen i Malmö
Pris: 2.390:- exkl.moms, inkl. lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag

AB Marianne Hühne

JOURNALISTIK

Nästa införande är den 30 april Boka din annons hos Sydsvenskan,
Petra Johansson, tel 042-21 84 08 - 383 000* läsare väntar!
(*avser Sydsvenskan och City Malmö Lund. Källa: Orvesto Konsument 2011:2) Webb: Sydsvenskan.se

Malmö / Stockholm

Newton utbildar
fastighetsbranschen
Höstens diplomutbildningar:
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Nyheter

Biolinedag 26/4
Boka tid för en expressbehandling E
n
(ca 30 min) inklusive hudanalys 1 dast
0
0:-*
med Biolines hudexpert!
*Vid köp av vårt produkterbjudande bjuder vi på behandlingen!

Köp 3 betala för 2
– den billigaste på köpet*!

30APRILTALLRIKEN
PILDAMMSPARKEN

*Gäller endast Biolines produkter denna dag!

webshop

VALBORG

www%#$$%$$ (+rnvägsgatan 25, Limhamn tel. 040-367454

Scholl-dag på TEMO!

10% på Scholl

Gäller skor och övriga Schollprodukter
Airbase:
Dam/Herr,
ord 799:-

Lisbon:
Dam,
ord 899:-

Rio:
Dam,
ord 599:-

PICKNICK  ÖRSÅNG
BRASAN TÄNDS KL 21.00

Match:
Herr,
ord 899:-

Besök gärna vår butik på nätet www.temosjukvardsaﬀar.se
St Gråbrödersgatan 5 Lund | 046-211 56 20 | Mån-fre 10-18, lör 10-14

www.malmo.se/valborg

Starta nu så är du
smal till sommaren!
Nu kan du gå ner upp till 30 kg i vikt
på bara 4 månader. Du väljer själv
programlängd 4, 6 eller 12 månader
beroende på hur mycket du vill gå
ner i vikt.

28 maj 2012
PGA of Sweden National

Ring nu!
0771-54 55 66

Scramble of Hope är en golftävling till
förmån för Barncancerfonden, med kändisar som
gör ert fyrmannalag till ett lag om fem.

Vi söker 15 deltagare som vill
gå ner i vikt före sommaren.
Begränsat antal platser!

Följande supertrevliga kändisar kan ni bjuda på i auktionen,
där varenda krona går till Barncancerfonden:
Loffe Carlsson, Sven Melander, Johan Tumba, Patrik Sylvegård,
Peppe Eng, Paul Tilly, Pontus Gårdinger, Niklas Skoog, Suzanne Sjögren,
Hans Mosesson, Cristian Sterning, Niclas Nylén, Hasse Mattisson,
Andreas Yngvesson, Micke Larsén, Bosse Svanberg, m.fl.

Catrin

20 kg lättare!

Anmäl er nu, platserna är begränsade!

s c ra m b l e o f h o p e . s e

MalmöCity - Mäster Nilsgatan 6
Limhamn - Geijersgatan 6
Lund - Öresundsvägen 17
www.xtravaganza.se

Vi kan varaktig viktminskning

En golftävling till förmån för Barncancerfonden.

9
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Nyheter

Tv-kändisen hyllar linjebussen till Ullared

Två gånger i veckan kommer Swebus från och med
i dag köra från Malmö till

shoppingmeckat i Halland, med
stopp i bland
annat Lund,
Landskrona
Rose-Marie
och HelsingAndersson
borg. Andra
Ignberg.
bussbolag har
kört mellan Skåne och Ullared länge, men inte med
samma regelbundenhet.
– Detta är ett komplement som är linjebundet.
Det blir inte lika fullbokat
och det går alltid en buss

de dagarna, säger Swebus
presschef Ingvar Ryggesjö.
Det senaste året har företaget fått frågor varje vecka
om varför de inte kört till
Ullared och varuhuset Gekås, säger Ryggesjö.
”Jättebra”

Oxiebon Rose-Marie Andersson Ignberg blev
rikskändis efter sin medverkan i dokusåpan ”Ullared” för drygt två år sedan.
Hon är förtjust över den nya
busslinjen.

– Det är jättebra. Jag har
många arbetskamrater som
är ensamma som vill åka
upp och kan ha svårt att få
ihop folk till en bil.
Själv åker hon upp till
Ullared minst två gånger
per år, både med buss och
bil. Det ﬁnns chans att det
blir ännu ﬂer resor nu.
– Min dotter som är 14 år
vill upp med bussen nu, jag
lovade att ta reda på hur det
funkar.
ISABELLE BECKMAN
isabelle.beckman@citymalmo.se

FAKTA

Rose-Marie Andersson Ignbergs tips
till Ullaredsnybörjaren:
FOTO: SCANPIX

MALMÖ. I dag är det premiär för linjebusstrafik
mellan Malmö och
Gekås i Ullared.
TV-stjärnan RoseMarie Andersson Ignberg från Oxie ger Cityläsarna sina bästa shoppingtips.
– Är man nybörjare
och kommer upp blir det
som en chock.

Första gången man kommer upp kan det bli som en
chock eftersom varuhuset är
så stort. Skriv upp det som är
viktigt och handla det först.
Håll reda på plånboken.
Många lägger väskan i kundvagnen – gör inte det. ”Trots
att jag är van handlare får jag
ofta springa och leta efter
vagnen.”

Södra

Sandby
r
e
s
l
e
d
n
ä
h
&
l
e
d
n
a
h
10 minuter från Lund

Enkelt att parkera

Trivsam miljö

0,5 liter och 1 liter
Även glasstårtor
och glassbakelser

© 2012 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman.
All rights reserved. www.bobthebuilder.com
© 2012 HIT Entertainment Limited.

Få inspiration och tips
av inredare Mia Thörn
Skogsvägen 1
046-272 50 00

Vi går mot
sommartider!!

eller hålla bröllop,
Ska ni ﬁra en student
marfest eller kanske ha en som
tillfällen.
vi har blommor för alla

Välkomna in för tips och

idéer.
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Nyheter
F O T O : M I C K A E L TA N N U S

Är du i riskzonen för brutna ben?

I samarbete med ROP (Riksföreningen Osteoporotiker i Skåne)
Amgen AB och GlaxoSmithKline AB

BN-SWE-AMG-314-2012- April-P

Benskörhet (osteoporos) är en dold folksjukdom.
Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män drabbas
någon gång under livet av benbrott till följd av benskörhet.
Störst är risken för dig som är kvinna efter klimakteriet.
Nu har du chansen att upptäcka benskörhet, innan ett
benbrott riskerar att göra det åt dig.
Vi välkomnar dig över 50 år till Vårdcentralen Norra Fäladen
för att kontrollera om just du beﬁnner dig i riskzonen.
Om testresultatet visar att du beﬁnner dig i riskzonen för
osteoporos, så diskuterar du med distriktssköterskan om hur
du bör gå vidare. Läkare ﬁnns att tillgå under dagen
– vid läkarbesök gäller ordinarie patientavgift och frikort.

11
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Telefon: 046-

Forskning för liv
och livskvalitet

Sydsvenskan Golf Tour 2012

Gåvor till hjärnforskningen
räddar liv och förbättrar
livskvaliteten för drabbade
och deras familjer.

Du har väl inte missat anmäla ditt företag till Skånes bästa företagstour?
Anmäl ert lag och läs mer på Sydsvenskangolftour.se
H U V U D PA R T N E R S

D I T T B I D R AG B E H ÖVS!

Södra

Sandby
r
e
s
l
e
d
n
ä
h
handel &

VI FYLLER 15 ÅR – DU FÅR PRESENTERNA!
TAPETYRA!

FÄRGFEST!

30 %

30 %

Nu har vi upp till

rabatt på utvalda
tapeter!

Erbjudandena gäller vecka 18.
Kan inte kombineras med andra rabatter.

rabatt på fasadfärgen Tinova
VX+ och väggfärgen Inova
Silkematt från Nordsjö!

www.raktpa.se

www.raktpa.se

Kommande införingsdatum: 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober och 29 november.
Kontakt: Eva Lindqvist 046-19 71 56, 0704-66 38 19 eller eva.lindqvist@sydsvenskan.se

VI GER DIG
TIPS & RÅD
I BUTIKEN!

FÄRGCENTER SYD Vinkelhaken 9B, Södra Sandby.
Telefon: 046-570 40. Öppet: Vardagar 9–18. Lördag 9–13.

Butiken med service
& kvalité för dig!

20%

PÅ BADKLÄDER
Gäller den 25-30/4.

www.fargcentersyd.se

SANDBY
AUTOSERVICE

Väska 1200:-

Din bilpartner i
Södra Sandby

046-512 00
sanaut@telia.com
En Mekonomen bilverkstad

Sko 729:-

Känga 799:-

Revingevägen 10A, Södra Sandby Tel. 046-574 55
www.gaiskor.se
Öppet: Vardagar 10–18 Lör 10–15
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REDIGERING: CECILIA HAGELIN

Kunden kan drabbas om
eljobbet inte görs fackmässigt
LANDSKRONA. För att utföra

eljobb måste man vara
behörig. Annars kan det
drabba kunden.
– Jobbet måste vara
fackmässigt utfört om
försäkringen ska gälla,
säger Gunnar Olsson,
på Konsumenternas
Försäkringsbyrå.
City berättade i går om
Duro Bodilovic som under
sin Fas 3-tid i företaget Rik-

ton Bygg AB sattes att göra
eljobb trots att han inte
hade rätt behörighet. En av
kunderna han var hemma
hos var Stefan.
– Min sambo la ut jobbet
på en sida på nätet och företaget ringde och sa att de
hade sett vår annons.
I lägenheten drog Duro
Bodilovic vägguttag och
monterade strömbrytare.
– Han utförde arbetet
helt självständigt.

Men kort efter jobbet
gick en säkring.
– Jag ville att de skulle
rätta till det och jag började
ställa en del motkrav. Jag sa
bland annat att jag vill ha en
kopia på montörens yrkesbevis och sådan saker samt
en speciﬁcerad faktura.
Ingen faktura

Stefan har ännu inte fått någon faktura för jobbet.
– Jag tror ändå den här

killen var
kompetent.
Enligt Elsäkerhetsverket måste man vara
Gunnar Olsson, behörig för
att få utföra
på Konsumenternas Försäkelinstallatioringsbyrå.
ner, men när
det gäller försäkringsfrågan
är det viktigaste om jobbet
är utfört på rätt sätt.
– Det är avgörande.

Finns det en risk att jobbet
inte är gjort på ett fackmannamässigt sätt, då bör man
överväga att ta dit en besiktningsman, säger Gunnar
Olsson, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Kollade aldrig

Rikton Bygg AB menar att
Duro Bodilovic visade behörighetspapper från sitt
hemland. Men Duro Bodilovic berättar att han aldrig

sagt sig ha rätt behörighet
– utan att papprena endast
visar att han genomfört en
utbildning som tekniker
inom industrin.
Rikton Bygg AB kollade
aldrig Duro Bodilovic i Elsäkerhetsverkets behörighetsregister.
DANIEL SAMUELSSON
daniel.samuelsson@citylandskrona.se

Fotnot: Stefan heter egent-

ligen något annat.

Fira valborg i sommarnytt!
Lång eller kort klänning, capribyxor
t ex i blåaste blått eller bomullskjol
med läcker tunika/blus.
Välkomna! Hanna Marianne Pokorny

Öppettider se www.kladbutiken.se

ÖPPET HUS

Ikväll kl. 16.00-20.00

Hoppas vi ses!
Linnégatan 22 och 26

040-16 16 18

040-15 30 40

2.295
kr

Klocka från

Michael Kors
för endast 2.295 kr.
Ord. pris 2.895 kr.

Välkommen!

Erbjudandet gäller från 25/4-12/5
eller så långt lagret räcker.

www.mickesgolv.se

Pizzaslice
hos Vespa
till alla som
handlar
Besök gärna vår hemsida
derdelihudvard.se

Kakel & Klinker

Floravägen 54, Kävlinge (mittemot miljöstationen)
Affären: 046-73 46 16. Fax: 046-73 32 27
Öppet: Vard 9-18, Lörd 9-13

på
hudvårdsprodukter och
I.d. Bare minerals

Välkomna till Wågat & Schöönt och Derdeli hudvård på Limhamn!
Träffa Ann-Christin, medium, som vägleder dig i livet.

Personalshopper/Stylist
Utlottning
300,- rabatt på Restylane
Specialpris på kläder mm

Vaskar i granit

10 % rabatt

B. Larssons Klockor AB
Klostergatan 14, Bytaregränd, Lund, 046-12 35 25
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Nyheter
– Vårt mål är att sälja
bästa kvalitet av
svensktillverkade
fönster & dörrar till så
lågt pris som möjligt!

BERIKA DIN ARBETSPLATS
MED EN UNG MALMÖBO
– TA EMOT EN PRAKTIKANT

Vi monterar med egna montörer!
Monternr: A141

Vi har Sveriges yngsta befolkning. En ökande ungdomsarbetslöshet slår därför ovanligt hårt mot vår stad och det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för Malmös
många ungdomar. Vi vet ju alla hur mycket en människa växer när hon är behövd
och känner att hon gör nytta.

www.fonstergarden.se

DSFRIA
A
N
T
S
O
K
ÖK!
HEMBES

13

Västra
Vemmenhög
7,0411
274 –93
Västra Vemmenhög 7,
274 93
Skurup Tel:
53Skurup
22 80 samt 040 – 48 11 83
22 80 samt
040-48
11–93
Mobiltel: 0704 –Tel:
61 0411-53
41 85 (Lennart)
Mobiltel:
0706
63 22 80 (Patrik)

Här kommer du som arbetsgivare in i bilden. Vi behöver din hjälp att få fram praktikplatser till de ungdomar i Malmö mellan 16 och 19 år som under 2012 kommer att
söka praktik. Vi söker arbetsplatser där ungdomarna kan hjälpa till och samtidigt lära
sig hur det går till i arbetslivet.
Att ta emot en praktikant och få ett par extra händer och ungdomlig entusiasm kostar dig inget. Malmö stad står för praktikersättning och försäkring, samtidigt gör du
en viktig insats för stadens unga. Praktikanter får inte ersätta ordinarie personal. Vanliga arbetsuppgifter för ungdomarna är enklare varuhantering i butik, enkel administration eller fastighetsskötsel och att sällskapa och läsa för barn eller äldre.
Malmös unga är vårt gemensamma ansvar.

Livskvalitet

Vi
kan
hörsel
- vad
betyder
det för dig?

™

gratis
utprovning

gratis
prövotid

Foto: Jonas Nilsson

gratis
test

På bloom tycker vi att alla förtjänar att få lyssna
på vårens vackra fågelsång.
Vi erbjuder dig därför gratis hörseltest, gratis
utprovning av hörapparat samt gratis prövotid.
Ring eller besök vår butik så hjälper vi dig.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunalråd med ansvar för skola, välfärd och trygghet

Vill du ta emot en praktikant under terminstid?
Ring eller maila Anna eller Pernilla på Praktikservice.
040-34 23 24, 040-34 23 16, praktikservice@malmo.se

Hj•rtligt välkommen
Annika & Amilla

Vill du ta emot en praktikant i sommar?
Skicka in en anmälan på www.malmo.se/ungisommar

Hamngatan 3, 211 22 Malmö, 010 - 195 99 71, www.horselkliniken.se

NYHET!

UPPTÄCK
VÅRENS NYHETER
PÅ PLATS I VÅR
UTSTÄLLNING!

Tania

Quarzite

Florida

Väggkakel. 200x250 mm.
Grå, blå, beige, rosa. (129:-/m2)

Glaserad granitkeramik. Två olika färger,
Nero och Grigio. 305x605 mm. (499:-/m2)

Golvklinker. 200x200 mm. Black, grey.
(149:-/m2)

99:-

399:- 79:-

KOLLA PRISET!

/m2

OTROLIGT!

/m2

/m2

LJA PÅ!
ÄNNU MER ATT VÄ
FÄRGSTARK GLASMOSAIK,
SOBER GRANITKERAMIK,
GROV SJÖSTEN ELLER
STORA HÖGBLANKA PLATTOR?
DU HITTAR ALLT I VÅRT BREDA
SORTIMENT. KOM HIT
OCH LÅT DIG INSPIRERAS
– OCH ÖVERRASKAS!

Vitt väggkakel

Tau Corten

Blankt eller matt.
Flera olika storlekar! (299:-/m2)

Granitkeramik. Metallic.
300x300 mm. (699:-/m2)

199:- 498:OTROLIGT!

!
KOLLA PRISET

OLIKA STORLE
KAR!

/m2

NYHETER,
OCH
KOM HITINSPIRATION
OCH FIRA ME
D BÄST PRISER I SVERIGES STÖRSTA BUTIK FÖR GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.

OSS!

STÖRST PÅ GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.
Jägersrovägen 82, Malmö. Tel 040-679 73 70.
Mån-fre 9-18, lör 10-15. www.golvpoolen.se

CITY • ONSDAG 25 APRIL 2012

14

REDIGERING: JOHAN PIHLEMARK

Nyheter
HALLÅ DÄR , MATS LUNDSTRÖM…
...forskare i pedagogik vid Malmö högskola, som berättar hur unga funderade kring vaccinering under svininfluensan.
FOTO: PRIVAT

Vem i hela världen kan man lita på?
– Nu har jag mest undersökt
hur media och andra auktoriteter påverkade de ungas
beslut om att vaccinera sig
eller inte under svininﬂuensan. De ﬂesta lyssnade mest
på sina närmast anhöriga.

Ge exempel.

– Genom att kritiskt granska texter. Vem är avsändare? Vilket budskap vill man
uppnå med texten? Hur behandlar andra källor samma
ämne? Sätt texterna bredvid
varandra och jämför.

Annat som påverkade?

– Många läste olika media.
Och sociala medier, som
youtube och twitter, vilket
de unga använder mycket,
hade stor påverkan.
Ge exempel.

– Youtube-filmen från en
amerikansk nyhetsstation
som visade en person som
bara kunde gå baklänges efter att ha blivit vaccinerad.
Det var oerhört gripande.
Klippet ﬁck snabbt över en
miljon besökare.
Tog någon det på allvar?

Är det farligt med alla nya
medier?

– Många av mina tillfrågade
skrattade, men andra blev
osäkra inför att vaccinera
sig eftersom de menade att
ingen kan veta om det där är
sant eller inte.
Hur ska vi lära oss vad som
är sant eller osant?

– Jag vill inte använda det
uttrycket. Utan vill i stället
att vi ska analysera vad vi
läser.

– I grunden är det bara positivt. Vi blir mera kritiska samtidigt som vem som
helst nu kan göra sig hörd
och sedd. LOTTA BERGSTRÖM

FAKTA
Akademisk kvart
”Hur fattar vi kloka beslut
i informationsbruset”.
Akademisk kvart i dag
klockan 12.30 på Malmö
stadsbibliotek.

ÖPPNINGSERBJUDANDE

Bridge of desire

Välkommen in önskar
Christina, Jens
och Magdalena.

OPTIKER
MÅNSSON
JÄGERSRO AB

Köp rätt progressiva
Få slipade solglasögon
Om du funderar på progressiva glas ska du slå till nu.

Jägersrovägen 160
040-94 10 50
Vardagar 9.30-18.00
www.optikermansson.se

Du får slipade solglasögon på köpet när du väljer
Hoyas bästa progressiva glas.*
Gör det nu och se våren med nya ögon.
*Gäller v 17-19 vid köp av kompletta glasögon med Hoyalux
iD MyStyle, Hoyalux iD Instyle eller Hoyalux iD LifeStyle.

www.hoya.se
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Nyheter
I går presenterade Riksbanken de nya sedlarna, med
nya motiv designade av Göran Österlund. City gick ut på
TEXT OCH FOTO: EMMA LIEDBERG OCH DANIEL SAMUELSSON
stan och frågade:
FRÅGAN

Vilken tycker du bäst om?
Q Svante Hildeman,
16, Kristianstad:

Q Jenna Fobian,
26, Landskrona:

– Hm, vet inte. 500-lappen
eller tusenlappen. Hundringen är också snygg. Kan
du inte fråga vem man hade
velat se på sedlarna? I så fall
tycker jag att Zlatan borde
vara på tusenlappen.

– Det blir 500-lappen,
den har snyggast färg. Tittar man snabbt skulle man
kunna tro att det är Golden
Gate-bron.

Q Hanna Hildeman,
24, Kristianstad:

– 200-lappen. Ingmar Bergman ser så ﬁnurlig ut och
jag gillar den gröna färgen.

SÅ HÄR SER DE
NYA SEDLARNA UT
Q 20-lappen: Astrid Lindgren, 50-lappen: Evert
Taube, 100-lappen: Greta
Garbo, 200-lappen: Ingmar
Bergman, 500-lappen:
Birgit Nilsson, 1 000lappen: Dag Hammarskjöld.

Kvinnliga
Omlottklänningar
hos Vera Velour!
Välkommen till vår butik på Fersens väg 2.
Våra öppettider är:

Tel 040-23 83 11

Besök gärna vår webshop
www.veravelour.com

TA MED ANNONSEN – Få 100:- EXTRA vid försäljning för mer än 2000:-

Mer än 30 års erfarenhet!

GULD KÖPES
370:-/g
265:-/g
UPP
TILL

GULD
18K

Vi köper även TANDGULD för 215:-/g

Vi köper ALLA sorters
guld och guldklockor

Fullständig information om våra priser m.m. ﬁnns på vår hemsida:

www.guldexpertenmalmo.se
Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

Ö. Förstadsgatan 35A
Värnhemstorget, Malmö
040-18 72 71
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NYHETER I KORTHET
Q Fick se en
rekonstruktion
av bomben i Oslo.

Breivik log när han
ﬁck se bombbilder
NORGE. Massmördaren

FOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX

Avbröt medlandet i Syrien
– för ettinbjuden
besök
i
Lund
för att hedra Wallenberg
Q KOFI ANNAN
LUND. Mitt i medlandet av

konflikten i Syrien kom
Kofi Annan till Lund för
att prata mänskliga rättigheter och hedra Raoul
Wallenberg.
– I kväll klockan nio
ska jag rapportera till
säkerhetsrådet om läget
i Syrien, här från Lund,
sa Kofi Annan i går.
Efter sitt framförande om
mänskliga rättigheter ville
Koﬁ Annan bara svara på en
fråga från publiken i Universitetshuset. En Lundastudent undrade om arbetet i Syrien, där Koﬁ Annan
just nu är utsänd av FN och
Arabförbundet för att med-

la i den väpnade konﬂikten i regionen att vindarna av
mellan regeringen och op- förändring som blåser i repositionella styrkor.
gionen inte kan ignoreras.
– All fortsatt militär ut- I varje fall inte länge. Enda
veckling är förödande inte sättet att hantera det är att
bara för det syriska folket ta emot förändringen och
och Syrien, utan för
reformera.
– Det finns ett
hela regionen. Därför måste vi göra
afrikanskt ordvarje möjlig insats
språk som säger:
”All fortsatt
för att lösa kon- militär utveckling du kan inte vända
ﬂikten.
är förödande.” vinden, du måste
vända seglet.
KOFI ANNAN

OM SYRIEN:

Står bakom folket

Koﬁ Annan har tagit fram
ett program med sex punkter som godkänts av den syriska regimen. Han menar
att framtiden i landet ska
bestämmas av folket.
– Jag har sagt till ledarna

”Släkt” med Wallenberg

Den före detta generalsekreteraren i FN, Koﬁ Annan, var
inbjuden till Lund för att
hedra Raoul Wallenberg,
svensken som räddade judar undan nazisterna under

andra världskriget. I augusti
är det 100 år sen han föddes.
På plats i Lund fanns Wallenbergs halvsyster Nina
Lagergren och hennes dotter Nane Annan som är gift
med – just det Koﬁ Annan.
Annan drog ﬂera paralleller mellan Wallenbergs
civilkurage och varje människas uppgift att stå upp
mot missförhållanden
i samhället.
– För att ge Raoul Wallenbergs uppoffring en mening måste vi fortsätta fokusera inte bara på framgångar, utan även på våra
misslyckanden, säger Koﬁ
Annan.
PETER SJÖBERG

Under den sjunde dagen
i rättegången om terrordåden i Norge 22 juli förra året, var bomben i Oslo
i fokus. En rättsmedicinsk

CITY

CITATET

STAL PINGVIN PÅ FYLLAN

”Å alla våras vägnar så ber jag
så mycket om ursäkt, det var
bara ett skämt som gick för
långt.”
EN BRITTISK MAN BER OM URSÄKT
I AUSTRALIENSISK TV EFTER ATT IHOP
MED TVÅ KAMRATER HA STULIT EN
PINGVIN NATTETID FRÅN ETT ZOO. DE BERUSADE MÄNNEN SLÄPADE PINGVINEN TILL SITT
HOTELLRUM, UPPGER BBC. NU ÅTALAS DE.
FOTO: SCANPIX

SVERIGE

FOTO: SCANPIX

Q Kofi Annan är gift med
Nane Annan (vänster i bild).
Nanes mamma Nina Lagergren (till höger) är Raoul
Wallenbergs halvsyster.

FOTO: SCANPIX

NÄSTAN SLÄKT

läkare redogjorde bland
annat för skadorna på de
åtta människor som dog.
Norska medier rapporterar om en leende Breivik när han ﬁck se en rekonstruktion av bomben.
Under rättegångens
närmaste dagar får medierna inte publicera bilder
på Breiviks reaktioner vid
vittnesmålen.

Anders Behring Breivik
log när han fick se en
rekonstruktionsvideo
av explosionen i Oslo
vid rättegången i går,
uppger norska medier.

SVERIGE

Fler knäproteser Nytt toppjobb
när vi blir fetare till Arkelsten
På 30 år har vi svenskar
blivit allt tjockare. Männen
väger i snitt 7,3 kilo mer
– kvinnor 4,9 kilo mer.
Detta har lett till att
13 000 svenskar får knäproteser varje år, skriver dn.se.

I fredags utsågs Kent Persson till ny partisekreterare
för Moderaterna –och Soﬁa Arkelsten ﬁck lämna sin
post. Nu blir hon i stället
ordförande i riksdagens utrikesutskott, uppger svd.se.

SYDSUDAN

CITATET
”Om gud
vill, är jag
i Caracas
26 april.”
VENEZUELAS CANCER-SJUKE PRESIDENT HUGO CHAVEZ
TAR DÖD PÅ RYKTENA OM ATT HAN
ÄR DÖD – PÅ TELEFON FRÅN KUBA DÄR
HAN VÅRDAS, UPPGER AL-JAZEERA.

Krig hotar
Sydsudan
Sydsudans president Salva Kiir
träffade Kinas
president Hu Jintao i Kina i går.
Kiir anklagar
grannlandet Sudan för att ha förklarat krig. Efter
veckor av oroligheter anföll krigsﬂygplan från Sudan mål i Sydsudan, uppger
CNN.
CITY

FOTO: SCANPIX

NYHETER I KORTHET
SVERIGE

Vårdförbundet hänger på studentprotester
Studenternas protester för en högre ingångslön som sjuksköterska (Våga vägra
under 24 000) har fått Vårdförbundets
medlemmar att rasa. Nu vill de riva upp
nuvarande löneavtal, uppger SR. CITY
SVERIGE

Butikschef dissar gratisbananer
Efter ﬂera halkolyckor tar Ica Maxi i Södertälje bort korgen med gratis bananer
till alla barn. Hittills har ingen skadat
sig allvarligt, men butikschefen vågar inte
riskera fler olyckor,
uppger TT.
Säkerhetsrisk?
Andra Ica-butiker
har nu varnats för bananerna.
CITY

34
… procent av
svenskarna har
förtroende för
kungahuset. De
rekordlåga siffrorna kommer
från en undersökning vid Göteborgs universitet,
enligr SR. 1995
hade 41 procent
förtroende för
kungahuset.
CITY

JAGAR
MINERALER PÅ
ASTEROIDER

725

Q Entreprenörer
vill utvinna dyra mineraler som platina
och guld ur asteroider som passerar jorden. Bakom
satsningen finns
bland annat filmregissören James
Cameron, enligt
bbc.com. Skeptiker
menar att det blir
svårt att få verksamheten lönsam.

… fångar i Kalifornien väntar på
att bli avrättade.
Nu har de en
chans att få sina
straff omvandlade till livstids
fängelse, uppger
Al-Jazeera. Det
blir nämligen en
folkomröstning
i november om
staten ska skrota
dödsstraffet. CITY

OK EKONOMISK FÖRENINGS
REGIONSTÄMMA I MALMÖ
DATUM: 2 MAJ
LOKAL: SANKT GERTRUD
ADRESS: ÖSTERGATAN 7B, MALMÖ
Missa inte Patrick Grimlund från Lyxfällan som
ger råd och tips för en bra privatekonomi
KVÄLLENS MODERATOR
PROGRAM
MIKAEL
18:00 Mingel och förtäring
TORNVING
18:30 Stämma
19:40 Patrick Grimlund, Lyxfällan
20:30 Slut

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
Mer information
på ok.se!
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SPORT

MALMÖ MÅLLÖST
Q LDB FC Malmö var ineffektivt
och kammade noll mot Tyresö.
FOTO: BILDBYRÅN

Uddlöst LDB FC Malmö föll
FOTBOLL. Ett uddlöst LDB
FC Malmö var aldrig riktigt nära i toppmötet
mot Tyresö.
Tränaren Peter Moberg konstaterade besviket:
– Vi kommer till oerhört lite avslut.

LDB FC Malmö hoppades

på förhand kunna utnyttja
Tyresös bristande kollektiva spel.
Men i stället var det man
själv som hade problem att
få ihop ett fungerande samspel. Malmö anföll sällan
med mer än tre spelare och
oftast sträckte sig de offensiva ambitionerna till soloräder.

– Vi är inte tillräckligt
spetsiga i sista tredjedelen. Trots att vi har jättemånga omställningslägen,
säger Peter Moberg till TV4
Sport.
– Vi ska kunna få ut mer
av de lägena vi har framför
deras backlinje.
Samtidigt försvarade
Malmö sig bra inlednings-

vis. Och tillät inte Tyresö
komma till många chanser.
Marta slog till

Men i andra halvlek kom
misstagen.
1–0 sköt Marta strax efter paus. Lina Nilsson missade en rensning som Caroline Seger spelade vidare till
brasilianskan som borrade

in bollen intill stolpen från
16 meter.
2–0 satte Elaine via ett
skott utifrån med kvarten
kvar.
– Det är två rätt dåliga
mål vi släpper in. Det är två
rensningar de får plocka
upp och skjuta in en bit utifrån. Vi är missnöjda, säger
Peter Moberg.

Lagets offensiva stjärna Ramona Bachmann var
blek och byttes ut i andra
halvlek efter att hon haltat
rejält. Troligen rör det sig
om problem med den vänsterfot som stört henne under försäsongen.
Tränaren Peter Moberg
kunde dock hitta ljusglimtar i Malmös uppträdande.
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Sport i korthet
DE FYRA STORAS
INLEDNINGAR
Fyra lag är tippade att slåss
i toppen av damallsvenskan i år.
City sätter betyg på deras säsongsinledningar.
Tyresö
Inledning: Har vunnit båda sina hemmamatcher. Föll dock
borta mot Linköping. Gjort hela
nio mål framåt och bara släppt
in två.
Omdöme: Har visat sin klass på
hemmaplan. Segern mot Malmö var ett kvitto på att även
kollektivet börjar fungera.
Frågetecken: Har laget karaktär att göra jobbet på bortaplan
på dåligt underlag? Det såg
inte ut så mot Linköping.
Betyg:

Malmö
Inledning: Inledde
med två segrar, men
föll i går mot Tyresö utan att vara riktigt nära. Nio mål
framåt imponerar, men fem
mål bakåt är inte helt bra.
Omdöme: Har inte direkt imponerat, men ändå tagit sina
poäng. Förlusten mot Tyresö
visade på en hel del brister i det
nya lagbygget.
Frågetecken: När ska Ramona Bachmann visa sin klass?
Stjärnvärvningen kom inte upp
i nivå mot Tyresö.
Betyg:

Göteborg
Inledning: Har tagit
full pott i de inledande
två matcherna. Man
har gjort fem mål framåt och
bara släppt in ett.
Omdöme: Har sett bra ut. Nyförvärvet Christen Press har
gjort tre mål och visar att hon
är en anfallare av god kvalitet.
Göteborg lär bli att räkna med
i toppen.
Frågetecken: Göteborg har
mött Djurgården och Piteå. Hur
står man sig mot bättre motstånd?
Betyg:

Linköping

tungt
– Jag tycker vi står upp
och kämpar hela vägen.
Och det är trots allt en tajt
match upplever jag det
som. Vi försöker in i det sista.
”De är mer effektiva”

Malin Levenstad höll
med:
– I mångt och mycket är

det en jämn match, men de
är mer effektiva. Där ligger
den stora skillnaden, säger
hon.
– Det är 19 omgångar
kvar, klart att vi ska rannsaka oss själva och ta med
oss det som var bra.
FREDRIK LINDSTRAND
fredrik.lindstrand@citymalmo.se

Inledning: Spelat
oavgjort i två bortamatcher och tog en
trepoängare på hemmaplan
mot Tyresö. Har gjort tre mål
och släppt in två.
Omdöme: Insatsen i 1–0-segern
mot Tyresö var en imponerande uppvisning i stabilt lagarbete. Men på bortaplan har Linköping kört fast i två matcher.
Frågetecken: Hur står det till
med offensiven? LFC har inte
fått igång målskyttet alls. Dags
för Manon Melis att växla upp.
Betyg:

SAMMANSTÄLLNING:
FREDRIK LINDSTRAND

Q Sverige
ställs bland
annat mot
Japan i OS.

LDB-BETYGEN
HELGADOTTIR

FOTO: SCANPIX

FAKTA

Flera bra räddningar. Chanslös
på målen.

1
NILSSON

Grupperna
i OS-fotbollen
Grupp E: Storbritannien,
Nya Zealand, Kamerun och
Brasilien.
Grupp F: Japan, Kanada,
Sverige och Sydafrika.
Grupp G: USA, Frankrike,
Colombia och Nordkorea.

Höll okej koll på
Marta. Men rensade illa vid 1–0.

16
LEVENSTAD

En säker insats
trots ständiga
attacker.

4
ILESTEDT

Dennerby om OS-lottningen:
”En utmanande grupp”
FOTBOLL. Japan, Sydafrika
och Kanada blir svenska
damlandslagets motståndare i OS.
– En bra lottning,
säger förbundskaptenen
Thomas Dennerby.

Vilsen emellanåt, men oftast
stabil.

3
RILEY

Oerhört pigg
längs sin kant.

14
SJÖGRAN

För anonym. Isolerad på kanten
långa stunder.

11

Enligt gårdagens lottning
inleder landslaget mot Sydafrika i Coventry den 25 juli.
Tillsammans med regerande världsmästarna Japan är Sverige klara favoriter att ta de två första platserna.

– En utmanande och rolig grupp. Inte den lättaste,
men inte heller den svåraste. Vi kunde till exempel ha
fått Brasilien från den sista
skålen, säger Dennerby enligt svenskfotboll.se.
Sverige var bara en boll
från att lottas mot precis
samma motståndare som
i VM 2011: USA, Colombia
och Nordkorea.
– Det ska bli inspirerande
och roligt med lite nytt motstånd i gruppspelet.
CITY

CITATET
SCHMIDT

DANSKT TWITTERFÖRBUD

Sprang och slet,
men saknade
konstruktivitet.

19
GUNNARSDOTTIR

”Som kulturminister förstår jag
inte beslutet.”

Lyckades inte
skapa sig de rätta ytorna.

18
VEJE

DANMARKS KULTURMINISTER UFFE ELBAEK KRÄVER EN FÖRKLARING AV DET DANSKA FOTBOLLFÖRBUNDET TILL VARFÖR LANDSLAGET UNDER SOMMARENS EM FÖRBJUDS ATT ANVÄNDA ALLA
FORMER AV SOCIALA MEDIER.
CITY

Rivig utan att
lyckas komma
loss många
gånger.

6
BACHMANN

(Ut 65) Konstant
fruktlöst dribblande. Störd av
skada?

7
MITTAG

En bra arbetsinsats, men saknade kyla i avsluten.

31

AVBYTARE
9. E
9.
El
Elin
l Rubensson (in 65)

HANDBOLL

HANDBOLL

Ohlander klar
för Ystads IF

Olsson mentor
i landslaget

Handbollsmålvakten Fredrik Ohlander har skrivit
på ett treårskontrakt med
Ystads IF.
Ohlander kommer närmast från danska Kolding.
I och med flytten återvänder han nu till Sverige efter 14 år som utlandsproffs.
CITY

Före detta stormålvakten
Mats Olsson lämnar jobbet
som förbundskapten i Portugal för att bli mentor åt
svenska handbollslandslagets målvakter.
– Jag är glad för att det
passar så att jag nu äntligen
får använda mina specialistkunskaper, säger han. CITY

FAKTA

2 – 0
(0–0)

TYRESÖ FF

76

… kronor i månaden, uppges
Karl-Erik Nilsson,
nytillträdd ordförande på Svenska
Fotbollförbundet
tjäna. Det är Birger
Jonsson i SvFF:S
Ekonomiska Samrådsgrupp som avslöjat lönen för för
TV4.

Q Johan Guidetti
missar söndagens
toppmöte mot
Rasmus Elms AZ
Alkmaar. Enligt Feyenoords hemsida
har den svenske
anfallaren drabbats
av en nervinflammation och det är
oklart hur länge
han blir borta för
spel.

... miljoner kronor är vad Liverpool är beredda för
att betala för Rasmus Elm uppger
the Mirror. Enligt
uppgift ska det ha
utförts en scoutingrapport av den
svenska spelaren
inför sommarens
transferfönster.

CITY

CITY

LDB FC MALMÖ

Målen: 1–0 Marta (48), 2–0
Elaine Moura (77).
Publik: 2 339.
Umeå IK
Tyresö
Malmö
Göteborg
Piteå
Jitex BK
Linköping
Vittsjö
Kif Örebro
Kristianstad
Djurgården
AIK

88 000

GUIDETTI
MISSAR
TOPPMÖTE

3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0

0
1
1
0
1
1
0
1
2
2
3
3

7–
9–
9–
5–
7–
6–
3–
4–
2–
4–
1–
1–

2
1
5
1
4
5
2
5
9
9
7
8

7
6
6
6
6
6
5
3
3
1
0
0
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Sport

Ronaldo fruktar Bayerns eldkraft
I och med förra veckans
2–1-förlust i första semiﬁnalmatchen på bortaplan
måste Real Madrid satsa
framåt i kvällens retur.
Men Ronaldo höjer ett
varningens ﬁnger för gästernas kontringsspel.
– Deras offensiva spelare
oroar oss mest. Mario Gomez är

Real Madrids megastjärna
Cristiano Ronaldo.

ARKIVFOTO: SCANPIX 2012

FOTBOLL. Bayern Münchens anfallskvartett
måste stoppas.
Det säger Real Madrids megastjärna Cristiano Ronaldo inför kvällens Champions Leaguemöte.
– En av dem kommer
att göra skillnaden.

en av de bästa målgörarna
i Champions League.
Franck Ribery och Arjen
Robben är också väldigt farliga, säger han till Bwin och
lägger till motståndarnas offensiva centrala mittfältare.
Kommer att göra skillnaden

– De är bra i anfallet – och
i försvaret – men vi måste
fokusera på deras fyra anfallsspelare eftersom en av
dem kommer att göra skillnaden.
Portugisen är säker på
seger, men tror att vägen dit
blir stentuff.
– Matchen kommer att
bli en strid hela vägen till
slutsignalen. Den kommer
att vara fylld av adrenalin.
Han ställer därför höga
krav på en bra läktarinsats.
– Jag förväntar mig att
Bernabéu gör det första
målet. Publiken måste spela den viktigaste rollen så
snart vi går ut på planen
eftersom vi känner deras
stöd, säger Ronaldo som
trivs bättre än någonsin
med fotbollen.
– Jag känner mig
hemma i Real Madrid. Detta är min
tredje säsong i laget och jag försöker
göra mitt bästa i tröjan varje år. Just nu
går allt bra och jag
hoppas att det fortsätter så.
ANDERS NORRMAN
anders.norrman@cityskane.se

FAKTA
Real Madrid–Bayern München
Vad: Semifinal 2, Champions League.
När: Avspark 20.45.
Var: Santiago Bernabéu eller TV3.
Trolig startelva Real Madrid:
Casillas – Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo – Khedira, Alonso
– Di Maria, Özil, Ronaldo – Benzema.
Trolig startelva Bayern München:
Neuer – Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba – Gustavo,
Schweinsteiger – Robben, Kroos, Ribéry – Gomez.

MARIO GOMEZ

FRANCK RIBERY

TONI KROOS

Sju Bayern-spelare kan missa ﬁnalen
FOTBOLL. Sju Bayern

ationen kommer påverka
lagets spel i kväll.
– Vi hade fem spelare med gula kort redan inför den första matchen
och då såg vi att spelarna
kunde hantera det, säger Heynckes till Bayern
Münchens hemsida.
– Det handlar om att vara

München-spelare är
bara ett gult kort från
avstängning i en eventuell final.
– Vi får inte hålla tillbaka, säger tränaren
Jupp Heynckes.
Han tror dock inte att situ-

Lugi måste vända utan Hagman
Semiﬁnal nummer ett innebar dubbla
smällar för Lundalaget. Stjärnan Nathalie Hagman föll illa i första halvlek och
skadade sitt korsband så illa att hon blir
borta i uppåt ett halvår. Lugi hämtade
sig inte från den chocken utan föll med
24–21.
Men namnkunniga Lugi ska kunna
utmana Skuru även utan Nathalie Hagman. Sanningen var att ﬂera av lagets
tongivande spelare inte nådde full kapacitet.
Chans till bot och bättring i kväll då,
när man möts igen på bortaplan. Luckan
efter Nathalie Hagman på kanten lär fyllas av Linn Larsson, som hoppade in där
senast.
CITY

beredd, att du är fullt koncentrerad på matchen och
dina tacklingar. Korten ska
inte ha någon avgörande
effekt. Vi får inte hålla tillbaka. För en sak är säker:
det kommer att bli en tuff
fajt på Bernabéu.
ANDERS NORRMAN
anders.norrman@cityskane.se

I riskzonen
Philipp Lahm, 28, back
Holger Badstuber, 23, back
Jerome Boateng, 23, back
David Alaba, 19, back
Toni Kroos, 22, mittfältare
Luiz Gustavo, 24,
mittfältare
Thomas Müller, 22,
mittfältare/forward

Sista chansen för uppgivet H43
HANDBOLL. I kväll är det sista
chansen för H43 i kvalserien.
Men inte ens de egna spelarna
tror på elitserien längre.

ARKIVFOTO: PONTUS TIDEMAN/SYDSVENSKAN 2010

ARKIVFOTO: HÅKAN RÖJDER/SYDSVENSKAN 2012

HANDBOLL. Skyttedrottningen
knäskadad och förlust i första
matchen. Real Lugi är i gungning
i semifinalen mot Skuru.

Linn Larsson ska fylla luckan
efter Nathalie Hagman.

ARJEN ROBBEN

Zoran Roganovic vägrar ge
upp, men tror inte på mirakel.

Efter förlusten hemma mot Hammarby
för en vecka sedan sa H43:s stjärnskytt
Zoran Roganovic till Sydsvenskan att
han ”vägrar att ge upp”.
Men när laget åkte på stryk även borta mot Hammarby i matchen därpå dog
hoppet.
”Vi steg av Elitserietåget igår kväll. Tyvärr räckte inte vi för en resa till! Synd men
det är verkligheten!”, skrev Roganovic på
twitter.
Även om H43 själv inte tror på spel
i elitserien nästa säsong så ﬁnns det en
matematisk chans. Men då krävs det seger i de fyra kvarvarande matcherna.
I kväll väntar OV Helsingborg på bortaplan.
CITY
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QPappa Daniel testar barnappar efter läggdags.

Kul med pappas appar
Daniel Wieselberg
startade bloggen Pappas appar för att betygsätta de småbarnsappar
han testade tillsammans
med sina två barn. På ett
halvår är bloggen nu uppe
i 1 000 besökare per dag.

– Det ﬁnns ett stort intresse
för barnvänliga appar från
både föräldrar och förskolor,
säger Daniel Wieselberg.
Han är systemutvecklare
i grunden och startade bloggen Pappas appar som en
hobby.
När Apple lanserade Iphone kom
också de första
barnvänliga apparna ut på
marknaden. Få
på svenska och
många var dåliga.
Efterhand dök det
upp ﬂer och ﬂer och
nu har utbudet i det närmaste exploderat.
– Jag kände att jag hade
ganska bra koll och ville dela
med mig.

rolig spelupplevelsen är för
barnen.
Efter hand som det kommer nya appar händer det att
han går tillbaka och sänker
betyget.
– Tidigare fanns det inga
svenska appar med ljudning
av bokstäver. När det väl kom
en gav jag den en femma.
Men nu när det kommit ﬂera
liknande så reviderade jag
och försökte få balans.

FAKTA:
Namn: Daniel Wieselberg.
Ålder: 36.
Famlj: Gift med Anna Wieselberg, barnen Julia, 4 år, Leo, 2 år
och Lukas, 3 månader.
Bor: Lägenhet i Stockholm.
Jobbar med: Systemutvecklare
på egna företaget Triple Beta.
Gör helst med mina barn: Går
på Friskis & Svettis familjejympa.

Han försöker alltid komma
med konstruktiv kritik som
spelutvecklarna kan ta
till sig för att förbättra.
En trend just
nu är att det
kommer fler
och ﬂer svenska appar. Inte
minst Bonnierägda
To c a
Boca får mycket
uppmärksamhet utomlands.
– Det är kul att det ﬁnns sådana svenska under. De ﬂesta
utvecklare har haft svårt att
nå igenom bruset och tjänar inte så mycket. Men jag
skulle gissa att marknaden
blir större i framtiden.
En annan trend är reklamfria appar utan externa länkar.
– För barnvänliga appar är
det också ett köpargument
vad de inte innehåller.

”För barnvänliga
appar är det även
ett köpargument
vad de INTE
innehåller”

Daniel Wieselberg startade
Pappas appar i juli 2011. Då
var han ensam i Sverige om
att rikta in sig på just barnappar vilket han tror har
bidragit till de höga besökssiffrorna – ungefär 1 000 besökare per dag.
Det är när Daniels två
barn har somnat på kvällen
som han brukar sätta sig och
recensera. Ungefär en timme
varje kväll går åt. Då betygsätter han bara de appar han
tycker är köpvärda.
– Majoriteten har ingen
funktion.
När Daniel Wieselberg
betygsätter en ny app tittar han dels på vilka andra
i samma genre som ﬁnns på
marknaden för att avgöra hur
den står sig och dels på hur

5

Hemma hos familjen Wieselberg spelar barnen inte
så mycket som man kan
tro. Oftast inte mer än en
halvtimme på morgonen.
Då sitter Julia, 4, och Leo,
2, hellre med läsplattan än
framför Bolibompa.
– Vi har inga direkta regler
mer än att jag och min fru
försöker sitta tillsammans
med dem när de spelar.
CHARLOTTE LUNDQVIST

APP-PAPPAN
Q Julia och Leo Wieselberg är testpatrull när pappa Daniel Wieselberg testar barnvänliga appar till sin blogg.

X ROLIGA SMÅBARNSAPPAR

THE COLOR BUGS
(IPHONE/IPAD)
ÖVA PÅ FÄRGER
OCH PÅ ATT RÄKNA.
NÄR DU KLARAT
UPPGIFTEN FÅR DU
ETT MUSIKSTYCKE
SOM BELÖNING.
PRIS: 7 KRONOR

KIDS DOODLE
(ANDROID)
RITA MED FINGRET
DIREKT PÅ SKÄRMEN.
MÅNGA ROLIGA
EFFEKTER.
PRIS: GRATIS

VECKANS

RÄTTIGHET
FN:S BARKNONVENTION
ORDENS MAGI (IPHONE/IPAD)
SÄTT IHOP BOKSTÄVER OCH LÄR DIG SKAPA ORD.
BOKSTÄVERNA LJUDAS PÅ SVENSKA.
PRIS: 38 KRONOR

PEPI BATH
(IPHONE/IPAD/ANDROID)
LEK OCH LÄR OM PERSONLIG
HYGIEN. VÄLJ KARAKTÄR OCH
SE VAD SOM HÄNDER NÄR DU
FÖLJER MED TILL TVÄTTSTUGAN
OCH BADRUMMET.
PRIS: 15/14 KRONOR

BUGS AND BUTTONS
(IPHONE/IPAD)
SNYGG GRAFIK OCH
KUL UPPLÄGG MED
FLERA SPEL I ETT.
MUSIKEN HÖJER
UPPLEVELSEN.
PRIS: 22 KRONOR

ARTIKEL 15

”Du har rätt
till utbildning. Du ska
få gå i grundskolan och
den ska vara
gratis”.
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VECKANS

HOMIE

KRISTIAN
KORNHAG
KONSERTARRANGÖR

FOTO: MÅRTEN SVEMARK
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FAKTA
Kristian Kornhag

Ålder: 30.
Bor: Norra Sofielund.
Aktuell: Som konsertarrangör och pressansvarig
på KB i Malmö, som
i morgon öppnar nya restaurangen Scania där Vinylbaren funnits tidigare.
Om största skillnaden
mellan Vinylbaren och
Scania: ”Vinylbaren var
en amerikansk diner, nu är
det lite mer finess på käket
med väldigt duktiga kockar
inblandade. Det blir kimchi,
burritos och tequila. Dessutom ser det helt annorlunda ut. Lokalen är större,
baren är större och vi har ett
schysst tak som lyser i olika
färger.”

Han gillar svennehouse, men skinnvästen har han lagt
på hyllan. I morgon förvandlas Vinylbaren till Scania
och Kristian Kornhag på KB är Veckans Homie.
1

Hur känner man igen dig?

– Jag känner igen alla
men ingen känner igen mig. Det
är konstigt för jag är rätt kort
så de borde känna igen mig på
det, men jag är tydligen svår.

2

Vilken kändis har du haft
en crush på?

– För väldigt länge sen gillade
jag Crocodile Dundees tjej,
journalisten som flyttar med
honom till Australien. Hon var
tjusig.

3

Var äter du helst middag
i Malmö?

– På Scania så klart. Jag älskar
kimchi, koreansk kålsallad.
Annars äter jag tamarindsoppa på Restaurang Asien för där
slipper man boka bord, och det
är skönt.

4

Vilken är din bästa
karaokelåt?

– Det var längesen jag sjöng karaoke, måste jag svara på det?
På jobbet brukar jag sjunga
”Kristina från Duvemåla”. ”Du
måste finnas” är min favorit.
Det var en äldre dam som älskade när jag sjöng på kontoret,
men nu har hon gått i pension.

Om du bara fick lyssna på
5 en skiva resten av ditt liv,
vilken skulle du välja?
– En med Sonic Youth eller
Pixies som hängt med länge.
Eller någon med sjukt många
låtar, som ”69 love songs” med
Magnetic Fields.

6

Vilken är din guilty
pleasure?

– Typ ”Kristina från Duvemå-

la”, haha. Katy Perry gillar jag
också väldigt mycket, jag brukar lyssna på ”Fireworks” när
jag springer. Och svennehouse.

7

Vem eller vilka hejar du
på?

– Öresundsfestivalen tycker
jag är ett fint initiativ av Malmö
stad och Köpenhamns kommun. Under en helg i maj kommer både svenska och danska
band att spela i Malmö. Svenskar har rätt dålig koll på danska
band, de har bättre koll på oss.

8

Vem borde skärpa sig?

– Carl Bildt. Jag hade
önskat lite mer ryggrad, han
verkar hal.

9

Vem var du på högstadiet?
– Jag var ganska sen

i utvecklingen. En evig oskuld
som var väldigt intresserad av
modelljärnvägar och akvariefiskar.

10

Vilken film såg du senast?

– I går kväll såg jag om
en sjukt skojig SVT-dokumentär som heter ”Guldörat”. Den
handlar om ett gäng skånska
audiofiler som är extremt intresserade av stereoanläggningar och det perfekta ljudet.
Den är lite som ”Plötsligt i
Vinslöv”, sjukt fin.

11

Vilken är din bästa
festivalupplevelse?

– Hultsfred har jag haft väldigt
kul på. När jag jobbade på
skivbolaget Bad Taste brukade
vi åka tillsammans. Det är
bra minnen, ett fint gäng som

gillar att dricka öl. Jag är
bra på att missa band på festival för det är så trevligt att
hänga med kompisar. Men
konsertmässigt var Prince på
Way Out West det bästa jag
sett.

12

Vilket gammalt plagg skulle
du aldrig sätta på dig igen?

– Jag hade en svart skinnväst på mellanstadiet som jag
inte var speciellt stilig i då,
och det skulle jag nog inte vara
nu heller. Jag hade trätofflor
till.

13

Vilken är din standardbeställning i baren?

– En öl tråkigt nog, jag är inte
så kräsen. Jag brukar fråga
om de har något de vill bli av
med.

Vilket band är värt att
tränga sig längst fram till
scenen för?

14

– Jag vet inte om jag någonsin
skulle tränga mig längst fram,
jag börjar bli gubbe på det
sättet. Det skulle vara om Lil
Wayne någonsin kommer till
Sverige.

15

Säg något som borde
uppfinnas!

– En sjukt god vegetarisk
burgare, det finns inte i Malmö.

16

Annars då?

– Bra, lite trött men jag
kan inte klaga.
TEXT:
TALI DA SILVA
tali.da.silva
@cityskane.se
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En bit av gatan i utställning
GRAFFITI. Det våras för graffitin.

Just nu pågår en stor utställning
i Stockholm och idag öppnar ännu
en, i Malmö.
City möter en av konstnärerna,
Jimmy ”Skize” Svensson, från
Helsingborg.
– Helsingborg skulle behöva ett eget
P-huset Anna. Här ser man grafﬁtimålare som smäller upp gladpack mellan två träd och sen hoppas på att målningen ska få vara kvar, säger Skize,
som hållit på med grafﬁti sen mitten
av 80-talet.
Till skillnad mot i Malmö så ﬁnns
det ingenstans i Helsingborg där man
kan måla lagligt. Jimmie Svensson
tycker att det är beklämmande hur
debatten om grafﬁti liksom kört fast
i Sverige.
– Först när den kom så fanns det en
positiv inställning men så kom klottret. Man bestämde att det är viktiga-

re att bekämpa klotter än att främja
det konstnärliga, man drar allt över en
kam och sen har debatten stått stilla
i tio år.
Ledde till Konstfack

När Jimmy som tonåring i Solna upptäckte grafﬁtin så nappade personer
på socialförvaltningen. De gick in och
stöttade med både färg och väggar och
för Jimmy blev det en kanal, en start
på ett konstintresse som sedan ledde
honom till Konstfack och en karriär
inom dataspelsbranschen. Nu jobbar
han som konstnärlig ledare inom psykiatrin.
– Jag hade absolut inte varit där jag
är i dag om det inte hade funnits personer där och då som såg värdet i vad
vi höll på med och uppmuntrade oss.
Nolltoleransen som är så utbredd
i Sverige har gjort att det skapats en
typisk, särpräglad svensk stil inom
grafﬁtin.

– Finns det inga
ytor så tar man
sig ytor, säger
Jimmy ”Skize”
Svensson.

– Den svenska stilen är ofta annorlunda än i resten av Europa och till
exempel Sydamerika. Den svenska är
ofta enkel och naiv eftersom det måste
gå snabbt. Finns det en vägg där ungdomarna kan stå och hålla på med en
målning i ﬂera timmar så utvecklas
både de och konstformen mer, menar
han.
De senaste par åren har intresset
för grafﬁti som konstform ökat. Just
nu pågår till exempel utställningen
Crude Oil i Stockholm där 50 svenska
och internationella målare medverkar.
I kväll är det Malmös tur när utställningen och auktionen Graffroots
öppnar i Lauritz.coms lokaler. AstridLouise Lidforsen är projektledare.
– Vi har märkt ett ökat intresse för
grafﬁti. Köparna tycker det är intressant att få köpa ’en bit av gatan’ och ta
med det urbana till sitt vardagsrum,
säger hon.

FAKTA
Graffroots
Vad? Utställning och auktion där ett
20-tal graffitikonstnärer från Skåne och
Danmark deltar.
När? Vernissage i kväll klockan 18.00.
Pågår till och med den 5 maj.
Var? Baltzargatan 6 i Malmö.
Bland konstnärerna finns:
Blue,
Dekis, Ruskig, Skize,
Graffrots,
Soten med
flera.

ELIN FALKENSTRÖM

90-talsstjärnor på höstturné
MUSIK. De regerade dans-

golven och topplistorna
på 1990-talet. Nu bjuder E-Type, Dr Bombay,
Markoolio och ett gäng
andra av årtiondets
stora stjärnor in till en
nostalgitripp.
E-Type, Dr Bombay, Markoolio, Snap, Haddaway,
DJ Sash och La Cream. Där
har ni uppställningen i det
stora turnépaket ”We love
the 90’s” som i höst drar in
i ﬂera stora ishallar runt om
i landet. Den norska version-

en av turnén avslutas på lördag, och man har enligt arrangören hittills sålt 14 000
biljetter till finalshowen
i Oslo.
”Taket lyfter”

– Taket lyfter när jag kommer in, försäkrar Dr Bombay, för dagen uppsminkad
och utklädd precis som när
hans hit ”Calcutta (Taxi taxi
taxi)” satt fast som hubbabubba i allas huvuden i slutet på 1990-talet.
De ﬁck alla sitt genombrott under 90-talet och är

rörande överens om att ”det
var bättre förr”.
– Det var då jag breakade.
Jag gjorde lumpen, jag ﬁck
börja gå på krogen och jag
blev av med oskulden. Det
var då jag blev en man. Det
var ett ganska stort årtionde
för mig, konstaterar Markoolio, som både ska uppträda och agera konferencier under turnén.
E-Type slog igenom 1994
med låten ”Set the world on
ﬁre”:
– 90-talet var skitroligt.
Och vansinnigt. För mig

hände det lite över en natt:
Det började på måndagen
och på fredagen var man
någon sorts superstjärna
i hela Sverige. Det gick lite
fort för min hjärna kommer
jag ihåg.
”Explosion”

Showen beskrivs som ett
jättelikt party där gamla
hits avlöser varandra i ett
rasande tempo.
– Vi ska bara kötta liksom. Det blir ett sådant jävla drag, lovar Dr Bombay.
TT SPEKTRA

”HELT SJUKT”
Q I höst åker Dr Bombay, E-Type och Markoolio åker på
90-talsturnén ”We love the 90’s”. Den 22 september kommer de till Malmö.
FOTO: SCANPIX
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FAKTA
Nya skivan
”Jag är inte längre rädd
för mörkret” spelades in
i Studios La Fabrique i Saint
Remy De Provence, Frankrike. Den är producerad av
Kent och Stefan Boman
(som också var med och
producerade ”Du & jag döden”).
Inspelningsprocessen
skildras i ett praktverk av
tecknaren Jesper Waldersten: ”Kent Waldersten Lägg er inte i!”. Han följde
bandet under de 17 dagarna
i Frankrike och har samlat
fotografier, texter, collage
och teckningar från den
intensiva perioden i boken.
Albumet är Kents tionde
studioplatta (om man räknar bort ”B-sidor 95–00”).

”Det är inget hipsterskit. Det är inte gjort
bara för en liten grupp.”

17 DAGAR I PROVENCE
Q Sami Sirviö, Jocke Berg,
Markus Mustonen och Martin Sköld spelade in nya
skivan ”Jag är inte rädd för
mörkret” under 17 dagar i
Provence.

Martin Sköld om nya skivan.

FOTO: MAJA SUSLIN/SCANPIX

Kent vill kämpa mot mörkret
MUSIK. Kent ville göra en

platta för alla – inte bara
för hipsters. På 17 dagar,
i ett franskt flow, spelade bandet in nya, lättillgängliga ”Jag är inte
rädd för mörkret”.

är inte rädd för mörkret...”.
Det är en uppmaning till en
själv. Mörkret kommer i olika former, man måste ändå
möta det även om det är jävligt svårt, säger Jocke Berg.
Tvivel och rädsla

Titeln är en besvärjelse mot
det svarta och svåra i livet.
– Det är ett mantra, ”jag
är inte rädd för mörkret, jag

Syntharna har fått vila för
ett sound som mer närmar
sig hur bandet låter live.
Men texterna har inte blivit

mindre svarta på ”Jag är inte
rädd för mörkret”. Flera av
låtarna andas oro, tvivel och
rädsla, både rent personligt
och inför vårt gemensamma samhällsbygge.
– När man har barn som
vi, börjar man tänka mycket på vilket land de kommer
att växa upp i, vad de har
för chanser och vilka ideal
som råder. Det ﬁnns ganska

mycket otäcka strömningar
väldigt klart var jag står
nu och det färgar av sig
politiskt.
på det man skriver,
”Jag är inte
säger Jocke Berg.
”Det färgar av rädd för mörksig på det man ret” spelades in
under 17 novemInte politiskt
skriver.”
berdagar i en
Men är det han gör
JOCKE BERG OM
OTÄCKHETER
studio i Provenpolitiskt? Nej, svarar
I SAMHÄLLET
ce. Arbetet ﬂöt på så
han.
– Jag skulle inte kalla det snabbt att det nästan är perpolitiskt, även om jag skul- sonligt Kent-rekord. Ambile säga att det står väldigt, tionen den här gången var

OTÄCKT

att vara göra motsatsen till
den lite smalare ”En plats
i solen”.
– Den här känns väldigt
öppen, välkomnande och
härlig på något sätt. Det är
inget hipster-skit. Det är
inte gjort bara för en liten
grupp utan för alla möjliga
människor – för alla, säger
Martin Sköld.
TT SPEKTRA

Hört & Hänt
FOTO: CHRIS PIZZELLO

MUSIK

Ingen turné för
Tupac-hologram

MUSIK

Bieber skriver
00 Jessie J skriver
0
0
låt om stämning 50 00
ungdomsmusikal
Popstjärnan Jessie
Justin
5
Bieber har
J skriver musikal
skrivit en
låt om det
20-åriga fan
som förra
året påstod
att han skulle vara far
till hennes
barn. Den Justin Bieber.
18-årige popidolen förnekade hela tiden ryktet och
erbjöd sig att göra ett DNAtest.
TT SPEKTRA

...så många hushåll, världen över,
kommer enligt Nöjesbladet att kunna
se MTV-sändningen som planeras
i Göteborg dagen
före midsommarafton. Vilka som
uppträder avslöjas
om tre veckor. CITY

med förhoppning om att inspirera ungdomar.
Brittiska
Jessie J har
skrivit låtar till
stjärnor som Chris
Brown och Miley Cyrus
och slog igenom som
solaartist med debutalbumet ”Who you are”
förra året.
TT SPEKTRA

Jessie J.

Lindsay Lohan.
FOTO: GIUSEPPE ARESU

MUSIK

Lohan kommer porträttera
Elizabeth Taylor på film
FOTO: MARTA OVOD

Det blir ingen turné för
det berömda Tupac-hologrammet. I alla fall inte om
man ska tro rapparen Dr
Dre. Enligt honom gjordes
det enbart för Coachella
och det var inte tänkt för
någon turné, skriver Billboard.
TT SPEKTRA

MUSIK

Lindsay Lohan är klar för nästa stora roll;
som Elizabeth Taylor i en ny tv-ﬁlm om
superstjärnans stormiga förhållande med
skådespelaren Richard Burton, skriver The
Hollywood Reporter. Filmen ”Liz & Dick”
börjar spelas in i juni.
TT SPEKTRA
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ROCK
Dalaplan ”Trillar i” (ep)
Släpps: Finns ute.

Malmöbandet Dalaplan har
gjort sig kända som ett ösigt
liveband och deras låtar är
som gjorda för allsång, vilket fansen förstår. Nu har
bandet fått skivkontrakt
och släpper sin tredje ep
– fyra kanonlåtar av samma

HÅRDROCK
Europe ”Bag of Bones”
Släpps: Finns ute.

FOTO: SCANPIX

Hugger till i bröstet
ROCK
Kent ”Jag är inte rädd för
mörkret”
Släpps: I dag.

Hur gärna man än velat
och mycket man än försökt så har Kents senaste
plattor inte riktigt lyckats
få det att svida till. Inte på
det där sättet som det gjorde på Hagnesta Hill- och
B-sidortiden, då varje låt
vällde över en som en tsu-

nami, slog till som en explosion i poprävsbröstet.
På nya plattan ﬁnns ett
par ganska bleka låtar, ”Jag
ser dig” är en av dem, men
peakarna på JÄIRFM är
ﬂer än dipparna.
Att det är ett Kent i hög-

form vi har att göra med
stod klart när singeln ”999”
släpptes i slutet av mars.
Nostalgisk, vemodig och
till Skavlans förtret drygt
sju minuter lång, om en
ungdom som gått i graven.

I lysande ”Isis & Bast” är
det i stället klasstillhörighet och stolthet som sålts
ut och begravts.
Musikaliskt ligger stora
delar av skivan nära tidiga
Kent men textmässigt är
det mer vuxet, insiktsfullt
och uppmanande. Absoluta
höjdpunkten hittas på plattans mitt och heter ”Tänd
på”. Här kommer brösthugget och det är bara att kapitulera.
Lyssna även på: Kent ”Isola”.

”Bag of Bones” är fjärde
plattan Europe släpper sedan de återförenades för
åtta år sedan. Jag önskar
att de hade återförenats
under ett nytt namn. Nya
Europe är så fruktansvärt
tråkiga. De har sparkat ut
sig själva från rockhimlen
och kastat bort sin stjärnstatus, för att placera sig
i något mesigt och gubbigt
”bluesrockfack”. Den sista
nedräkningen är gjord för
länge sedan. I alla fall för
oss fans som var med från
starten.
Lyssna hellre på: Europe
”The Final Countdown”.

ELIN FALKENSTRÖM

CHRISTIAN TÖRNQVIST

höga kvalitet som tidigare.
Det finns något självklart
och rättframt över bandets
låtskriveri, i samma tradition som tidiga Docent Död
och Reeperbahn, och som
lyssnare bara måste man
hänga på körerna bakom
sångaren Niklas Svensson.
Det lär dock inte bli någon
inbjudan till ”Allsång på
Skansen”, det är bandet för

QVIST
FOTO: LUCAS FRISK BERG

rått och oslipat för – och det
i positiv mening.
Lyssna även på: Docent
Död.
MATTIAS GRENHOLM

POP
Rufus Wainwright ”Out of
the game”
Släpps: Finns ute.

Tillsammans med producenten Mark Ronson har
Rufus Wainwright gjort
sin popigaste platta hittills,
även om låtarna fortfarande är pampiga och dramatiska nog att platsa i vilken
London-musikal som helst.
Vackrast är ”Montauk”, låten om hans lilla dotter, och

hur han hoppas att hon ska
tycka att hennes två pappor är helt okej. Men det
är i storslagna kompositioner som ”Jericho” där hans
jumbojet-röst sopar banan
med allt annat på marknaden, som hans storhet blir
mest uppenbar. Alla låtar är
inte lika starka, men de ﬂesta kommer att sjungas i duschar världen över 2012.
Lyssna även på: Elton John,
Queen.

FOTO: CHRIS YOUNG

Kom ut i
helgen

Till helgen öppnar vi uteserveringen mot
Landbygatan. I vårsolen, hoppas vi, annars
får du njuta helgens meny inne i värmen.
Grön sparris med ramslök
och Hollandaise
Pocherad lättrimmad torsk med
murkelsås och spetskål
Vaniljglass med rabarber

225 kr per person
26 april tom 1 maj. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Landbygatan 5, 211 34 Malmö
040-97 18 18
www.johanp.nu

Nu kan du prenumerera på
Sydsvenskan på helgen!
Gå in på Sydsvenskan.se/helg

TALI DA SILVA
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Kajson Agri Konsult söker för kunds räkning

MALMÖ

SF BIO
TOPPEN
Skåne

De är bredare och
har extra benutrymme.
100 kr (11)
Finns på biograferna
18.30, 21.15
Royal, FS Storgatan.
Läs mer och boka på sf.se

100 kr (11)
On 21.00 To 18.30, 21.00

Storgatan 22.
Kassan öppnar 15.00
105 kr (11)
17.55, 21.00

100 kr (7)
To 21.05

The Hunger Games

Värnhemstorget.
Kassan öppnar 17.00

Sci-Fi äventyr av Gary Ross
100 kr (11)
18.15, 21.00

135 kr (11)
On 19.00

Södra Tullgatan 4.
Kassan öppnar 17.00

100 kr (11)
18.20, 21.20

110 kr (11)
18.00

American Pie:
Reunion

21.10

Romantisk komedi

18.10

100 kr (11)

21.10

110 kr (11)
110 kr (11) 18.00

100 kr (7)

110 kr (11)
105 kr (Bt) 21.00

18.15

110 kr (15)
18.05

125 kr (11)
100 kr (7) 21.30

Actionäventyr, Liam Neeson

V. Mårtensgatan 12.
Kassan öppnar 17.00
De är bredare och har
extra benutrymme. Läs
mer och boka på sf.se.

A Royal Affair

Drama, Mads Mikkelsen

100 kr (11)
21.15

Läs mer på www.kajson.se
Ref.nr. 269

arkitekt

Till vårt kontor i Malmö söker vi en
som har erfarenhet av att
formge och att ta ansvar för arkitekturprojekt. I ditt cv har du flera genomförda
projekt inom exempelvis stadsbyggnad, hotell, handel, kontor och bostäder. Du är
orädd för att sätta form på pappret och ditt formspråk är nutida, eller ännu hellre
framtida.

projektör

LUND
Battleship

Vår kund är ett av Skånes större gods, beläget i nordöstra Skåne, och
omfattar många olika verksamheter där de viktigaste är skogsbruk,
växtodling, djurhållning, jakt och fastighetsuthyrning. På godset pågår
många aktiviter och gäster är ofta förekommande.

On 11.00

100 kr (Bt)
21.20

100 kr (7)

100 kr (15)
21.15

18.20

en Kock samt en Hushållsansvarig

och väl bevandrad inom
Vi söker också dig som är
byggteknik, regelverk och branschpraxis. Du ritar och projekterar i Revit och har
använt BIM i ett antal större projekt. Du tar gärna rollen som handläggare i projekt
och är van vid ansvar.

105 kr (11)
On 18.00
110 kr (11)
17.50, 20.50

100 kr (Bt)
17.40

18.15, 21.05

100 kr (11)

18.10, 21.00

110 kr (11)

18.05

105 kr (Bt) 18.30, 21.20

21.10

Vi är ett av Sveriges större arkitektföretag och vi arbetar med landets främsta
beställare av arkitekturprojekt. Från kontoret i Malmö jobbar vi mot Sydsverige och
Danmark. Välkommen med cv och personligt brev till kontorschef Tobias Magnesjö.
tobias.magnesjo@krook.tjader.se

100 kr (7)
135 kr (11)
100 kr (11) 19.50

BIOPROGRAM ONSDAG 25 APRIL 2012
Dirch Dirch Passer ...........................18.00 Revolt FIPRESCI-vinnare 70:- ...........15.15
The Deep Blue Sea Terence Davies ....18.20 För dig naken Lars Lerin 70:- ..........15.15
The Deep Blue Sea Terence Davies..17.00
Snön på Kilimanjaro Guédiguian .....17.00
Slåss för livet Franskt drama ...........19.00
Gå på Kino med psykoanalytiker. Play ....19.00
Jiro Dreams of Sushi ......................21.00
Jiro Dreams of Sushi ......................18.40
Konstbio ..........................................18.40
Snön på Kilimanjaro .......................20.20
Slåss för livet Hyllat franskt drama ..20.40 Tomboy Sista dgr! ............................18.30
Revolt ..............................................21.00 Den goda fen Sista dgr! ...................20.30

21 Jump Street ...............................19.30
Project X ..........................................20.00

21 Jump Street ...............................19.00
Project X ..........................................21.00
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
Carnage 80:- ...................................18.45

FACEBOOK.COM/ALSKAMIGIGEN

BIOPREMI Ä R 4 MAJ

Varje timma dör någon i
Sverige av hjärtattack.
Din minnesgåva ger
forskarna möjlighet att
en dag bota och stoppa
hjärtsjukdomarna.
Ring 0200-88 24 00 eller
använd pg 90 91 92-7

Karlshamns kommun söker:

Samordnare
till Omsorgsförvaltningen, individ och familjeomsorgens HVB
Boendet tillhandahåller sex platser för pojkar
mellan 16–18 år. Tre av dessa sex platser är för
asylsökande ungdomar. Verksamheten bedriver
även boendestöd för ungdomar som har ﬂyttat till
utslussningslägenheter. Verksamheten är dynamisk och antalet ungdomar varierar.

Tänk på miljön!
Lämna din tidning till
återvinning när du läst färdigt.

Som samordnare ansvarar Du för att leda, fördela
och delta i det dagliga operativa arbetet, inom
såväl boendet som utslussningslägenheterna för
ungdomarna. Arbetet är till stor del självständigt.
Du kommer att vara underställd enhetschefen på
Öppenvårdsenheten. Verksamheten är under ständig
utveckling och arbetsuppgifterna kan därför komma att förändras. Arbetstiden är förlagd dagtid.

Läs mer på karlshamn.se/jobb
Karlshamns kommun. Tel 0454-810 00.
E-post info@karlshamn.se
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Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning i
odlingssubstrat för yrkesmässig odling och anläggning. Bara Mineraler är ett innovativt kunskapsföretag med kontinuerlig
produktutveckling som marknadsför och säljer produkterna, i Sverige och övriga Europa, direkt och via återförsäljare. Besök gärna
www.baramineraler.se

Säljare/Rådgivare

Vi söker nya
medarbetare
Revisionsenheten

inom yrkesodling och markanläggning
Du kommer att arbeta med marknadsbearbetning, teknisk rådgivning och
försäljning mot våra olika kundsegment samt ge information och rådgivning
till förskrivande led inom park och markanläggning. Du rapporterar direkt till
VD och är baserad på vårt kontor i Bara, men har hela Norden som arbetsfält.

27

Revisionsdirektör

Vi söker dig som har erfarenhet från trädgårds-, växtodlings- eller markanläggningsbranschen och inte minst har du i grunden ett kommersiellt
intresse och erfarenhet av försäljning.
Vi erbjuder ett intressant arbete i ett innovativt och expansivt företag.

Läs hela annonser och välkommen med ansökan snarast, personligt brev och CV, då urval sker löpande, dock senast den 30 april 2012 (ref.nr SE-05546) via www.mercuriurval.se.
Frågor besvaras av VD Susanna Bondeson, direkt 040-54 22 13 alt mobil 0704-31 26 68, och vår konsult Gösta Tydesten, Mercuri Urval, direkt/mobil 040-669 75 78.

Som stimuleras av utveckling och visioner
Göteborg / Vänersborg
Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar: Rekryteringen sker i samarbete
med Experis Executive. Kontakta rekryteringskonsult Denise Wiberg, tfn 0703-77 44 02 eller
Malin Persson, tfn 0727-46 46 54.
Läs mer och lämna din intresseanmälan på
www.experis.se (annonsnummer 822277)
Sista ansökningsdag: 2012-05-07.
Annonsen ﬁnns även i sin helhet på
www.vgregion.se/jobb

VILL DU BYGGA VÅRT
BEMANNINGSFÖRETAG?
www.heab.se

Heab-koncernen söker en ledare och entreprenör med gedigen kunskap från bemanningsbranschen och
förmåga att bygga upp ett framgångsrikt bemanningsbolag inom bygg/industri. Du är en engagerad
och affärsinriktad person med stor drivkraft och handlingskraft. Heab-koncernen kommer att ingå i din
kundstock med behov av flera yrkesgrupper inom bygg- och industrisektorn. I koncernen ingår redan ett
utbildningsföretag med inriktning på bygg/säkerhet. Heab Bemanning ska bli ett modernt bemanningsföretag
som i koncernens anda präglas av kvalitet, seriositet och långsiktighet. Har du vad som krävs?
För mer information kontakta vår konsult
Eva Högsberg AS&B Rekrytering
0706-18 11 58 eller eva@asbab.se
Ansök senast den 6 maj via www.asb-rekrytering.se

Örnsköldsviks kommun söker till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkingenjör
till parkenheten, trafﬁik och parkavdelningen.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla
stadens vardagsrum.
För mer information om tjänsten ring
stadsträdgårdsmästare Elisabeth Strand Hübinette,
tfn 0660-884 79, 070-340 65 91.

Skånes effektiva och enkla
platsannonspaket!

Välkommen med din ansökan senast 5 maj 2012.
Läs mer om tjänsten på vår hemsida:
www.ornskoldsvik.se/jobb

Örnsköldsviks kommun, kommunledningsförvaltningen, personalavdelningen,
891 88 Örnsköldsvik E-post: platsansokningar@ornskoldsvik.se
Tfn växel 0660-880 00 www.ornskoldsvik.se

Med ett samtal till mig når du 1.046.000 potentiella kollegor.*
En kontakt som ökar chanserna att få rätt kompetens till ditt företag.
Maila eftertext@helaskane.se eller ring 040 -28 18 92.
Fråga efter våra ﬂexibla paketlösningar och hur du kan
synas på webben, så hjälper jag dig!
www.helaskane.se
www.facebook.com/helaskane

Hela Skåne är ett säljbolag och annonspaket som består av de skånska
morgontidningarna dvs Sydsvenskan, Skånska Dagbladet,
Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda,
Norra Skåne, Helsingborgs Dagblad, med editionerna Landskrona
Posten och Nordvästra Skånes Tidningar, samt City Malmö/Lund,
City Helsingborg/Landskrona och City Kristianstad.
*Källa: Orvesto Konsument 2011 helår samt 2011:3 för City Kristianstad

Vi söker dig som är

medicinskt utbildad fotvårdare och
egen företagare.
Vi har en hytt som står tom åt dig.
Låter detta intressant - ring 040-12 15 15.
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PATENT ENGINEER
WEB CONTENT MANAGER
www.thulegroup.com/jobb

Biltekniker.
Kan du ta ansvar för allt
våra kunder bryr sig om?
Vi söker en biltekniker med placering i Malmö som utmanas av våra höga
krav. Och förstår hur våra kunder tänker när de försäkrar allt de bryr sig om.
Har du rätt personlighet och kapacitet kan du förvänta dig förutsättningar
för ett riktigt bra arbetsliv. Vi kan till exempel erbjuda ett stort professionellt
spelrum och många karriärvägar inom Folksam samt våra dotterbolag
KPA Pension och Förenade Liv. Så. Är du redo för ansvaret?
Vi erbjuder ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv. Läs mer på folksam.se/jobba

Hinz Försäljnings AB grundades 1973 och är Palfingers
generalagent i Sverige. Vi säljer, servar och reparerar kranar och
lastväxlare till kunder inom åkeri, industri, skog, sjöfart, lantbruk
och järnväg. Företaget har idag 62 anställda och finns på ett
flertal orter i Sverige med huvudkontor i Borlänge.

Säljare
Vi söker Dig som vill sälja produkter från världens ledande kranoch lastväxlarproducent, Palfinger.
Ditt arbetsområde blir södra Sverige och vi tror att lämplig
bostadsort är någonstans i Skåne.

Avfall Sverige är expertorganisation inom avfall och återvinning. Vi arbetar med samhällskontakter, rådgivning,
utbildning och utveckling. Våra medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, samt ett 100-tal företag
som associerade medlemmar. Vår vision är ”Det ﬁnns inget avfall” och värdegrunden baseras på en miljöriktig och
hållbar avfallshantering med ett tydligt samhällsansvar. För mer information om Avfall Sverige besök oss på
www.avfallsverige.se

Avfall Sverige AB söker
Rådgivare
för energiåtervinning
I det här uppdraget samarbetar Avfall Sverige med Academic Search International. Du söker
tjänsten genom att gå in på www.academicsearch.se och klicka på länken i annonsen.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lars Wibacke
på 040-615 16 32 som ansvarar för denna rekrytering.

Great People. Great Jobs. Great Companies.

Du har troligen ett förflutet som säljare där Du skapat ett gott
namn i lastbils branschen och erfarenhet ifrån kran/lastväxlare
är förstås meriterande. Som person förutsätter vi att Du är
positiv, entusiastisk och målinriktad. Vi tror att Du är en person
som med brinnande intresse för vår bransch och med stort
ansvar tar Dig an ett spännande och utvecklande arbete.
Anställningen är en 100% tillsvidareanställning med tillträde
omgående.
Ytterligare upplysningar om tjänsten kan fås från vår VD Staffan
Meijer på 070-567 93 03 och till honom skickar du även din
ansökan på staffan@hinz.se eller till Hinz AB, Box 825, 781 28
Borlänge.

Läs mer på: www.hinz.se
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Sveriges mest spännande samhällsuppdrag

Region Skåne söker Regiondirektör
För information kontakta Mercuri Urval:
Christian Nyhlén tel. 040-669 75 76
Gösta Tydesten tel. 040-559 75 78

Foto: Lasse Davidsson
Region Skåne ska främja god hälsa, vi ansvarar för att det ﬁnns bra sjukvård och kollektivtraﬁk för alla i Skåne. I
vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne.
Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 37 miljarder kronor (2012).
Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Dansk-svenska Copenhagen Malmö Port AB (CMP) är det största hamnföretaget i Öresundsregionen. Vi
ger effektiv transportservice till ca 8000 fartyg på en av Nordens mest dynamiska och expansiva
marknader. CMP etablerades 2001 genom en sammanslagning av hamnarna I Malmö och Köpenhamn.
Vi har ca 450 anställda och vi omsätter ca 800 MSEK årligen. Vår verksamhet omfattar kryssnings- och
containertrafik samt ro/ro, olja och hantering av torrbulk. CMP är också Nordens största distributionscentrum för nya bilar. I Malmö har vi nyligen invigt ett nytt hamnområde på 1 500 000 kvm och i
Köpenhamn bygger vi en ny kryssningskaj på 1100 meter som kommer att vara klar 2013, dessutom
utvidgar vi vår torrbulkskapacitet.

Some call it career opportunities.

We call it Trelleborg.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Flexible fenders.
Not everyone would like to stand
in the way when thousands of
tons are approaching the quay.
Intelligent fender systems from
Trelleborg identify the speed and
angle of the vessel, and adjust
the rigidity and energy absorption
capacity to match the conditions
perfectly.

CMP Malmö söker en

Eltekniker
Gå in på vår hemsida www.cmport.com/jobs om du vill veta
mer om tjänsten.

Some call it career opportunities.

Business UnitWe
Controller
call it Trelleborg.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molesti.

Attendo är en av Nordens
ledande privata vårdgivare.
Vi erbjuder kommuner
enskilda tjänster inom vård,
omsorg och service. Uppdraget omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade
         
12000 anställda.

Business Analyst

Attendo söker en engagerad och erfaren

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerciullamcorper.

Product Area Controller

Cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.

Assistant Controller
Soismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutp.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.
Soismoolore magna aliquam erat volutp.
Trelleborg. Where talents grow.™

Trelleborg is a global industrial
group creating high-performance
solutions that seal, damp and
protect in demanding environments, all over the world.

HR-specialist
till regionkontoret i centrala Malmö.

Läs mer om tjänsten på www.attendo.se. Välkommen att ansöka med ditt
CV samt personligt brev till nina.marklund@attendo.se

Elektriker
søkes til Oslo!

Høg løn, långvariga prosjekt, gratis boende

Søknad endast på:
www.hamiltonpeople.no/el/
Tel: 0047-450 49 000

Hjälp
ett barn att
fortsätta
drömma.

Vill du vara med i vår framtid?
Vi söker

Platschef, Fibrex Köpingebro
Avdelningschefer, Örtofta
Administrativ support/Sekreterare, Örtofta
Reparatör, Örtofta
Lastmaskinförare, betkampanj, Örtofta
Säsongsarbete, betkampanj, Örtofta
Läs mer på www.nordicsugar.com

Bli fadder från
100 kr i mån.
Anmäl dig på
www.barnfonden.se
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We are now searching for:

Apply and read more at www.experis.se. For more information please contact Mikael Bjelkerud,
Experis IT, 040–665 61 01.

Consafe Logistics is one of Europe’s leading suppliers of mobility, warehouse management and manufacturing logistics solutions to customers using logistics to improve
their competitiveness. We develop, implement and support complete solutions throughout the whole supply chain, including consulting and process improvement services.
We help customers in over 30 countries throughout the world from our subsidiaries in Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, Poland and the UK. www.consafelogistics.com

Malmö högskola

mah.se

+YLODQ8WELOGQLQJ$%V|NHUQ\

9'

söker

Studievägledare
Sista ansökningsdag 2012-04-27

+YLODQ8WELOGQLQJ$%lUHWWXQLNWEUDQVFKlJW
I|UHWDJVRPlUVW|UVWSnWUlGJnUGVXWELOGQLQJL
6YHULJH

Studieadministratör
Sista ansökningsdag 2012-04-27

Byggprojektledare
Sista ansökningsdag 2012-05-13

)|UPHULQIRVHZZZKYLODQXWELOGQLQJVH

För mer information se:
www.mah.se/platsannonser
Malmö högskola är en arbetsplats som präglas av ett öppet och inkluderande
synsätt, där likabehandling tillför mervärde i vår verksamhet

Vi söker

Projektledare
för BT Kemi efterbehandling
Läs mer om tjänsten på
www.svalov.se
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Marknadsansvarig Öresund
Skanska Nya Hem skapar sunda, trygga
och attraktiva nya hem som vi känner
stolthet för. Vår verksamhet finns i tre
marknadsområden: Stockholm, Väst och
Öresund.
Vi bygger alla våra bostäder i noga
utvalda lägen, på platser som ger en
extra dimension åt livskvaliteten. De är
byggda med omsorg och yrkesskicklighet
som utvecklats sedan åratal tillbaka. De
står alla på en solid grund av långsiktigt
kvalitets- och miljötänkande.
Läs mer på skanska.se/bostad.

I rollen som marknadsansvarig arbetar du
för att utveckla och driva marknadsfrågor
och genom ditt arbete stärka varumärket
Skanska Nya Hem i Öresundsregionen.
Du kommer att upprätta en årlig övergripande regional marknadsplan och ta
fram marknadsplan och marknadsbudget
per bostadsprojekt. Vidare kommer du att
ansvara för framtagning av sälj- och marknadsmaterial för bostadsprojekten. Du
representerar marknadsfunktionen som

medlem i regionens ledningsgrupp.
För att bli framgångsrik i rollen tror vi
att du har en akademisk examen med inriktning på ekonomi/marknadsföring
samt minst fem års erfarenhet som marknadskoordinator eller motsvarande.
För mer information kontakta Peder Bjursten
på 073-944 54 60. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 31534 på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Draftit AB har sedan 2004 utvecklat webbaserade stödtjänster
för personalchefer och löneansvariga. Draftit AB bedriver
huvudsakligen verksamhet i Malmö och Karlstad. Företaget har
23 anställda och växer snabbt. Vi har under 2011 blivit utsedda
till Gasellföretag av Dagens Industri och till Superföretag av
Veckans Affärer. Vi söker nu en driven och målinriktad

Utbildningsförvaltningen
söker

Vik biträdande rektor
till Katedralskolan

Business Manager som ska
utveckla en ny affär inom HR
Placering antingen i Malmö eller i Stockholm
Läs mer på www.draftit.se eller www.recruitment.se

Vill du veta mer?
Se www.lund.se - Lediga jobb

Information och ansökan
För mer info kontakta rekryteringskonsult Benny Carlsson på Recruitment International,
070-540 51 00. Din ansökan med CV skickas till post@recruitment.se, senast
2012-04-30.

Motor

*

FORD MONDEO 2,0 TDCI 140 HK 5-d

FFV 120 hk

*

Business Edition. ORD. PRIS 280.875:-

BRÄNSLECHECK PÅ KÖPET VÄRDE
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C-MAX: 0,46–0,69 l/mil bl. körning. Miljöklass stage V, CO2 119–159 g/km. FOCUS: 5,9 l/100 km bl. körning, CO2 136 g/km. MONDEO: 4,6–6,4 l/100 km bl. körning, CO2 139 g/km. Begränsat antal. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
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Mejla till tycktill@cityskane.se Skriv kort! Uppge alltid namn och adress även om du använder signatur. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna.
Messa till 72130. Skriv CITY [mellanslag] TYCK [mellanslag] din text.

Mejl & Mess

Vi vill inte byta skola!
Låt Segevångsskolan behålla sitt högstadium. Eleverna

som går i högstadiet på Segevångsskolan kommer att
ﬂyttas till Kirsebergsskolan
för Malmö kommun har inte råd med tomma lokaler.
Jag personligen tycker att
det inte är rättvist för oss
som går på högstadiet, vi
vill inte byta skola! Vi trivs
bra som det är.
Kirsebergs stadsdel kommer att spara pengar om vi
byter skola, men det tror jag
inte på. De ﬂesta eleverna
vill inte gå på Kirsebergsskolan och därför kommer
de att byta skola. Jag är en
av de elever som kommer

att byta skola och Kirseberg
kommer inte att tjäna på
det. Vi i årskurs 8 trivs med
den klass vi har nu, och det
gör också de andra eleverna
på högstadiet. Om alla byter
till olika skolor kommer vi
att splittras och det är inte
kul, vi har varit med varandra i nio år om man räknar
med förskolan, och nu kommer vi att splittras och vi
kommer inte att kunna avsluta våra grundskoleår tillsammans.

Varför ska Segevångsskolan

drabbas för Kirsebergs ekonomi? Jag tycker det är fel
att ändra Segevångsskolan

FREE DAWIT

3 8 6 7
dagar. Så länge
har den svenske
journalisten
Dawit Isaak suttit
i fängelse i Eritrea
– utan rättegång.

nu, alla trivs här och tycker det är lugnt. Vi är vana
vid en liten skola, Kirsebergsskolan är en
väldigt stor skola till
skillnad mot Segevång.
Om vi får byta skola tror jag att det kommer bli väldigt mycket kaos
i klassrummen för klasserna kommer att bli ännu
större, det kommer att bli
väldigt okoncentrerat och
därför kommer våra betyg
att sänkas om det händer
och det vill vi inte.
Låt Segevångsskolan behålla sitt högstadium!

MALMÖ

NATHALIE JOHANSSON

Helt fel beslut av politikerna

Att politikerna ska ta beslutet nästa vecka att Segevångsskolans högstadium
ska ﬂyttas till en annan skola är bara helt fel. Det påverkar våra betyg och vi alla kommer förmodligen att
splittras. Jag menar, hur hade du själv tänkt och tyckt
om du var 14, 15 år och hade
varit tvungen att ﬂyttas från
din skola som du har gått på
i åtta år, men det sista året
ska du ﬂyttas och komma
till en ny främmande skola? Lärarna och ungdomarna är okända och samtidigt

blir det svårt för lärarna att
se dina kunskaper och vad
du verkligen går för. Men,
på min skola så är både lärarna och eleverna som en
stor familj.
Besparningarna innebär
också att cirka 30 stycken
lärartjänster ska dras in, vilket ju bara är så fel. Vi har
demonstrerat och försökt
förklara för politiker hur vi
känner och att det handlar
om oss elever. Men de tänker bara på sina pengar som
de får om vi ﬂyttar. Det jag
inte förstår är att de tän-

ker väldigt kortsikt och inte
långt. Jag menar, om cirka
fyra år kanske så kommer
det strömma in nya barn/
elever som ska komma in
i vår skola och då behöver
man nästan anställa dubbelt
så många lärare.
Alltså får vår skola bara
hoppas och fortsätta kämpa att andra personer som
just du nu som kanske läser
min insändare, att något ska
kunna hjälpa oss. Till dess
får vi ta vara på vår lilla tid
kvar på vår kära skola.
JENNIFER JÖNSSON

Q Segevångsskolan.
FOTO: MÅRTEN SVEMARK

Dagens recept

Grillad kyckling
med vindruvor
och ädelost
4 portioner
1. Sätt på ungen på 225 gra-

der. Dela kycklingen och
rensa i lagom stora bitar och
lägg dem i en eldfast form.
2. Häll matlagningsgrädden i en kastrull och smula i
ädelosten, värm blandningen tills osten smält och häll
jämnt över kycklingen.

Detta behövs…

en hel grillad
kyckling
gröna kärnfria
vindruvor
5 dl matlagningsgrädde
200 gr ädelost
ris

Cirka 30 min
3. Gratinera i ugnen i ca 25
minuter. Dela vindruvorna
i två delar och när kycklingen är klar sprids vindruvorna över kycklingen.
4. Servera tillsammans med
ris och sallad. Smaklig måltid!

Ta chansen att dela med dig av ditt bästa
recept till hundratusentals skåningar.
Skicka in receptet och dina kontaktuppgifter samt
en bild och en kort presentation av dig själv.

FOTO: SCANPIX

Mejla till recept@cityskane.se

Bland de publicerade bidragen
lottar vi ut ett presentkort på
Cervera värt 1 000 kr!
Ingredienserna
direkt i din mobil
- scanna QR-koden

Dagens recept i City är inskickat av
Lovisa Lundin. Hon är 21 år, pluggar till civilingenjör på LTH och bor i Lund.
Vill du dela med dig av ett recept?
Skriv max 1 000 tecken (inkl ingredienserna)
och mejla till recept@cityskane.se

Känner du dig
som hemma
bland grytor och
kastruller?

Lycka till!
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ELVIS

HOROSKOPET

AV MARIA OCH TONY CRONSTAM

CARPE DIEM

AV NIKLAS ERIKSSON

BARNENS PLANET
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Har du ett kul barncitat? Se under sudokut

VATTUMANNEN
(21 jan–18 feb)

TVILLINGARNA
(22 maj–21 juni)

VÅGEN
(24 sep–23 okt)

Liknande
auspicier
som för
Vattumannen. Din
nuvarande
impulsivitet kan vålla
problem om du inte lyckas hålla den i schack!

Hänsyn,
tålamod
och gott
omdöme
tycks vara
egenskaper som nu kan hjälpa
dig framåt i något sammanhang.

Ett och annat i tecknet indikerar att
du är lite
för ivrig i
ett sammanhang där du
nog skulle vinna på att
lätta lite på gaspedalen!

FISKARNA
(19 feb–20 mars)

KRÄFTAN
(22 juni–22 juli)

SKORPIONEN
(24okt–22 nov)

Din självbehärskning
är kanske
för ögonblicket inte
den allra
bästa, men metoden att
räkna till tio kan säkert
hjälpa dig!

Du tycks få
anledning
att ångra
vissa onödiga utgifter. Låt inte
andra fatta beslut åt dig!

Du riskerar att försätta dig
i en situation som
kan visa
sig bli besvärligt att reda
ut - så försök vara observant!

VÄDUREN
(21 mars–20 april)

LEJONET
(23 juli–23 aug)

SKYTTEN
(23 nov–21 dec)

Du har en
del plikter
du bör fullgöra. Motstånd du
möter i något sammanhang kan
bero på att du gjort en
felbedömning.

Det är viktigt att du
håller huvudet kallt
i en angelägenhet
där ett och annat börjar
kännas lite osäkert!

Som Skytt
söker du
dig för
ögonblicket till
personer
som får dig att känna
dig lugn och trygg!

OXEN
(21 april–21 maj)

JUNGFRUN
(24 aug–23 sep)

STENBOCKEN
(22 dec–20 jan)

För undvikande av
missförstånd bör
du vara
klar och
tydlig när du uttrycker dig.

En ny och
ganska ytlig bekantskap tycks
ha goda
möjligheter att fördjupas till något bestående!

Du söker
dig nu till
personer
med vilka
du delar ett
speciellt
intresse - eller möjligen
för vilka du hyser
förtroende.

SUDOKU
UTMANINGEN

LÄTT

LÖSNINGAR
Förra utmaningen
11
6

7

5

4

2

3

1

Den stackars målaren har fått huvudbry. Han ska
måla alla fälten i bilden men kan bara använda tre
färger - RÖTT, GULT och BLÅTT. Problemet är att
det inte får finnas två fält i samma färg bredvid
varandra (de får inte ha en gemensam gräns).

8

10 9

Så spelar du:
Fyll i de spelfält som
saknas så att siffrorna 1-9 finns i varje
region. De förtryckta siffrorna kan inte
flyttas. En siffra får
aldrig förekomma
mer än en gång per
rad eller kolumn.

Förra krysset
BRANT
KAN
ARTIST
BLI

OKULERA

V
S
F A K T U
G R U P
K N I P P
T
D
F R I A R
O S T A
K
U M E
G
E R A N A R E
I N
N A V E
L A N M O D E L

MISSION

SAMLING
SÄLJS
MORÖTTER I

Färgen på två
av fälten är
förutbestämd.
Vilken färg ska
fältet med
frågetecknet ha?

VILL
HÖRA
ETT JA

NAMN
SOM KAN
SLÅS
EPOK

GÖR
PIANIST

SKENADE
DET ÄR
SÅNT VI
ÄTER

A0010

FASER?

K
Ö
S
E N
V E T
R U S A D E
M A T
R A G
PLAGG
MED
VISS
ÄRMTYP

BAKSTRÖM

UPPSATS

SVENSK
ÄLV
KVINNONAMN

LAGERVARA
FN I
USA

PRODI,
POLITIKER I
ITALIEN

LÄKARPREFIX

KORT
GHANA
FÖRF.
CURIE

ENERGISLAG

LEDER
ENTRÉN

SKÅDARPLATS
FÖR
VISSA

Y
M
P
A
FICK

E
R
H
Ö
L
L

© Bulls

KAN SES
EFTER
TRAKTOR
SANNING

CITY-KRYSSET

MEDEL
HEDRAD

INNEHAVARE

IDOGT

SNABELA

Föregående lösning
lätt sudoku:

DEN ÄR
FÖRBJUDEN

ALLA
STÅR
FÖR MOT
SILVER

TEKNIK
LÄKARMOTTAGNINGEN

SKALLAR

ORDAGRANT
ÅTERGE

Föregående lösning
medel sudoku:
STOR
OLYCKA

GALLIUM
LASTBAR
STAD I
BIBELN

STOR
VULKAN

KLAR

SKÄLLSTURK
TILL
TIDIGARE ORD
HUND

ÖGRUPP

IFALL

NÅTLA
MED
MERA
LITEN
HOS
MILNE

KRÄVS
AV ÄVENTYRARE

SITTMÖBEL
OCH
NAMN

AKTUELL
TID

© Bulls

SLINGRAR
FRAM

SKICKA IN ROLIGA CITAT
Har du ett roligt barncitat taget ur verkligheten? Nu kan det bli en seriestripp.
Eposta citat till barnensplanet@bulls.se. Skriv ”Barncitat” i ämnesraden så
ser vi till att tecknaren Lars Rudbjer får ta del av det.
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Tv

Teve mot våldet
Tv-serien ”The team” är ett
initiativ till att minska motsättningar och våld i Kenya.
Den handlar om ett fotbollslag som kämpar med
att lösa sina konflikter.
I dokumentären ”Såpopera
i Kenya” får vi följa med
under produktionen.

SVT1
18.00
18.10
18.15
19.00
19.15
19.30

SVT2

Rapport
Regionala nyheter
Go’kväll
Kulturnyheterna
Regionala nyheter
Rapport

SVT2 23.00

Slutet för Robb
I det sista avsnittet av den
amerikanska fantasyserien
”Game of thrones” ändras
Robbs öde för alltid.
I ”Tv-cirkeln” diskuterar
Johanna Koljonen, Kodjo
Akolor och Roger Wilson
som vanligt innehållet.

■ Johanna Ekström började skriva
boken när hon blev förälder.
FOTO: SVT

21.00

SVT1 22.00 & 22.50

En uppgörelse med barndomen
I maj släpper författaren Johanna Ekström den självbiograﬁska romanen ”Om man håller sig i solen” där hon
gör upp med sin barndom.
Boken skildrar de mörka sidorna av Johannas uppväxt
och en familj där allt inte är som det verkar vara på den
vackra ytan. I kväll gästar hon ”Babel”.

Gigantiskt möte
Sista semiﬁnalen i Champions League – och det är
dags för omgång två. Bayern München gästar Ronaldos Real Madrid.

SVT2 22.15

TV3 20.30

FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
The town

Going the distance

Thriller. Charlestown,
Boston, Massachusetts,
ett rufﬁgt område, gangstertätt. Vi följer en liga
som tvingas ta gisslan på
bank. När de släppt henne inser de att hon är en
granne. Tät, actionspäckad, ﬁlm av och med Ben
Afﬂeck (också manus).
(USA, 2010)
CANAL+ FIRST 22.40

Komedi. Skivbolagskille
från New York. Journaliststudent från San Francisco. En sommarromans, och sedan? Välgjord, stundtals förtjusande. Justin Long och
Drew Barrymore var ett
par i verkligheten när ﬁlmen gjordes. (USA, 2010)
CANALPLUS
FIRST 21.00

Everybody’s ﬁne
Drama. Nyblivne änkemannen (Robert De Niro)
inser att all kontakt med
de fyra barnen skett via
frun och bestämmer sig
för att hälsa på dem. De
Niro spelar änklingen
med respekt, en man
som alltid gör rätt, men
ofta på fel sätt. (USA,
2009)
VIASAT FILM 20.20

Ben
Affleck

Meryl
Streep

It’s complicated

Döden på Nilen

Komedi. Skilda föräldrar
möts när sonen tar
studenten och tillbringar
en natt tillsammans.
Problemet är att han
är omgift.
Meryl Streep och Alec
Baldwin är i toppform i
en skönt trasslig komedi.
Men vad har Steve Martin gjort med ansiktet?
(USA, 2009)
TV8 21.00

Kriminaldrama. Agatha
Christie-klassikern.
Kvinna hittas mördad på
lyxkryssare. För detektiv
Poirot (Peter Ustinov, för
första gången) är alla
misstänkta. Stilfull
underhållning, stjärnspäckad rollista inklusive
Bette Davis. (Death on
the Nile, Storbritannien,
1978)
TV4 FILM 21.00

VÄDRET

Miss Secret Agent 2:
Armed and fabulous
Komedi. Första ﬁlmen
om en agent (Sandra
Bullock) som blev skönhetsmiss blev succé.
I uppföljaren försöker
hon hålla låg proﬁl – tills
Fröken USA blir kidnappad. (Miss Congeniality
2: Armed and fabulous,
USA, 2005)
TV6 21.00

20.00 Uppdrag granskning
Ikea försäkrar att virket
de använder kommer
från hållbara skogsbruk.
Även 26/4, 28/4, 29/4.
21.00 Svenska
dialektmysterier
Gotland. Även 26/4,
28/4 och SVT24 30/4.
21.30 Kobra
Copycat. SVT1 HD. Även
26/4, 28/4,SVT24 26/4.
22.00 Game of thrones
22.50 Tv-cirkeln:
Game of thrones
23.05 Rapport
23.10 Kulturnyheterna
23.15 Malmöpolisen (R)
0.15
Dox: Mir – 10 år
i Afghanistan (R)
1.10
Jag är hellre i skolan
än hemma
1.15
Rapport
1.20
Black mirror (R)
2.05 Rapport
2.10
Hjälp, vi flyttar …! (R)
3.10
Rapport
3.15
Robins (R)
3.45 Sverige (R)
4.15
Rapport
4.20 Skinnskatteberg (R)
4.50 Sverige idag (R)
5.15–6.00 Go’kväll (R)

Säker

■ Tareq frossar i frukt, och
www.boklok.se/nyponet
Pernilla
påtar på. FOTO: SVT

Osäker

Tor

Eslöv
+8
+10

4 m/s
Köpenhamn
+9
+10

SVERIGE I DAG

Fre

+13

+16

Lör

Sön

Ett regnområde över
Götaland sprider sig
norrut under dagen
och når Svealand
framåt kvällen.
Norrland får
halvklart till
mulet och i
stort
uppehåll.

Tor Fre

+18

+16

4

5

+23

Skanör

2
3
3-6 m/s
C°

6

Sundet

Kväll

4-8 m/s

7

1 m/s

8

+10

0°

+0 Dag
+0 Kväll

Malmö: Mulet och regn fram till kvällen. 6-10 plusgrader.

NEDERBÖRD senaste 14 dagarna

Morgon

9

9 m/s

Middag

5 m/s

Kväll

7 m/s

4-8
m/s

24/4

20
15
10
5
0
-5
-10

Normal
Max
11/4

17/4

24/4

-15

11

9
10
11

-20

12

6-10 m/s

SOLEN
Min

8

5-9 m/s

-25

12

TEMPERATUR senaste 14 dagarna
(mm)

7

-10

10

Malmö

MÅNEN
Upp

Ner

05.37 20.33
I dag
I morgon 05.35 20.35

Upp

+16

VÄRLDEN I MORGON

6

+25

-5

Sydkusten

+19

+28

+18

+14

+5

4 m/s

+35

+29

4

+20

7 m/s

VÄRLDEN I DAG
+19

3

+15

Middag

Falsterbo
+8
+10

7 m/s

+27

+11

+16

+17

KUSTVÄDRET
Morgon

+21

2

1

3-6 m/s

Sturup
+8
+10

+18

1

5

Malmö
+8
+10

+7

+24
+15

Lund
+8
+10

17/4

Ny 3:a + balkong
6.302 kr/mån
20.00
i Bäckdala, Eslöv

17.55 Lyxfällan
Med Ulrikas ekonomi är
det inga problem. Värre
är det då med Johan.
18.55 Keno
19.00 How I met your
mother
Amerikansk romantisk
komediserie från 2009.
Del 24 av 24. Barney
och
Robin
finner
varandra när
de
blandar
sig i
Neil Patrick
Teds
Harris
förhållande. Ted är upptagen
med sina uppgifter som
bäste man på ett bröllop.
19.30 Min pappa är bättre
än din pappa
Svensk underhållning
från 2012. Del 3 av 9.
Löpning i brant backe
där papporna ska fylla
ett hål med bollar, äggräddning ur ett träd
och frågesport i barnens favoritämnen.
Programledare: Adam
Alsing. Även 28/4.
20.30 Fotboll: Real Madrid
–Bayern München
Direkt. Champions
League. Semifinal 2:2.
Från Estadio Santiago
Bernabéu. Kommentatorer: Henrik Strömblad,
Glenn Strömberg.
23.00 Navy CIS
Ziva av blir vittne till ett
politiskt mord och
måste anmäla sig till
FBI utan hjälp av Gibb.
23.55 Sex and the city
0.30 Scrubs
1.00 Brottskod:
Försvunnen
1.55 Trauma
2.50 Sex and the city (R)
3.15
Navy CIS (R)
4.00 Scrubs (R)
4.25 It only hurts
when I laugh
4.45 Brottskod:
Försvunnen (R)
5.30–6.00 Nanny (R)

Annonsplats

 Ganska säker

Landskrona
+9
+9

10
8
6
4
2
0

18.00 Informationsöverflödet (R)
18.55 Mannen som vet (R)
19.00 Vem vet mest?
SVT2 HD. Även 26/4,
29/4 och SVT24 senare.
19.30 In treatment (R)
Del 23 av 35. Även i natt
och 26/4.
19.55 Jag är hellre i skolan
än hemma (R)
Träffa Mary i Sydsudan,
världens nyaste land.
SVT2 HD. Från 18/4.
Även 3/5.
20.00 Trädgårdsonsdag
Del 4 av 12. Pernilla sår
ovanliga varianter av
vanliga sorter. SVT2 HD.
Även 28/4, 30/4 och
SVT24 27/4.
20.30 Från Sverige
till himlen
Del 8 av 8. Laila SpikSkaltje är uppväxt i en
samisk familj bland trolltrummor, naturväsen
och örtmediciner. Även
26/4, 28/4, 30/4 och
SVT24 1/5.
21.00–22.00 Aktuellt
Med sport och regionala
nyheter. SVT2 HD.
21.00 Aktuellt
21.35 Regionala nyheter
21.43 Aktuellt
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel
Även 26/4, 28/4, 30/4
och SVT24 26/4.
23.00 Kunskapsdokumentär: Såpopera i Kenya
23.55 At night I fly (R)
0.55 Livet på nätet (R)
1.50–2.15 In treatment (R)
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■ Fredrik Lindström tar sig
an Gotland, gotländska och
gotlandsdricka.
FOTO: SVT

TV3

Ner

07.39 00.54
08.33 01.33

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

+16 regn
+28 sol
+23 sol
+34 sol
+38 sol
+20 sol
+20 sol
+20 sol
+20 moln
+20 moln
+14 moln
+20 moln
+9 sol
+8 mulet
+24 sol
+32 sol
+22 moln
+17 skur
+16 skur
+13 moln
+16 skur

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

+25 sol
+22 sol
+35 sol
+25 sol
+21 sol
+35 moln
+13 mulet
+7 regn
+14 moln
+33 sol
+19 sol
+19 sol
+21 sol
+16 sol
+27 skur
+19 moln
+10 moln
+12 moln
+18 skur
+19 sol
+20 sol
WWW.SMHI.SE
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Tv

TV4
16.00 Familjen
Annorlunda (R)
17.00 Halv åtta hos mig (R)
Från 24/4.
17.25 Parlamentet (R)
Från 2011.
17.55 112 – luftens hjältar
Svensk dokumentärserie från 2011.
18.25 Lotto, Joker och
Drömvinsten
18.35 112 – luftens
hjältar, forts
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
Svensk matlagningsserie från 2012. Thine är
den tredje Karlshamnsbon att bjuda på
middag. Även 26/4.
20.00 Bygglov
Svensk inredningsserie
från 2012. Del 4 av 10.
Gänget hjälper Henrik
och Matilda att få en
större i hall. Programledare: Mija Kinning,
Willy Björkman, Matte
Carlsson. Även i natt.
21.00 Berg flyttar in (R)
Svensk underhållning
från 2009. Del 3 av 8.
Carina Berg flyttar in
hos Marcus Schenkenberg. Från 22/12 2010.
21.30 Kalla fakta
Svenskt samhällsprogram från 2012. Del
6 av 8. Programledare:
Lennart Ekdal.
22.00–23.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna
med ekonomi
22.30 Lokala nyheter
22.35 Sport
22.45 Väder
23.00 Hawaii five – 0 (R)
Amerikansk actiondramaserie från 2010.
0.00 Bygglov (R)
Från i kväll. Även 29/4.
0.55 Jordan,
rättsläkare (R)
1.50 Numbers (R)
2.50 Säsongsavslutning:
The cleaner
3.50 That ’70s show (R)
4.15–5.15 Hem till
gården (R)

KANAL 5
18.00 The middle (R)
18.30 Vänner (R)
19.00 The Big bang
theory (R)
Amerikansk komediserie från 2009. Leonard råkar avslöja lite
för mycket om sin natt
med Penny. Sheldon
tycker att Penny stör
hans noggrant inrutade
liv. Även senare i kväll.
20.00 Arga snickaren
Svensk inredningsserie
från 2012. Anders besöker Mary-Ann som är
sjukskriven och ensamstående fyrabarnsmamma. Även i natt.
21.00 Grey’s anatomy
Amerikansk dramaserie
från 2011. Ett lejon kommer löst i Seattle och ett
par hamnar i livsfara.
Lexie råkar höra Mark
prata om att flytta ihop
med Julia. Även 29/4.
21.55 Body of proof
Amerikansk kriminalserie från 2011. En lastbilsförare rullar in på en
ödslig parkering och
hittar en död kropp.
22.55 Criminal minds (R)
23.55 The Big bang
theory (R)
0.50 The Cleveland show
1.20
Arga snickaren (R)
2.20 Supernatural (R)
3.05 The life & times
of Tim (R)
3.25 Gordon Ramsay’s
the F-word (R)
4.15
Ellen DeGeneres
show (R)
4.55 The middle (R)
5.15
Pantertanter (R)
5.15–6.05 Pantertanter (R)

TV6

TV8

18.00 Cops
18.30 Simpsons
19.00 Family guy
Peter får veta att han
har levt ett tidigare liv.
Även 26/4.
19.30 2 1/2 män
Judith tror att Jake har
svårt med skilsmässan.
20.00 Chuck
Amerikansk komediserie från 2011.
21.00 Miss Secret Agent 2:
Armed and fabulous
Amerikansk komedi
från 2005. I rollerna:
Sandra Bullock,
Regina King.
23.20 Scrubs
0.20 How I met your
mother (R)
0.50 My name is Earl
1.20
Spin city (R)
1.50 Skål
2.25 Våra värsta år (R)
3.20 Knight rider
4.10
Stargate Atlantis (R)
4.55 Stargate SG-1 (R)
5.40–6.05 My name is
Earl (R)

SJUAN

18.30 En plats i solen
Även 26/4.
19.00 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2009. Även 26/4.
20.00 Navy CIS
En hundägare mördas
och teamet misstänker
hunden. Även i natt.
21.00 It’s complicated
Amerikansk dramakomedi från 2009.
I rollerna: Meryl Streep,
Steve Martin.
23.25 Alla älskar Raymond
23.55 Brottskod:
Försvunnen
0.50 Navy CIS (R)
1.45 I lagens namn:
Brottslig synvinkel
2.40 Mercy
3.30 Alla älskar
Raymond (R)
4.00 Brottskod:
Försvunnen (R)
4.45–5.30 I lagens namn:
Brottslig
synvinkel (R)
5.40–6.30 En plats på
landet

KANAL 9

■www.bokok.se/tuvangen
Det går vilt till på sjukhuset i kväll.
FOTO: KANAL5

18.30 Judys domstol (R)
Från 26/1.
19.00 Matmissbrukarna
Brittisk dokumentärserie från 2007.
20.00 112 – på liv
och död (R)
Västeråspolisen Elin
stoppar en bil med en
förare som misstänks
vara kraftigt påverkad
av narkotika. Repris
från 2011. Även 29/4.
21.00 Jamies drömskola
22.00 Law & order UK
23.00 Benidorm
0.00 M.A.S.H. (R)
0.30 Law & order: Special
victims unit (R)
1.25
Law & order UK (R)
2.25 Vem dömer Amy? (R)
3.25 I nöd och skuld (R)
4.25 Kvinnor som
mördar (R)
5.05–6.00 Specialfall:
Riskförlossningar (R)

18.00 Cold case
1982 dog en nyfödd
bebis under mystiska
omständigheter.
19.00 Gränsbevakarna
Australien
Även 26/4.
20.00 Husjägarna:
Ett hus till
En familj i Devon ska
driva hundträningsverksamhet. Även 29/4.
21.00 Grand designs
22.05 Kirstie’s handmade
Britain
23.10 Law & order:
Special victims unit
0.05 Top gear (R)
1.20
Frasier
1.50 Tredje skiftet
2.45 The shield
3.40 MacGyver (R)
4.30 Jeremy Kyle
show (R)
5.15–6.00 McLeods
döttrar (R)

SVT2
8.05 Informationsöverflödet. 9.00
SVT Forum. 12.00 In treatment.
12.25 Russin. 12.30 Vem vet mest?
13.00–15.30 UR. 15.35 Babel. 16.20
Min sanning. 17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00
Life 2.0. 18.55 Léo lägger in en stöt.
19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment. 19.55 Russin. 20.00 Livet efter Utøya. 21.00 Aktuellt. 21.35 Regionala nyheter. 21.43 Aktuellt.
21.55 Nyhetssammanfattning.
22.00 Sportnytt. 22.15 Hockeykväll.
22.45 This is England. 0.25 Från
Sverige till himlen. 0.55 Det sa bara
klick. 1.50–2.15 In treatment.

TV3
6.00 Nanny. 6.30 Rix morronzoo.
9.00 Jim. 9.25 Home makeover.
10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model
6. 12.05 Project runway. 13.00 Lyxfällan. 14.00 Home makeover. 14.55
Real housewives. 15.55 Project runway. 17.55 Lyxfällan. 18.55 Keno.
19.00 Sjukhuset. 20.00 Lyxfällan.
21.00 Revenge. 22.00 Unforgettable. 23.00 Navy CIS. 23.55 Sex and
the city. 0.30 Scrubs. 1.00
Brottskod: Försvunnen. 1.55 Extrema samlare. 2.50 Sex and the city.
3.15 Navy CIS. 4.00 Scrubs. 4.25 It
only hurts … 4.45 Brottskod: Försvunnen. 5.30–6.00 Nanny.

TV4
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio.
11.10 Leila bakar i Frankrike. 11.40
Hem till gården 12.45 Holby city.
14.00 Bygglov. 15.00 Ice road truckers. 16.00 Familjen Annorlunda.
17.00 Halv åtta hos mig. 17.25 Parlamentet. 18.00 112 – luftens hjältar.
19.00 Nyh. 19.15 Lokala nyh. 19.20
Väder. 19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Ice age 3. 22.00 Nyh. 22.10
Nyh. med ekonomi. 22.30 Lokala
nyh. 22.35 Sport. 22.45 Väder.
23.00 Hawaii five – 0. 23.55 Luther.
1.00 Jordan. 1.55 Numbers. 2.50
Lost. 3.50 That ’70s show. 4.15–5.15
Hem till gården.

Bo i ny 2:a i Oxie
4.941 kr/mån
21.00

35

ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.25 Hem till gården. 15.20 Ally
McBeal. 17.00 Livet runt trettio.
18.00 Bröderna Cartwright. 19.00
Dallas. 20.00 Par i hjärter. 21.00
Snobbar som jobbar. 22.00 Mord
och inga visor. 22.55 Arkiv X.
23.50 The A-team. 0.40 Livet runt
trettio. 1.35 Snobbar som jobbar.
2.30 Hem till gården. 3.20 The Ateam. 4.05–5.15 Alla tiders Karlsson. 5.25 Zorro. 5.50–6.40 Bröderna Cartwright.
TV4 KOMEDI
14.00 Taxi. 15.10 Better off Ted.
15.35 Huset fullt. 16.35 Raising hope. 17.05 David Letterman. 18.05
Dharma & Greg. 19.05 Childrens
hospital. 19.20 Se upp för Ellie.
19.55 Kung av Queens. 20.25 The
Catherine Tate show. 21.00 Hope &
Faith. 21.30 Pearl. 22.00 Will & Grace. 22.30 30 Rock. 23.00 Shameless. 0.00 David Letterman. 0.50
Comedy battle. 1.45 Will & Grace.
2.05 The Catherine Tate show. 2.35
30 Rock. 3.00 M.A.S.H. 3.50 Bibliotekarierna. 4.20 Comedy battle.
5.00 David Letterman. 5.45–6.10
M.A.S.H.
TV11
14.30 Bachelor. 15.30 Distraction.
16.05 90210. 17.00 Ghost whisperer.
17.55 Fotboll: Milan–Genoa. 18.50
Fotbollshöjdpunkter. 19.00 Fotboll:
Milan–Genoa. 20.00 Glee. 20.55
Sons of anarchy. 22.00 Big brother.
23.00 Glee. 0.00 Stygga flickors
klubb. 1.00 Jerry Springer. 2.00 Big
brother. 3.00 Numbers. 4.00 Sons
of anarchy. 5.10 All världens reklam.
5.35–5.36 All världens reklam.
TV4 FAKTA
14.00 SOS. 15.00 Saknad. 16.00
Överleva. 16.55 Trafikens CSI. 18.00
Brottsplats USA. 19.05 Förlossningskliniken. 20.15 Hospitalet. 21.20 Det
kungliga lasarettet. 22.30 Akutmottagningen. 23.00 48 avgörande timmar. 0.00 Interpol. 1.10 Trafikens
CSI. 1.50 Krimkrönikan. 3.00 Världens brott. 4.00 Urban legends.
5.00 På liv och död. 5.50–6.55 Diagnos X.

21.00 Moonshiners. 22.00 Jorden
runt på 80 sätt. 23.00 American
loggers. 0.00 Dual survival. 1.00
Auction kings. 2.00 Moonshiners.
3.00 Jorden runt på 80 sätt. 3.55
Dödlig fångst. 4.45 Bilfixarna. 5.35–
6.00 How stuff’s made.
MTV
14.20 Friendzone. 15.10 Plain Jane.
16.10 Made. 17.05 Degrassi. 17.35
Friendzone. 18.05 16 and pregnant.
19.00 Chelsea settles. 20.00 Jersey
shore. 21.50 Crash canyon. 22.20
Ridiculousness. 22.50 Death valley.
23.20 South Park. 23.50 American
dad. 0.15 Svampbob. 0.45 Nitro
circus. 1.40 Jersey shore. 2.35
South Park. 3.05 Svampbob. 3.35
Fantastic music videos. 4.35–6.00
Nightvideos.
DR1
14.30 Bonderøven. 15.00 DR Update. 15.10 Lægerne. 16.00 Kasper &
Lise. 16.10 Timmy-tid. 16.22 Hvem
lagde lorten? 16.25 Skæg med bogstaver. 16.50 Sprutte-Patruljen.
17.00 Himmelblå. 17.50 DR Update.
18.00 Annemad. 18.30 TV Avisen
med sporten. 19.05 Aftenshowet.
20.00 Kender Du Typen. 20.30
Restaurant bag tremmer. 21.00 TV
Avisen. 21.25 Penge. 21.50 Sporten.
22.00 Kidnappet. 22.40 Pacific Paradise Police. 23.25 OnsdagsLotto.
23.30 Nye hvide verden. 0.00–0.50
Lægerne.
TV2 DANMARK
14.05 Lie to me. 14.55 Liebhaverne.
15.25 Dagens mand. 16.00 Nyh..
16.15 90210. 17.05 Venner. 18.00
Nyhederne. 18.20 Go’ aften Danmark. 18.50 Vejret. 19.00 Nyhederne. 19.30 Regionalprogram. 20.00
Han, hun og haven. 20.35 Desperate housewives. 21.25 Dagens mand.
22.00 Nyhederne og sporten.
22.20 Regionale nyheder. 22.30
Taxaquizzen. 23.05 Natholdet.
23.40 Krop umulig! 0.30 Lie to me.
1.20 Kongen af Queens. 2.10 Natholdet. 2.45 X-files. 3.35–4.25 Lov og
uorden. 5.00 Nissernes visdom.
5.30–6.00 Yugioh 5D.

DISCOVERY
12.00 Dödlig fångst. 13.00 Dual survival. 14.00 Desert Car Kings. 15.00
Science of the movies. 16.00 Mythbusters. 17.00 American loggers.
18.00 Wheeler dealers. 19.00 How
stuff’s made. 20.00 Auction kings.

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

KANAL 5
6.30 Vakna. 9.00 Home videos.
9.25 Grey’s. 10.20 Förhäxad. 11.15
Sjunde himlen. 12.15 Kardashians.
12.45 Vänner. 13.15 DeGeneres.
14.05 F-word. 15.05 One Tree Hill.
16.05 Unga mödrar. 16.35 Home videos. 17.05 Grey’s. 18.00 The middle. 18.30 Vänner. 19.00 Big bang.
20.00 Unga läkare. 21.00 Criminal
minds. 21.55 Fråga Olle-dokumentären. 22.55 Criminal minds. 23.55
Big bang. 0.50 Unga läkare. 1.50 Supernatural. 2.40 Life & times of Tim.
3.05 Cops with cameras. 3.50 Fword. 4.40 DeGeneres. 5.20 The
middle. 5.40–6.00 Pantertanter.

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 Falling skies. 21.00 The
international. 23.20 Scrubs. 0.20
How I met your mother. 0.50 My name is Earl. 1.20 Spin city. 1.50 Skål.
2.25 Våra värsta år. 3.20 Knight rider. 4.10 Stargate Atlantis. 4.55
Stargate SG-1. 5.40–6.05 Cops.

SVT24
20.00 Minuten. 21.00 Vem vet
mest? 21.30 Coacherna. 22.00
Kungen och jag. 22.50 Landet runt.
23.35–23.50 Sportnytt.

TV I MORGON
SVT1
6.00 Nyh. 6.25 Gomorron. 10.00
Go’kväll. 10.45 Uppdrag gr. 11.45
Jag är hellre i skolan än hemma.
11.50 Dox. 12.45 Lägenhet 27. 12.55
Robins. 13.25 Sv. dialektmysterier.
13.55 Kobra. 14.25 Minnenas tv.
15.20 Strömsö. 16.00 Nyh. 16.30
Mamma mår bra. 16.45 Lljuva livet i
Alaska. 17.30 Sverige. 17.55 Sport.
18.00 Nyh. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyh. 19.15 Nyh. 20.00 Djursjukh.
20.30 Hundra procent bonde. 21.00
Skönhetsbubblan. 22.00 Debatt.
22.45 Modellagenturen. 23.30
Nyh. 23.35 Kulturnyh. 23.40 Ljuva
livet i Alaska. 00.25–6.00 Nattsänd.

Utförsäljning av
Axeco mattor

50%

KÄLLEMO

ROOMEXPO

OBS! Ny besöksadress Ö.Tullgatan 1
040-18 67 67 | 0709-14 66 23
Öppet: Vardag 8-17, lördag 10-13
www.roomexpo.se
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BUTIK MALMÖ Södergatan 28
Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 12–16
HANDLA VIA TELEFON 0472-487 00
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Barn – varje onsdag i City
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