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SA KLAR DU DIG RATT  
FOR STRANDHANG
Metros stilexpert Niklas Berglind guidar bland årets badbyxor SID 13

VIRALGRANSKAREN@METRO.SE INNAN DU DELAR
Har du läst något helt otroligt som din kompis delar på sociala medier? Få reda på om storyn stämmer innan du också delar den. Gå in på Metro.se/viralgranskaren.

Skövling av viktig skog, förstörda flodmiljöer och räkor proppfyllda av antibiotika. Det är bilden som räkordlare nu försöker att ändra på, och Metro har besökt Mekongdeltat i Vietnam där verksamheten går på högvarv för att återföra 
den skamfilade delikatessen till de miljömedvetna konsumenterna. SID 8–9     FOTO: JONAS GRATZER

METRO PÅ PLATS I VIETNAM

Odlar jätteräkor 
– miljövänligt

Svenskan tar en åtråvärd 
plats i nystartade  
T2 Asia-Pacific League. SID 14

Enorma 
summor  
på spel när 
Ekholm går 
in i ny liga

Kliv ur trygghets- 
zonen och uppfyll dina 
drömmar. SID 12

Expertens 
tips: Så  
blir det  
jobbiga mer  
bekvämt

Melodifestivalvinnaren 
debuterar i det populära 
programmet. SID 16

Bengtsson 
först ut  
på scenen  
i årets  
allsång
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SÅ HÄR  
SKICKAR  

DU EN  
INSÄNDARE
Skriv kort

1 Håll din text kort  
och kärnfull så ökar 

chansen att den blir  
publicerad. Insändare  
i Metro är mellan  
500 och 1 000 tecken,  
inklusive mellanslag.

Mejla oss

2 Skicka ditt bidrag  
i ett mejl till  

insandare@metro.se. 
Uppge namn och  
adress även om du  
använder signatur.  
Inläggen kan komma  
att redigeras.

Håll utkik

3 Inskickat inlägg  
garanterar inte  

publicering. Ett urval av 
insändarna publiceras  
i tidningen och på  
Metro.se. 

• På Metros 
konton  
i sociala  
medier  
pågår  
debatten 
dygnet runt, 
året om. Har du  
något att säga?  
Surfa in och lämna  
en kommentar! 

Facebook.com/MetroDebatt 
Facebook.com/MetroSverige 
Instagram: @metrosverige 
Twitter: @metrosverige
Twitter: @metrodebatt

DINA  
ÅSIKTER 
RÄKNAS!

LÄS FLER INSÄNDARE PÅ METRO.SE/INSANDARE 

INSANDARE  Texterna här under är insändare. Det är personerna 
som skrivit texterna som står för åsikterna i dem, inte 
Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

SJUKHUS HAR 
BÖRJAT RATA 

SJUKSKÖTERSKOR 
Vård. När sjukhus 
 öppnar vårdplatser för 
patienter där det saknas 
sjuksköterskor står det  
illa till. Jag känner mig 
både förolämpad och 
ledsen, skriver en sjuk-
sköterska.

Jag jobbar som sjuksköter-
ska på Danderyds sjukhus. 
Samtidigt som de från och 
med nu har vårdplatser  
där patienter kommer att 
vårdas utan sjuksköterskor 
stänger de befintliga 
 platser på andra vård-
avdelningar, i stället för att 
 stärka upp med personal 

där under sommaren. Det 
här kommer absolut att på-
verka patientsäkerheten! 
Jag som sjuksköterska har 
studerat omvårdnad, medi-
cin och farmakologi i tre år 
på högskola, jag har klinisk 
erfarenhet från verksam-
hetsförlagd utbildning och 
allt jag gör i mitt jobb är 
förankrat i vetenskap. Jag 
har en legitimation från 
Socialstyrelsen och följer 
hälso- och sjukvårdslagen. 
Att tro att det går att 
plocka bort min tjänst ur 
sammanhanget och ändå 
ge patienter en trygg och 
säker vård är ett skämt.

Jag önskar att det skulle 
 rapporteras mer om det 

här så att problemet kan 
nå fram till  styrande politi-
ker och sjukhuschefer som 
kan sätta stopp för den 
skrämmande och galna  
utvecklingen.

Danderyds sjukhus 
 säger att de vill vara en 
 attraktiv arbetsplats för 
sjuksköterskor. Hur ska de 
lyckas locka någon att vilja 
jobba kvar eller söka nytt, 
när de med dessa avdel-
ningar nedvärderar sjuk-
sköterskors kunskap 
 genom att säga att vi inte 
behövs? Jag känner mig  
både förolämpad och 
 ledsen men mest av allt 
väldigt, väldigt orolig.
EN SJUKSKÖTERSKA

SAKER
ATT HA
KOLL PÅ 
I DAG Knyter band. Statsminister Stefan Löfven är, 

precis som i går, i Kina tillsammans med en 
handelsdelegation. FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Sommar i P1. Artisten Douglas ”Dogge 
Doggelito” León är värd för det populära 
sommarprogrammet. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Kungligt. Prinsessan Madeleines 
make Christopher O’Neill fyller 43 
år. Grattis till  honom! FOTO: JESSICA GOW/TT

Löfven i Kina Pratar i etern Födelsedagsbarn

I går gick startskottet för vårdavdelningen där patienterna inte övervakas av sjuksköterskor, på Danderyds sjukhus. 
I stället är det undersköterskor, som inte har lika god utbildning som sjuksköterskor, och underläkare som ansvarar 
för patienterna på avdelningen under kvällar och nätter. FOTO: TT

Nu är det dags att ge sig ut 
på picknick och grillutflyk-
ter till någon vacker 
strand. Det är ju härligt  
– men kan vara mindre 
härligt för naturen, om 
man glömmer att plocka 
upp efter sig.

Skräp på stränderna är 
fult, det är nog alla eniga 
om. Men det är också  
farligt för både fiskar 
och sjöfåglar som kan 
få i sig skräpet eller 
trassla in sig i det. 
 Plasten kan också inne-
hålla giftiga ämnen som 
skadar både stora och 
små organismer.

Vad göra? Sva-
ret är själv-
klart: Släng 
inte plast-

påsar, engångsbestick eller 
plastflaskor i naturen och 
förstås inte heller papp-
kartonger eller metall-
grillar – ta hem soporna 
och låt dem gå till åter-
vinning i stället. 

Och även om det kan 
kännas knepigt, säg gärna 
till om du ser någon som 

efter avslutad pick-
nick är på väg att 
gå utan att plocka 
upp efter sig. Du 
gör det ju inte för 

att vara en gnäll-
spik utan för att 
värna om naturen 

– och alla vill väl 
ha ett hav som 
bebos av fisk 
och inte av 

plastskräp! INGELA

GLÖM INTE ATT PLOCKA 
UPP PLASTEN EFTER ER

”En sliten städerska” vill också ha sex timmars arbetsdag. FOTO: TT

Jag läste i förra veckans 
 Metro (20/6) att Järfälla 
kommun inför sex timmars 
arbetsdag med full lön till 
socialtjänstens medarbetare 
från och med i höst. Det är 
väl bra men vi andra då 
som sliter våra kroppar 
med arbeten som städning, 
renhållning, lagerarbete, 
tvätteri och sjukvård eller 
andra tunga arbeten? 

Räknas inte vi också 

som en mycket viktig  
arbetsgrupp? Det skulle ju 
gynna alla med att få  sex 
timmars  arbetsdag i form 
av färre långtidssjukkriv-
ningar och förtidspensione-
ringar. Dessutom skulle 
man jobba effektivare och 
vara piggare, gladare och 
mer alert på jobbet. Där 
har ni politiker någonting 
att  förbättra. 
EN SLITEN STÄDERSKA

ÄR SOCIALTJÄNSTEN 
VIKTIGARE ÄN ANDRA?

Ingen kul syn 
på stranden. 
FOTO: TT
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20 30 och fråga efter distributionsavdelningen. Internet: www.metro.se. Vd: Mikael König. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Staffan Erfors. ISSN 2001-2381. Trycks av Bold, 2017. RS-kontrollerad 
upplaga mån–fre 318 400 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej. 
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 DEBATT
 Mejla din debattartikel till debatt@metro.se

 debatt@metro.se
 @metrodebatt SORAYA HASHIM, DEBATTCHEF

• På Metros konton  
i sociala medier pågår  
debatten dygnet runt, 
året om. Har du något att 
säga? Surfa in och lämna 
en kommentar! 

Facebook.com/MetroDebatt 
Facebook.com/MetroSverige 
Instagram: @metrosverige 
Twitter: @metrosverige 
Twitter: @metrodebatt 

DINA  
ÅSIKTER 
RÄKNAS!

 Texterna på den här sidan är debattartiklar. Det är  
personerna som skrivit texterna som står för åsikterna  
i dem, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

 Varje dag läser över en miljon människor Metro.  
Vill du också nå ut med dina åsikter? Skriv max 3 000 
tecken inklusive mellanslag och mejla din debattartikel 
till debatt@metro.se! För debattsvar gäller 1 200  
tecken. Inskickat inlägg garanterar inte publicering.

MUF:  
Dags att avskaffa 

 Systembolaget

    Nej, fler länder 
borde följa Sveriges 

modell. Samma gäller 
apotek som efter avreg-
leringen fungerar mycket 
sämre. WASHINGTON

    Systembolaget är 
en av vinfabrikan-

ternas största kunder. 
Det innebär att de kan 
ställa krav och att fabri-
kanterna är måna om 
en så stor kund. Om det 
skulle bli en hel massa 
små olika inköpare kan 
det inte bli lika bra urval 
och kvalitet. Nej, Sys-
tembolaget vill vi ha kvar. 
I alla fall jag. ANNETTE

    Behåll gärna syste-
met men bort med 

monopolet. KJELL

REAKTIONER PÅ  
FACEBOOK.COM/ 
METRODEBATT

Plötsligt hör jag ”Jävla 
muslimer!” när jag och bar-
nen cyklar och en liten 
skåpbil svänger rakt mot 
oss. Mina barn och brors-
dottern som är med hinner 
upp från vägen till trotto-
aren. Jag är strax framför 
dem med min tvååriga son 
i cykelbarnstolen. Skåp-
bilen kör fram till oss och 
ut hoppar en extremt  
aggressiv man som sprutar 
ur sig hat medan jag för-
söker skydda min son 
som sitter fast i cykel-
barnstolen. Han gråter 
hysteriskt av rädsla och 
mina döttrar har frusit 
fast av skräck.

Jag har försökt skydda 
barnen mot detta, mot 
 hatet. Men när en vuxen 
man ger sig på en tvååring, 
åttaåring, nioåring och en 
elvaåring och skriker ”jävla 

muslimer” och grova köns-
ord rätt i ansiktet på dem 
så att saliven skvätter, då 
sätter det sig.

Några veckor tidigare 
när jag gick genom stan för 
lunch passerade en kvinna 
mig och väste, ”inte en till 
sån. Ta ditt skägg och åk 
hem din jävel!” Detta var 
en helt ”vanlig” medel-
ålders kvinna, säkert också 
ute på lunchärende.

Skillnaden mot 90-talets 
missanpassade nazister är 
att i dag är det är till synes 
vanligt folk som går bana-
nas. Det är som att det 
smugit sig in en svår klåda 
i samhället som gör folk 
galna. Känner de sitt bete-
ende legitimerat av det 
 politiska klimatet, höger-
extrema sajter eller kröni-
körer som hyllar grannarna 
som själva tog tag i saken 

och konfronterade de nyin-
flyttade muslimerna att klä 
sig som de andra i grann-
skapet? För det är det folk 
gör nu, grannarna tar tag  
i saken själva. Eller är det 
ur sitt eget antal som de 
hatiska legitimerar varan-
dra, med extremhöger-
vindar som blåser genom 
hela Europa. De tror på den 
politiska propaganda-
filmen där kvinnor i burka 
tar pengar från svenska 

pensionärer och känner nu 
att de måste göra något.

Den ursinniga mannen 
valde att inte ramma mina 
barn med sin bil, inte denna 
gång. I stället stannade han 
upp, gick tillbaka in i bilen 
och körde vidare.

Mina döttrar gick tidi-
gare i dans och när en ny 
skola affischerade på stan 
sprang de glatt bort till 
den. De kom tillbaka låg-
mälda. Jag tittade mot affi-
schen och ser hur någon 
taggat ”no muslims!” under 
informationen för att an-
mäla sig. Sådant sätter sig, 
speciellt i barn. Barn som 
inte har något annat hem 
än här. Som inte känner 
andra vuxna än oss. Jag har 
så gärna skyddat dem från 
att växa upp med känslan 
av att vara de oönskade, de 
hatade, av sitt eget hem-

land, av sina egna vuxna. 
Men de läser det överallt. 
De har vuxna som skriker 
det i ansiktet på dem.

Hur kan okända männi-
skor känna rätten att ge sig 
på andra för hur de klär sig 
eller bär skägg? Kränker vi 
dem med hur vi klär oss, 
med vår närvaro? Jag tror 
samhället vinner på att slå 
vakt om friheten som låter 
människor vara olika, 
tycka olika och till och 
med vilja leva olika – och 
inte behöva känna det där 
kliande behovet att man 
måste underordna  andra 
människor efter sitt eget 
sätt att leva.
SHAHBAZ KHAN,  
STADSSEKRETERARE FÖR SOCIAL-
DEMOKRATERNA I GÖTEBORG
FOTNOT: DEN HÄR TEXTEN ÄR EN NED-
KORTAD OCH JUSTERAD VERSION AV ETT 
FACEBOOKINLÄGG AV SHAHBAZ KHAN.

Hur kan okända människor känna rätten att ge sig på andra för hur de klär sig eller bär skägg? Kränker vi dem 
med hur vi klär oss, med vår närvaro? Jag hade så gärna skyddat mina barn från att växa upp med känslan av 

att vara de oönskade och de hatade av sitt eget hemland, av sina egna vuxna. Men de läser det överallt. De har 
vuxna som skriker det i ansiktet på dem, skriver Shahbaz Khan.

MANNEN HOPPAR UR OCH  
SKRIKER ”JÄVLA MUSLIMER” 

TILL MINA BARN

SHAHBAZ KHAN
Skillnaden mot 90-talets missanpassade nazister är att i dag är det är till synes vanligt folk som går bananas, skriver Shahbaz Khan. FOTO: PRIVAT, FREDRIK SANDBERG/TT

Om debattören...

•Ålder: 37

• Ort. Göteborg

• Sysselsättning: Stadssekre-
terare med ansvar för infra-
struktur och stadsutveckling 
för Socialdemokraterna  
i Göteborg



KOLUMN
 Texterna på den här sidan är kolumner. Det är personerna 

som skrivit texterna som står för åsikterna i dem, inte Metro. 
Metro är en politiskt obunden tidning.

CISSI
WALLIN

ROLAND POIRIER 
MARTINSSON 

AGNES
ARPI

NINA
ÅKESTAM

LISA 
MAGNUSSON

För en vecka sedan stod jag på ett dansgolv. Min bror 
hade precis gift sig och nu studsade han runt medan 
hans fru och hennes tjejkompisar dansade synkro-
niserat till barndomsfavoriten ”Cotton Eye Joe”. Min 

klänning var genomblöt av utspillda drinkar. Gifta par, 
och helt nybildade, kysstes i hörnen. Någon hade lyckats 
få av sig kavaj och skjorta men ersatt dem med alvöron 
av plast och en ful keps med propeller. Nu stod han på en 
stol och dirigerade oss på dansgolvet. Någon annan hade 
lyckats lägga vantarna på utklädningslådans mest efter-
traktade plagg: en korvdräkt. Han gick runt i den och  
serverade champagne i plastglas till alla törstiga.

Det gjorde mig glad på ett nästan orimligt sätt. För det 
finns inget jag gillar mer än det här. Ljusa sommarkvällar 
där glädjen och kärleken gör att allt är möjligt. En fest 
kan verka ytlig och det är så lätt att ta den för givet. Men 
det jag hade framför ögonen då, det som fick mig att ta 
ett extra skutt av lycka, är det värsta många kan tänka 
sig. Runt om i världen finns det människor som vill  
kontrollera andra och de skulle ha haft stora problem 
med vår fest. De vill inte att alkoholen flödar. De vill  
inte se korta shorts och bara överkroppar. De vill inte 

att några av kärleksparen i hörnen ska bestå av två tjejer, 
eller ha olika hudfärger. De vill inte att min svägerska 
ska gå in i sitt nya äktenskap med egna pengar, egna 
åsikter och alla sina rättigheter i behåll.

MIN SON SKA VÄXA UPP I EN VÄRLD 
DÄR MAN FÅR CHAMPAGNE AV EN KORV

De finns i extremhögern och i religiösa samfund. De 
finns i tysthet i hemmen och i politiska sammanhang 
runt om i hela världen. De erbjuder ett tydligt alternativ  
i kaoset. Ett alternativ som göra att man slipper existen-
tiell ångest och jobbiga baksmällor. Och det har de helt 
rätt i. Frihet är stökigt, bökigt och kladdigt. Det innebär 
att man får en knuff i ryggen, rivsår på vristen och en 
mellanöl över långklänningen. Folk blir osams och  
snubblar runt. Men det är det så värt. För knuffen kan  
ursäktas, rivsåren plåstras om och klänningen lämnas in 
på kemtvätt. Men känslan det ger är hela poängen med 
att vara människa.

Dagen efter bröllopet kom vi hem till vår ettåring.  
Efter att ha tillbringat sitt livs första helg utan sina  
föräldrar var han missnöjd men somnade till slut i min 
famn med vällingflaskan hårt i hand. Jag låg vaken  
i timmar den kvällen och tittade på när han andades. Och 
jag förstod att det egentligen är det jag kämpar för. 

Det är frihet. Det är fest. Det är jämlikhet och allas  
lika värde. Det är att min son ska växa upp i en värld  
där han får skråla på dansgolv och hångla med vem  
han vill. Där det farligaste som kan hända är att han 
snubblar i trappan efter en snaps för mycket. Och där,  
om allt vill sig väl, han någon gång kommer att få  
uppleva hur det är att bli serverad champagne av en 
varmkorv.

NINA ÅKESTAM, REKLAMFORSKARE OCH SKRIBENT

Semester. Nu tar den här  
pennan sommarlov. Vi ses  
i augusti!  

Semestervädret. Kom igen  
solen, bättre kan du! 

ABDULLA
AHMAD MIRI

JOHAN STAËL
VON HOLSTEIN

TENSON SCALLOWAY 
RAINSET Regnställ i 
vind- och vattentät 
MPC®,tejpade sömmar, 
avtagbar huva och jus-
terbar i nederkant samt 
vid ärmslut. Herrstl, 
fi nns även i svart. Ord. 
pris 1200:-

58%

500:-

PRISERNA GÄLLER TOM 2/7-17 
ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

www.igorsport.se

NYTT FRÅN IGÅR 
Götgatan 90 -Skanstull, tel. 642 71 20  Öppet: Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17 180:-

ADIDAS FORTASWIM Lätt och smidig 
sportsandal med sluten tå. Barnstl 20-27.
Ord. pris 300:-

40%

250:-

PUMA 1948 VULC CANVAS VEL Lätt och 
luftig sneakers med ovandel i canvas samt 
kardborreknäppning. Juniorstl 28-35.
Ord. pris 450:-

44%

180:-180:-

ADIDAS FORTASWIMADIDAS FORTASWIM
sportsandal med sluten tå. Barnstl 20-27.sportsandal med sluten tå. Barnstl 20-27.
Ord. pris 300:-Ord. pris 300:-

250:-250:-

300:-

MERRELL ML-B H2O Ventilerad sko i 
snabbtorkande material, snabbsnörning, 
dämpande mellansula samt greppsäker 
yttersula. Juniorstl 30-37.
Ord. pris 600:-

50%

MERRELL SANDSPUR DELTA WRAP
Komfortabel sandal i skinn med mjuk 
fotbädd av microfi bre, dämpande Air 
Cushion och yttersula av 
gummi. Damstl.
Ord. pris 900:-

500:- 44%

50:-

TUXER HARDCOURT Sneakers med 
ovandel i canvas och gummiyttersula. 
Damstl. Ord. pris 250:-

80%

300:-

ADIDAS VS STAR Runninginspirerad 
sneaker med EVA-mellansula och ovandel 
i mesh samt syntetskinn. 
Herrstl 41-46.
Ord. pris 500:-

40%

200:-

KAPPA ZEPPO Runninginspirerad sneaker 
i damstl. 
Ord. pris 800:-

75%

TRETORN LINNEA
Hög stövel i naturgum-
mi med rejäl läst och 
slimmat skaft. Mjuk, 
justerbar syntetkant 
med dragsko upptill. 
Refl exdetaljer bak. 
Damstl. Ord. pris 700:-

350:- 50%

HELLY HANSEN PORTLAND RAINSET
Lätt och smidigt regnställ i vind- och vat-
tentät Helly Tech®, tejpade sömmar och 
justerbar i nederkant samt vid ärmslut. 
Damstl. Ord. pris 1500:-

800:-
47%

100:-

PUMA ARCHIVE AOP TEE
T-shirt  i 100 % bomull. 
Herrstl. Ord. pris 250:-

60%

290:-

FIVE SEASONS 
ODEN SHORTS 
Funktionsshorts i 
Quickdry,2 sido- 
och 1 cargofi cka 
samt kardbor-
rejustering 
i midjan. 
Herrstl. 
Ord. pris 
700:-

59%

150:-

FIVE SEASONS LESKA POLO 
Piketröja i bomull med 

liten logo på vänster 
bröst och ärm. Herrstl. 

Ord. pris 500:-

70%

240:-
FILA TANCY LEGGINGS 
Leggings i polyester/
elastan med Fila logo 
vid benslut. Damstl.
Ord. pris 400:-

40%

MERRELL SANDSPUR DELTA WRAP
Komfortabel sandal i skinn med mjuk Komfortabel sandal i skinn med mjuk 
fotbädd av microfi bre, dämpande Air fotbädd av microfi bre, dämpande Air 
Cushion och yttersula av Cushion och yttersula av Cushion och yttersula av Cushion och yttersula av Cushion och yttersula av 
gummi. Damstl.gummi. Damstl.

50:-50:-

TUXER HARDCOURT TUXER HARDCOURT 
ovandel i canvas och gummiyttersula. ovandel i canvas och gummiyttersula. ovandel i canvas och gummiyttersula. 
Damstl. Ord. pris 250:-Damstl. Ord. pris 250:-

200:-200:-200:-

KAPPA ZEPPOKAPPA ZEPPO
i damstl. i damstl. i damstl. 
Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-Ord. pris 800:-

100:-100:-
60%60%60%

100:-100:-100:-100:-

480:-
FILA TATU DRESS Klänning i 
collegematerial med blixtlås i 
sidan. Ord. pris 800:-

40%

200:-

PUMA STYLE ATHL 
BERMUDA College-
shorts med 2 sido-
fi ckor och dragsko i 
midjan. Herrstl.
Ord. pris 350:-

43%
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Listan är ett urval av de mest 
lästa artiklarna på Metro.se. Här 
följer du Metro i sociala medier: 

Facebook.com/metrosverige
Instagram: @metrosverige
Twitter: @metrosverige

I gårdagens Metro har inga 
fel rapporterats.

METRO
RÄTTAR

Mer läsning 
på Metro.se

Metro testar: 
Fläckborttag-
ningsmedel vs 
husmorsknep

1

Josefin, 24, tatu-
erade ögonbry-
nen: ”Såg ut som 
en clown”

2

Här är kortet 
som förbryllar 
Heartstone-
stjärnorna

3

Vet du något som vi borde 
skriva om? Mejla oss på 
redaktionen@metro.se  

eller ring 08-402 20 40 för 
att lämna ett nyhetstips.

TIPSA OSS! METROJOBB.SE/
PODCAST LYSSNA  
PÅ MÅRTEN  
NYLÉNS  INTERVJU  
I MISSLYCKANDE-
PODDEN

”Alla kommer att möta en 
identitetskris förr eller senare”
I det senaste avsnittet av 
Metrojobbs ”Misslyckande-
podden” delar kampsports-
fantasten och tv-profilen 
Mårten Nylén med sig av 
sina motgångar i livet. Hans 
tv-karriär tog fart när han 
blev en av tränarna i pro-
grammet ”Biggest loser” 
men det som inte syntes  
i tv-rutan var att Mårten 
gick igenom en väldigt tuff 
period. Samtidigt som han 
jobbade hårt med den  
första säsongen av pro-
grammet låg han i skils-
mässa och stod utan hem. 

– Det innebar att mina 
kvällar och nätter tillbringa-
de jag på en yogamatta på ett 
gym. Men även om det var 
en väldigt tuff period rent 
mentalt så är det när man 
möter motgång och hinder 
som man utvecklas som 

mest, säger Mårten Nylén. 
Han menar att hans liv 

har gått lite som en berg-
och-dalbana. Han har alltid 
haft ett stort intresse för 
träning och redan som ung 
fann han kärleken 
till kampsporten. Däremot 
visste den 15-åriga Mårten 
inte alls vad han ville göra 
med sitt liv.   

– Jag hade verkligen  
ingen aning om vad jag 
skulle göra med mig själv 
och blev väldigt stökig. Jag 
hade formats ända sedan 
jag var liten just med det 
här med kampsporter och 
det fysiska. Det enda stället 
jag kände mig trygg på var 
när jag var ute på stan och 
gjorde dumheter.

En dag snubblade han 
över ett citat av författaren 
George Bernard Shaw:  

”Livet handlar inte om att 
hitta sig själv. Livet handlar 
om att skapa sig själv.” Av 
någon anledning gick  
orden rakt in i hjärtat och 
där och då bestämde sig 
den stökiga tonåringen för 
att börja lyssna mer på sig 
själv och göra saker han 
mådde bra av. 

– Jag anser att alla män-
ni skor kommer att möta en 
identitetskris förr eller  
senare i livet, oavsett om vi 
är yngre eller äldre. Det är 
stunder när vi börjar  
fundera över oss själva, vad 
syftet är med att vi är här 
och vad vi ska göra med oss 
själva. 

Hör hela Mårtens berättelse 
i Misslyckandepodden på www.
metrojobb.se/misslyckandepod-
den, iTunes eller Acast. 
ANNA ÅSLUND

Så införs en ny lag

Det är Sveriges riksdag som 
fattar beslut om lagänd-
ringar och nya lagar. Det 
börjar oftast med en propo-
sition. Men även riksdags-
ledamöter kan lämna in 
lagförslag, en motion.  
Ungefär så här går det  
oftast till när regeringen 
vill införa en ny lag:

1. En statlig utredning tillsätts 
för att undersöka förutsätt-
ningarna för propositionen.

2. Utredaren eller kommit-
tén skriver ett betänkande 
när utredningen är klar.

3. Berörda myndigheter, 
 organisationer, kommuner 
eller andra får läsa betän-
kandet och komma med 
 synpunkter.

4. Ett utkast till lag skrivs av 
regeringen, så kallad 
 lagrådsremiss. Lagrådet 
granskar sedan remissen för 
att se att den inte strider 
mot befintliga lagar.

5. Lagförslaget, propositio-
nen, finputsas av regeringen 
och lämnas över till riks-
dagen.

6. Ett eller flera utskott 
i riksdagen får komma med 
synpunkter.

7. Omröstning i riksdagen 
om förslaget. Vid majoritet 
i riksdagen utfärdas en ny 
lag i Svensk författnings-
samling. KÄLLA: REGERINGEN.SE

 nya lagar som du 
 måste ha koll på

Våra lagar är i ständig förändring. Nya tillkommer, gamla ändras eller försvinner.  
Här är några av lagarna som träder i kraft den 1 juli 2017. TEXT: JOHAN WIKÉN6

1 SOS kan sms-varna alla i ett område. Redan tidigare 
har SOS alarm kunnat skicka varnings-sms till 
människor med bostadsadress i ett drabbat område 
vid allvarliga händelser. Men från och med 1 juli, 

när en lagändring träder i kraft, kan de 
skicka till alla som befinner 
sig i området genom 
 positionering av 
mobilerna.

2 Värnplikten återinförs. 
Den allmänna värnplik-
ten är tillbaka efter sju 
års frånvaro. Detta efter 

ett regeringsbeslut i början av 
mars. Tusentals ungdomar, bå-
de män och kvinnor, kommer 
att kallas till mönstring.

3 Skärpta straff för vissa våldsbrott. Minimistraffen 
för flera olika brottstyper höjs. Bland annat 
 minimistraffet för grov misshandel som höjs från 
ett års fängelse till ett år och sex månader. Även 

 straffen för grovt olaga hot, grovt olaga tvång, grovt rån 
och könsstympning höjs.

6 Ny lag om meddelarskydd. Nu kommer även privat-
anställda inom vissa offentligt finansierade verk-
samheter att omfattas av meddelarskydd. Det gäl-
ler den som arbetar inom vård, skola och omsorg 

som nu har rätt att berätta om missförhållanden utan att 
den som driver verksamheten får efterforska källan.

5 E-cigaretter får 
 åldersgräns. En rad 
regleringar gällande 
e-cigaretter införs 

för att möta EU:s tobaksproduktsdirektiv. En 18-årsgräns 
börjar gälla och produkterna ska förses med hälso-
varning, informationsblad och innehållsförteckning. 
Dessutom införs regleringar för hur de elektroniska 
 cigaretterna får marknadsföras.

4  Efternamnsbyten blir enklare. En ny lag gällande 
personnamn träder i kraft. Det ska bli enklare att 
byta för- och efternamn. Bland annat kommer barn 
inte längre att automatiskt att få ett efternamn vid 

födsel eller adoption, alla efternamn 
ska fås genom en ansökan. Det 

ska även bli möjligt att 
ha dubbelt efter-

namn.

Värnplikten gör återkomst 
den 1 juli 2017 och tusentals 
ungdomar berörs på så vis att de 
ska kallas till mönstring. Därtill 
kommer e-cigaretterna att få 
åldersgräns. FOTO: TT

Tävling

”Almedalens 
statsminister” utses
Fyra ledare från svenska 
ungdomsförbund kandi-
derar till titeln som  
Almedalens statsminis-
ter. Juryn består av Mar-
git Silberstein, Erik Fich-
telius och Katrine Marçal.

Kandidaterna är Phi-
lip Boström, SSU, Benja-
min Dousa, MUF, Mag-
nus Ek, CUF samt Hanna 
Lidström, Grön Ung-
dom. Varje kandidat 
kommer att hålla ett tal 
till nationen och den 
700 personer starka pu-
bliken på plats. Juryn 
kommer därefter bedö-
ma talen utifrån ethos, 
pathos och logos.

– Almedalens stats-
minister kan också blir 
Sveriges framtida stats-
minister så jag kommer 
att vara hård men rätt-
vis, säger Katrine Marçal, 
i ett pressmeddelande.
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Långväga turister 
lockas till Sverige
Turism. De utom-
europeiska sommar-
turisterna på besök  
i Sverige har dubblerats 
som andel på några år. 
Det är en global trend, 
enligt forskare.

Ser du en turist är det störst 
chans att denne kommer 
från vårt västra grannland. 
Norrmännen dominerar 
fortfarande men sett över 
en åttaårsperiod ligger  
andelen relativt stilla kring 
8 procent av det totala anta-
let besökare i Sverige, en-
ligt SCB-statistik som TT 
beställt, räknat i antal gäst-
nätter på hotell, campingar 
och stugbyar under som-
marmånaderna juni, juli 
och augusti.

Näst vanligast är tyskarna, 
5,7 procent.

Det som sticker ut är de 

riktigt långväga besökarna, 
som under perioden ökat  
i andel från 2,6 till 5 pro-
cent. Framför allt är det  
kineser och andra asiater 
som i större utsträckning 
turistar i Sverige, även om 
de totalt sett fortfarande  
utgör en ganska liten andel. 
Även amerikanerna har 
ökat något i andel.

Värmland i allmänhet 
och den lilla kommunen 

Eda nära norska gränsen 
har närmast blivit ett China 
Town. 16 procent av de 
övernattande turisterna  
i Eda i fjol sommar var kine-
ser, där kommunen ligger 
strategiskt för busslaster på 
väg mellan Stockholm och 
Oslo. Shoppingen vid  
gränsen lockar också och 
då liksom många andra 
västvända gränskommuner 
mest norrmän.

De allt fler långtifrån 
komna turistgästerna är en 
ökande trend.

– Efterfrågan har blivit 
mer global. Nya marknader 
växer fram och det är en  
nyhet jämfört med tidigare, 
säger turistforskaren Dieter 
Müller, professor i kultur-
geografi vid Umeå universi-
tet.

Framför allt är det Stock-
holm som drar, men även 
andra delar av landet. I ett 
20-tal kommuner står de  
utländska besökarna för 
hälften av de bokade gäst-
nätterna, enligt SCB-statis-
tiken.

Totalt sett har de utländ-
ska sommarbesökarna som 
andel av de totalt bokade 
gästnätterna ökat från 26 
till 27,6 procent mellan 
2008 och 2016. 

Resten är således  
svenskar.
OLLE LINDSTRÖM/TT

Hit kommer störst andel utländska turister

Topp tio svenska kommuner 
med högst andel utländska  
turister:

• Eda  

• Årjäng 

• Boden

• Tingsryd

• Strömstad

• Hagfors

• Sunne 

• Uppvidinge

• Ljungby

• Arvika
KÄLLA: TILLVÄXTVERKET OCH SCB

Norrmännen är fortfarande de vanligaste utländska turisterna men antalet utomeuropeiska turister ökar. FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

Fordonshallen
Alla slags bilar sökes. Även 
taxi, långmilare, skåpbilar, 

husvagnar och husbilar.
Betalar bäst i hela landet. Snabb  

affär utan krångel. Kl. 06-24
Ring Henry 073-875 80 36

Luntmakargatan 72 08-15 00 01
www.kangspecialisten.se 

Keens sandaler och skor

Sandal med plats för egna fotbäddar!

passar till den bredare foten

arroyo II
   En stadig men lätt och luftig hybrid mellan sko och san-
dal med plats för egna fotbäddar. Extra bred läst och rymlig tådel. 
Snabbsnörning.  Finns i både dam- och herrstorlekar.  1399:-

w venice H2
 En klassisk sandal som det är lätt att gå långt med - perfekt för 

sommarens alla promenader och på resan. Extra bred läst och 
rymlig tådel. Snabbsnörning. Priset gäller endast denna färg. 

Bred läst

Vattentät

Stöd i hålfoten

Bra grepp

Bra
hälgrepp

Fukttransporterande 
foder

nyhet! w terradora wp
 En bred sko för aktiva promenader. Den vattentäta ovandelen  

är tillverkad i lätt och flexibel syntet, mellansulan ger god stöt-
dämpning och yttersulan har djupt mönster som greppar på de 
flesta underlag. 1599:-

799:-
ORD. PRIS 1199:-

UTBILDNING

                  Anmäl dig nu!      

Anmäl
dig idag!

medborgarskolan.se/diplomutbildningar  010-157 63 61

Visual Merchandiser, Inredning rum & form, 
Svetsutbildningar, Fartygsbefälsexamen, 

Författarlinjen, Florist, Trädgård,  
MakeUp Artist, Hårstylist, Konditor, 

Kallkök & Café, Kock, Hälsokock, Vegankock, 
Raw foodkock, Näringslära, Lunchkock

Vårens 
  Diplomutbildningar.

P E T R A . M E T R O M O D E . S E 
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Mali

Johan Gustafsson 
har släppts fri 

Svenske Johan Gustafsson 
som har suttit kidnappad 
av al-Qaida i Mali sedan 

2011 har släppts fri, bekräf-
tar utrikesdepartementet. 
– Med enorm glädje kan 

jag meddela att Johan Gus-
tafsson har frisläppts och 
kan återförenas med sin 

 familj, säger utrikesminis-
ter Margot Wallström. TT

Jordanien

Våldtäktslag kan 
skrotas i Jordanien

Exemplen på hedersför-
tryck är många – men nu 

väntas Jordanien reformera 
lagen som ger sexbrotts-
lingar amnesti. Ett parla-
mentsmöte är inplanerat. 
Det kungadömet väntas 

fatta beslut om är att skro-
ta den lag som ger våld-
täktsmän möjlighet att 
slippa straff genom att 
 gifta sig med offret. TT

Här görs jätteräkan    miljövänlig på nytt
Vietnam. Få livsmedel 
har ansträngt vårt sam-
vete mer än de tropiska 
jätteräkorna. Det har 
handlat om skövling av 
mangroveskog, ned-
smutsade flodmiljöer 
och räkor som behand-
lats med antibiotika. 
Metro har besökt 
Mekongdeltat i Vietnam 
där räkodlare nu jobbar 
för att rentvå den skam-
filade delikatessen.

I Mekongdeltats Soc Trang-
provins breder räkodlingar 

ut sig i det flacka landska-
pet. Vi kör på en smal väg 
omgärdad av kala jordvallar 
där ingenting växer. Hund-
ratals bassänger med kon-
ventionella räkodlingar så 
långt ögat når. Mekongdel-
tat i södra Vietnam täcktes 
tidigare av mangroveskog. 
Det uppskattas att hälften 
har skövlats sedan början 
av 1970-talet för att göra 
plats åt räkodlingarna. 

Mangrove är naturliga 
barriärer mot vågor och 
stormar. En huvudorsak till 
att tsunamin i Indiska ocea-
nen 2004 blev så allvarlig 
var att mycket av den skyd-
dande mangroven var borta. 
När skogen huggs ner ökar 

erosionen och fisken för-
svinner eftersom trädens 
rötter fungerar som barn-
kammare för många fisk-
arter och skaldjur. Dessutom 
är de kolsänkor och viktiga 

i kampen mot klimatför-
ändringarna. 

WWF har sedan 2008 
stöttat en rad mangrove-
projekt i Sydostasien och 
i Vietnam fokuseras det på 

återplantering, liksom att 
stödja återväxt av befintlig 
mangrove.

Det är här räkodlarna 
kommer in i bilden.

– Vi ser räkor och panga-
sius som en naturresurs 
som vi måste ta hand om, 
säger Huynh Quoc Tinh 
som är Världsnaturfonden 
WWF:s ansvarige för akva-
kultur i Vietnam.

WWF är en av grundarna 
till ASC – ett certifierings-
system för ansvarsfullt 
 odlad fisk- och skaldjur.

Certifierade vietname-
siska odlare som tillkom-
mit efter 1999 förbinder sig 
att återplantera minst 50 
procent av den förstörda 

VIETNAM

Många räkor behöver inte matas – de livnär sig på mangrovens näring.

I den första delen i serien om fisk- och skaldjurens produktionsvillkor i Vietnam gör Metro ett nedslag i Mekongdeltat, där mangrove-skog skövlats för att bereda plats för räkodlingar som jobbar mer   
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Här görs jätteräkan    miljövänlig på nytt
mangroven. Certifieringen 
innebär även att ingen ny 
skog får skövlas eller att od-
lingar anläggs på skyddad 
mark. En tredjedel av Viet-
nams ASC-odlingar ligger 
direkt i mangroveskogarna 
där räkorna inte matas utan 
lever direkt av närings-
ämnen i mangroven.

ASC-certifierade räkor 
ger ett högre marknadspris 
vilket gynnar handlarna 
och de anställda, samtidigt 
som miljön behandlas var-
sammare.

Huynh Quoc Tinh fort-
sätter:

– Vi vill främja för-
sörjningsmöjligheterna för 
 lokalbefolkningen och  

samtidigt bevara miljön. 
– Genom att berätta om 

fördelarna försöker vi över-
tyga allt fler odlare att gå 
över till ASC, säger han.

Räkodlaren Stapimex 
blev ASC-certifierat förra 
året. Företaget har strikta 
regler gällande vattenkvali-
tet och antibiotika och 

 använder enbart biokemi-
kalier. Företaget odlar två 
arter av jätteräkor: svart 
 tigerräka och vannameiräka. 

Kanaler leder in salt-
vatten från deltat till dam-
marna som täcker 35 hek-
tar där fontäner syresätter 
vattnet. 

Managern Truong Quoc 
Binh förklarar att omställ-
ningen till hållbara dam-
mar är kostsam i början 
och att det därför kan vara 
svårt att övertala odlare att 
ställa om.

– Men på sikt lönar det 
sig eftersom det blir större 
volymer odlarna tjänar mer 
pengar, säger han.
JOHAN AUGUSTIN

Certifikat

”Genom att berätta 
om fördelarna för-
söker vi övertyga 
allt fler odlare att 
gå över till ASC.”
Huynh Quoc Tinh, WWF. 

Svart tigerräka och vannameiräka odlas hos ASC-certifierade Stapimex. FOTO: JONAS GRATZER

Jätteräkan har fått ett dåligt rykte som miljöbov. Nya certifikat för verksamheterna ska råda bot på det. I den första delen i serien om fisk- och skaldjurens produktionsvillkor i Vietnam gör Metro ett nedslag i Mekongdeltat, där mangrove-skog skövlats för att bereda plats för räkodlingar som jobbar mer   miljömedvetet än vad som tidigare har varit fallet. FOTO: JONAS GRATZER

ASC och certifikat

Oberoende och icke-vinst-
drivande. Den oberoende 
icke-vinstdrivande organisa-
tionen ASC, Aquaculture Ste-
wardship Council, bildades 
2009 av bland annat Världs-
naturfonden, WWF. ASC:s 
mål är att vara det ledande 
certifierings- och märknings-
programmet för ansvarsfull 
odlad fisk- och skaldjur.

Det är målet. Vid ASC-certi-
fierade odlingar används 
mindre mängd kemikalier, 
an tibiotika undviks, det  
råder lägre densitet bland 
fisken och skaldjuren, det 
används mer hållbart foder, 
det är högre överlevnads-
nivåer bland fisken och skal-
djuren och det råder bättre 
arbetsvillkor för de anställda.

Odlingar i Vietnam

Näst störst. Vietnam är näst 
största ASC-produktions-
landet efter Norge med 36 
räkodlingar (fem procent av 
den nationella produktionen 
är ASC-certifierade). 

Fjärde störst. Vietnam är 
den fjärde största producen-
ten av fisk- och skaldjur efter 
Kina, Indonesien och Indien 
och produktionen är viktig 
för landets ekonomi. 2008 
stod akvakultur för nära sju 
procent av Vietnams BNP 
(inga nya siffror är publice-
rade). 2016 exporterade lan-
det fiskprodukter till 164 län-

der där 
EU, USA 
och Ja-
pan stod 
för drygt 
hälften.  
KÄLLOR: 
ASC, WWF

Numer måste odlarna 
som skövlar mangrove-
skog återplantera minst 
hälften av träden som 
försvunnit till förmån för 
hållbara dammar. 
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HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN JACKPOTJOY

Spelet Wonderland har hyllats 
för sin grafik och sina olika 
funktioner. Men det finns 
betydligt fler punkter som 

 bidragit till spelets popularitet.
Den senaste tiden har nämligen flera 

svenskar tagit hem stora belopp i det allt 
mer uppmärksammade jackpottspelet. 

Fråga bara Eskilstunabon Rasmus, 
som inom loppet av några månader 
lyckades snurra hem två sexsiffriga 
vinstsummor i Wonderland. 

I november ifjol vann han 150 000 
kronor och för ett par månader sedan 
fick han makalösa 527 000 
kronor på kontot –  totalt 
alltså närmare 700 000 
 kronor.

Potten ökar snabbt
– Jag trodde inte det var 

sant, jag skrek rätt ut, sade 
Rasmus efter att ha tagit 
hem över en halv miljon 
kronor under våren.

Att fler spelare får upp 
ögonen för Wonderland innebär fler 
och större insatser och då vinståter-

betalningen är väldigt hög går det 
snabbt för jackpotten att öka. Hela 

96,3 procent av de satsade 
 pengarna i spelet hamnar 
nämligen här.

För tillfället ligger 2,7 
miljoner kronor i spelets 
pott och nu återstår att se 
vem som blir nästa stor-
vinnare.

Bara hos Jackpotjoy
För den som vill  testa 

Wonderland och vara med 
i kampen om miljonerna gäller det 
att bli medlem hos Jackpotjoy. Det är 

ANNONS. Allt fler svenskar tar hem storvinster i 
 Wonderland. Det är därför inte konstigt att jackpott
spelet har seglat upp som ett av de mest populära spelen 
hos Jackpotjoy. 

Just nu ligger 2,7 miljoner kronor i potten och hos Jack
potjoy har en drömchans öppnat sig – alla nya medlem
mar får nämligen sin första insättning tredubblad.

2,7 MILJONER 
KAN LANDA 
HOS SVENSK 
– REDAN IDAG

7 Gå in på jackpotjoy.se
och skapa ett konto.
7 Gör en insättning på 
minst 100 kronor.
7 Jackpotjoy ger dig 
sedan 200 procent i 
välkomstbonus.

Sätt in 100 kr – få 

300 att spela för

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN JACKPOTJOY

3 enkla steg 
– Så spelar du 
wonderland 1 Surfa in på jackpotjoy.se i din mobil, 

surfplatta eller på datorn. Klicka på 
“Gå med nu” och fyll 
i några upp gifter. 
Det tar bara ett 
ögonblick. 2 När ditt konto skapats är du redo att 

sätta in pengar – och med Jackpotjoys 
välkomstbonus får du en grym start. Alla 
nya kunder får nämligen 200 procent i 
bonus på sin första insättning. Sätter du 
in 100 kr får du alltså 300 kr att spela för.

tar bara 
ett ögon-

blick

Drömläge hos Jackpotjoy:
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 nämligen bara där som spelet går att 
hitta. 

Tredubblar insatsen
Just nu är det dess utom 

ett mycket bra läge att slå 
till då Jackpotjoy ger alla 
nya  kunder en grym väl-
komstpresent i form av en 
insättnings bonus på hela 
200 procent. 

Det innebär att den som 
öppnar konto och sätter in 
100 kronor får ytterligare 
200 kronor insatta på sitt konto. In-
satsen tredubblas med andra ord och 

man får hela 300 kronor att spela för.
En minst sagt bra start och en lysande 

chans att ge sig in i miljon-
jakten.

Brett utbud
Förutom Wonderland 

finns hos Jackpotjoy också 
massor av andra casinospel 
att välja bland. Omtyckta 
Tiki Mahiki, Starburst eller 
klassiska Mega Fortune är 
bara några av titlarna i den 
välfyllda listan.

Fotnot: Jackpottsumman kan ha
 ändrats vid tidngens utgivning.

Alla nya kunder som gör en första insätt-
ning får just nu de insatta  pengarna tre-
dubblade hos Jackpotjoy. 

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN JACKPOTJOY

Tryggt spelande
7 SPELBUDGET – Du kan ange en 
maxgräns per dag eller vecka, gällande 
dina insättningar.
7 SPELUPPEHÅLL – Du kan ta en 
paus från ditt spelande från 24 timmar 
upp till fyra veckor. 
7 SJÄLVAVSTÄNGNING – du kan 
stänga ditt spelkonto under minst sex 
månader.
7 PRATA MED OSS – All personal 
på Jackpotjoy är utbildad för att vara 
medvetna om spelproblem och finns 
tillgängliga varje dag 09.00-21.00 – 
helt kostnadsfritt.

Storvinnare 
koras varje 
dag – här är 
några av dem

n I augusti 2016 spelade Ivana från 
Eskil stuna bingo och fick hela 50 000 kr på 
kontot.

”Jag trodde att 
det var ett skämt”
50 000 kr på Klassisk bingo

3 Välj sedan Wonderland i den långa 
listan av spel. Det populära spelet 
 hittar du bara hos Jackpotjoy. Just 
nu ligger 2,7 miljoner kronor i spelets 
pott. Gör en insats och ta upp jakten på 
storvinsten. Wonderland.

n Rickard från Järvsö kunde knappt tro sina 
ögon när han blev en vinnare en kväll i april 
2016.

”Min sambo blev 
mer än glad”
104 800 kr i Koi Princess

7 Välkomstbonusen gäller endast första 
insättningen. Minsta insats 100 kronor.
7 Bonusen utgör 200 % av första insättnin-
gen upp till 1 000 kronor. Sätter du in 100 kr 
kommer du att ha 300 kr på ditt konto.

7 Du behöver omsätta bonusen två 
gånger innan du kan göra ett uttag.

Regler och villkor:

n Den 4 januari 2017 tog Rasmus från 
Eskilstuna hem dröm summan – efter endast 
20 minuters spel.

”Jag skrek rätt ut, 
det var riktigt kul”
526 937 kr i Wonderland

527
...tusen kronor rikare 
blev Eskilstunabon 
Rasmus i vintras när han 
spelade Wonderland hos 
Jackpotjoy.



12www.metro.se
tisdag 2017-06-27

Har du drömmar och mål som du inte vet hur du ska uppnå? Eller vågar du kanske inte ta första steget mot en 
förändring? Ricardo Koanuka är coach inom personalutveckling och ger sina bästa tips för hur du vågar tänja 
på gränserna och göra det som känns jobbigt. ANNA ÅSLUND

METROJOBB.SE

Välkommen!

VI FÅR SE 
OM JAG 
LYCKAS 

På dagens sida kan du läsa 
om hur du trotsar dina 

rädslor, något du kan ha 
nytta av både på jobbet 

och semestern. Själv skulle 
jag vill trotsa min höjd-

rädsla och våga hoppa fall-
skärm, något som  ligger så 

långt utanför min trygg-
hetszon det bara går. Vi får 
se om jag lyckas med det 

under ledigheten i sommar.

HITTA DITT NYA JOBB PÅ METROJOBB.SE

Mer läsning på 
Metrojobb.se

ANNA ÅSLUND, 
REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE 
ANNA.ASLUND@METRO.SE

Psykologen: Därför är
det bra att ta långlunch

1

Karriärcoachen svarar: Hur
blir jag kvitt min jobbstress?

2

Allt för många stannar i sin 
bekämlighetszon och  håller 
jantelagen i handen,  menar 
Ricardo Koanuka. Han  
arbetar som coach inom 
 personalutveckling och före-
läser om tankesätt som hjäl-
per oss att våga göra sådant 
vi inte är vana vid.  
   – Om du stannar inom din 
trygghetszon kommer du all-
tid att få samma saker och 
samma resultat. Om du vill få 
nya resultat måste du gå ut-
anför, det är där du kan bli 
en bättre version av dig själv, 
säger Ricardo Koanuka.
   ”Jag börjar i morgon” är en 
vanlig, men farlig, tanke. Det 
kan låta självklart att det är 

viktigt att förverkliga dina 
mål men enligt Ricardo  
Koanuka är det trots det  
alldeles för få som vågar. 
   – Vissa pratar mycket om 
vad de vill göra, de kollar på 
videos och lyssnar på inspire-
rande poddar – men de gör 
ingen ting.  
Men om du  
vet något 
som du 
 ändå inte 
använder, 
vad är då  
skillna-
den mel-
lan att 
inte 
 veta? 

Så blir du en mästare 
utanför din ”comfort zone”

Metrojobbs höjdrädda redaktör Anna Åslund vill kliva ur sin bekvämlighetszon och hoppa fallskärm. FOTO: HADI MIZBAN/AP/TT

Ha mål – och en vision 

1 Enligt Ricardo Koanuka är 
det skillnad på att ha mål 

och att ha en vision. Ett mål 
är något specifikt du jobbar 
för att uppnå medan en vision 
är något mer långsiktig och 
bredare än så.  
   Målen är stegen som tar dig 
till din vision. Fundera över 
vad du vill uppnå och var du 
vill vara i framtiden – på vilka 
sätt behöver du gå ur din  
trygghetszon för att uppnå 
dem? 

Identifiera dina rädslor

2 Ibland kan våra rädslor 
göra oss paralyserade, 

vilket leder till att vi inte vågar 
göra det vi vill.  
   Ricardo Koanuka menar att 
det enda vi vet säkert är att 
vårt liv någon gång tar slut, 
medan vi egentligen inte kan 

säga något mer om framtiden. 
Identifiera vad du är rädd för 
och vad det värsta som kan 
hända då är. 

Krossa jantelagen

3 Lyssna inte på de som 
säger ”Du är för mycket” 

eller ”Gör inte så”. Du behöver 
inte acceptera kommenterar 
eller negativ energi från  
andra. Inom vår trygghets- 
zon håller vi hand med 
 jantelagen men om du gör 
det kan du aldrig bara få vara 
du.  

Agera, agera, agera!

4 Det är skillnad mellan att 
veta något och att göra 

något. Du vet en massa saker 
men att göra det du vet är  
något helt annat. Använd det 
du vet genom att inte vänta 
för länge med att agera.  

   Även om något känns 
 jobbigt är det viktigt att 
pressa dig själv lite extra. En 
teknik du kan testa är fem-
sekundersregeln – låt det inte 
gå mer än fem sekunder från 
att du får en tanke tills det att 
du agerar. 

Fira dina framgångar  
– och misslyckanden

5 När du utmanat dig själv 
och gått utanför din  

bekämlighetszon är det viktigt 
att du firar.  
   Förminska inte dina fram-
gångar utan uppskatta även 
de små sakerna du gjort. Även 
om du gjort ett misstag för-
tjänar det att firas eftersom 
det betyder att du gjort något 
och rör dig framåt.  
   Ät något gott, spela din 
favoritmusik eller ge dig själv 
en present.

Ricardo Koanukas tips:  
Släpp taget om jantelagen

Vi söker nu en  
driftansvarig säljare  

till vår täkt!
www.dklbc.se
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8 trendsäkra badbyxor  
att ta årets första dopp i
Midsommarhelgen har passerat och i många fall var det förknippat med första doppet. Vad är det som gäller 
på stranden i sommar? Niklas Berglind har listat sina favoriter, klassiker med moderna snitt.

Badbyxor är en källa till 
ständigt intressanta samtal 
kring lägerelden. Man kan 
kalla det två olika skolor. 
Shortslängd generellt bru-
kar få många män att vakna 
till. 

Jag tycker inte badbyxan 
ska vara för lång. Den ska 
sluta på halva låret och vara 
av enkelt snitt och modell. 
Enfärgad eller i något trev-
ligt mönster. 

Satsa gärna på några 
som nästan ser ut som van-
liga shorts så kan du bara 
addera en skön linne skjorta 
när du sätter dig på någon 
servering och tar din glass 
eller kaffe.  Enkelt och 
snyggt. 

De långa surfshortsen 
som går över knät eller 
längre lämnar vi i vågorna 
hos de riktiga surfarna. De 
kortare speedosvarianterna 
lämnar vi på de vackra 
stränderna i Italien eller  
i simbassängen. Just nu 
finns det massor av bra 
 alternativ ute i butikerna. 

Känner du att du gillar 
en starkare kulör är det 
kanske nu du ska ta  
i ordentligt och matcha  
det med din begynnande 
bränna. 

Komfort är också en vik-
tig detalj. Se till att köpa 
rätt storlek med en bra 
inner byxa med ordentlig 
plats för paketet. Ingen vill 
se ett par för tighta byxor 
på stranden. Det är viktigt 
för huden att det kommer 
in luft så huden får andas 
och byxan torkar snabbare. 
Ett par flip-flops eller klas-
siska seglarskor fulländar 
den perfekta sommar-
looken.
NIKLAS BERGLIND Daniel Craig under inspelningen av Bond. FOTO: STEVE DENNETT /IBL

549 kr
Calvin Klein

250 kr
Weekday

559 kr
Gant

579 kr
Polo Ralph Lauren

895 kr
NikBen

2 700 kr
Gucci

1 000 kr
Nikolaj d’Étoiles

795 kr
Lexington

Niklas blogg: 
niklas. 

metromode.se

NIKLAS 
BERGLIND
Metros expert 
på herrmode.  
Du når honom på 
niklas.berglind 
@metro.se

STIL

Niklas Berglind är stylisten 
och moderedaktören som 
skriver om mode, träning, 
mat och resa. För daglig in-
spiration läs mer på Niklas.
metromode.se och #niklas-
berglind på Instagram.

FÖRVANDLA 
DINA JEANS  

I TAILOR SHOP

MODE- OCH 
TRÄNINGS-

INSPIRATION

Levis öppnar Tailor shop.

Niklas Berglind.

Levi´s öppnar en Tailor Shop 
på Slöjdgatan i Stockholm. 
Här kan du förvandla dina 
trötta denimplagg och ge 
dem nytt liv. Ta chansen att 
fixa till snygga slitningar, 
längd eller varför inte sy om 
din jeansjacka. Det finns tyg-
patches för alla smaker spe-
cialutbildade skräddare på 
plats.  Butiken som är belä-
gen bredvid  Hötorget har 
öppet till den sista juli.

söker
Exporthanterare

METROJOBB.SE

Innesälj/Säljstöd till  
Stockholmskontoret  

Läs mer om tjänsten på talarforum.se/jobb

Behöver du
rekrytera?

Lägg in din jobbannons
på metrojobb.se

Stockholm Spine Center är Sveriges största privata ryggklinik 
med ca 1600 operationer/år. Vi erbjuder ett professionellt och 
individuelltomhändertagande av patienter med besvär från 
hals-, bröst och ländrygg. 

Operationssjuksköterska
Välkommen till Sveriges största ryggklinik!
Vi vill ha en komplett ryggklinik där vi genom bra kommunikation och bra logistik nytt-
jar den kompetens vi har tillsammans. Vi ligger i frontlinjen när det gäller forskning och 
införande av nya behandlingsmetoder och vi satsar på att utveckla kvaliteten i vård- 
arbetet.
Kvalifikationer: Leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Vi ser att du är en noggrann person med bra förmåga att arbeta i team, då vi är en 
liten grupp med nära samarbete. Vi ser även att du kan planera, samt arbeta själv- 
ständigt i ditt arbete. Vi värdesätter egenskaper som bra kommunikationsförmåga, att 
du är handlingskraftig med en positiv grundinställning till arbetet. Vi lägger stor vikt 
vid dina personliga egenskaper.
Kontaktperson:
Anna-lena Robinson, chef operation-, anestesi- och uppvak
anna-lena.robinson@spinecenter.se
Om tjänsten:
Tillsvidare, heltid. Vardagar, dagtid.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag: 170731
I din ansökan önskar vi ett personligt brev, CV samt referenser.
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Bordtennis. En ny 
 penningstinn bord-
tennisliga ska bygga 
 varumärken. Där passar 
Matilda Ekholm in  
– trots att hon har en  
bit till de allra bästa  
i världen. 
   – Jag är inte något 
”stoneface”, säger svens-
kan inför debuten i T2 
APAC League i morgon.

Med 1,75 miljoner dollar, 
motsvarande drygt 15 mil-
joner kronor, i prispengar 
har T2 Asia-Pacific League 
lockat flera toppnamn, in-
klusive damernas världs-
etta Ding Ning från Kina.

Ligan avgörs i sex grund-
omgångar och en final och 

matcherna spelas inför stu-
diopublik i Hollywoods tidi-
gare asiatiska produktions-
komplex i Johor, Malaysia.

Utöver själva idrotten ut-
lovar arrangören närgångna  
och personliga porträtt av 
världsstjärnorna i korta 
filmepisoder som kommer 
att sändas på Youtube, Face-
book och den kinesiska 
mikrobloggen Weibo.

Fyra lag med vardera tre 
damer och tre herrar gör 
upp om titeln. En lagmatch 
omfattar sex individuella 
möten. Duellerna, som 

streamas live, avgörs på 24 
minuter, med maximalt 15 
sekunder mellan bollarna. 
Flest set vinner. Det är 
sport, varumärkesmärkes-
byggande och snabba ryck.

I laguppställningarna 
finns tre svenskar: spelarna 
Mattias Karlsson och Matil-
da Ekholm samt managern 
Jörgen Persson.

För Ekholm, rankad 33:a 
i världen, var det en själv-
klarhet att tacka ja när hon 
fick frågan.

– Det är en ära att få vara 
med i de här sammanhang-

en. När jag blev utvald var 
det bara att tacka och ta 
emot, säger hon.

Den 35-åriga svenskan 
tror att hon fick chansen 
tack vare sin position i Eu-
ropa, sin spelstil – och sitt 
temperament.

– De som driver ligan har 
valt spelare de tycker är  
underhållande. Jag spelar 
lite längre från bordet, lite 
hårdare. Och jag har väldigt 
hetsigt humör. Jag är inte 
något ”stoneface”. Jag kom-
mer inte att hålla igen.

Ekholm tror på koncep-

tet. Hon tycker att det be-
hövs nya sätt att marknads-
föra bordtennisen.

– Jag tror att det behövs 
för all idrott nuförtiden. 
Det är så många kanaler 
som konkurrerar om upp-
märksamheten. Jag tror att 
det kan bli riktigt bra. De 
vill göra det personligt, de 
ser varje spelare som ett va-
rumärke. Det kommer nog 
att bli en hel del uppmärk-
samhet kring det hela.

Själv hoppas Ekholm bli 
en bättre bordtennisspelare. 
Samtidigt välkomnar hon de 
ekonomiska möjligheterna.

– Så är det absolut. Histo-
riskt har pingis inte direkt 
varit någon kommersiell 
sport. Det är stora prissum-
mor. Det är klart att peng-
arna spelar roll, säger hon.
LINUS SCHRÖDER/TT

Ekholms hetsiga humör 
passar i nya toppligan

”Det är en ära att få vara med i de här sammanhangen. När jag blev utvald var det bara att tacka och ta emot”, säger Matilda Ekholm inför debuten i T2 APAC League. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

T2 Asia-Pacific League

• T2 Asia-Pacific League 
 avgörs under sju  helger mel-
lan juni och  december. Fyra 
lag möts  inbördes sex gång-
er under grund spelet. 

Matcherna  spelas i Johor, 
Malaysia.

Grundserie: 28–30 juni (om-
gång 1), 11–15 juli (2), 1–5 

augusti (3), 19–23 septem-
ber (4), 3–7 oktober (5),  
31 oktober–4 november (6).

Final: 7–9 december.

Golf. Ryu So-Yeon först 
att vinna två tävlingar
Sydkoreanskan Ryu So-Ye-
on blev den första på LPGA-
touren att vinna två täv-
lingar under 
2017. Hon slu-
tade på två 
under par, 
efter tre bir-
dies och 
en bogey, 
under golf-
tävlingen 
i Rogers i Ar-
kansas. Det är 
hennes 15:e inter-
nationella seger i kar-
riären. Med två slag 
mer än Ryu So-Yeon 
placerade sig sydkore-

anskan Amy Yang och Thai-
lands Moriya Jutanugarn på 
en delad andraplats.

För de svenska damerna 
gick det sämre. Anna Nord-

qvist slutade på delad 
25:e plats, sex 
 under par. Dani 
Holmqvist sluta-
de på sju under 
par och fick nöja 

sig med en de-
lad 35:e plats.

Från den 
2  juli spelas da-
mernas major-
tävling i Olym-
pia Fields, Illi-
nois. TT

Ryu So-Yeon vann 
LPGA-tävlingen i 
Rogers i Arkansas. 
FOTO: MICHAEL WOODS/AP

Motorsport. Vettels 
uppträdande får kritik
Sebastian Vettels uppträ-
dande mot Lewis Hamilton 
under söndagens F1-lopp 
i  Baku får mycket kritik.

Vettel körde först på 
 Hamilton bakifrån med sin 
Ferrari när säkerhets bilen 
var ute på banan och åkte 
sedan upp bredvid och kör-
de in i Hamiltons Mercedes.

– Han flippade ur. När du 
kör på någon i häcken så är 
det ditt fel. Att sedan köra 
upp bredvid och försöka 
 köra på honom med flit, jag 
har aldrig sett något liknan-
de, säger trefaldige världs-
mästaren Niki Lauda om den 
fyrfaldige världsmästaren.

Tysken påstod efter lop-
pet att Hamilton hade 
bromstestat honom men 
data från bilarna visade att 
så inte var fallet.

Vettel vill prata på tele-
fon med Hamilton om inci-
denten. Men det går inte.

– Han har inte mitt num-
mer, säger Hamilton som 
tagit tre VM-titlar.

– Han skämde ut sig 
i   dag. Om han vill visa att 
han är en man borde vi gö-
ra upp utanför bilen, ansik-
te mot ansikte.

Sebastian Vettel fick ett 
tiosekundersstraff för inci-
denten. TT-AFP

Ferraris stallchef Maurizio Arriva-
bene tillsammans med Sebastian 
Vettel. FOTO: /AP 

Handboll

”Jag har tänkt 
länge att om jag 
får en allvarlig 

skada ska jag bli 
gravid. Så det 
känns ganska 

lägligt.”
Handbollsstjärnan Johanna Ahlm 

har blivit mamma. Sonen  
Theodor föddes på Östra Sjuk-

huset i Göteborg. Ahlm skadade 
korsbandet i knäet för ett år 
sedan och missade OS. Men 

besvikelsen förbyttes i lycka när 
hon blev gravid. TT

Fotboll 

Vill ha bidrag från  
Håkan Hellström

Fotbollslaget Gimonäs UIK, 
som spelar i damernas di-
vision två norra norrland 
syd, lämnade walk over 

mot Morön 2 den 17 juni. 
En av anledningarna var 
att flera spelare valde att 
gå på Håkan Hellströms 
konsert i stället. Umeå-
lagets kanslichef har nu  

i ett djärvt drag skrivit till 
Håkan Hellström för att 
 fråga om artisten kan 
 betala lagets böter på 

20 000 kronor. TT
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Musik

”Med de här pas-
sionerade insat-

serna visar Chance 
våra unga männi-
skor att de bety-

der något.”
USA:s forne presidentfru  

Michelle Obama hade förberett 
en videohälsning till Chance 

the Rapper när han belönades 
med Humanitarian Award på 
söndagens BET Awards i Los 

Angeles. TT

Musik

Bruno Mars  bästa 
manliga artist

Artisten Bruno Mars vann 
priset för bästa manliga 
r’n’b-popartist på BET 

Awards i Los Angeles. Det 
är första gången som Mars 

prisas på galan. 
De andra nominerade  
i kategorin var Chris 

Brown, The Weeknd, Trey 
Songz och Usher. 

BET Awards är en årlig gala 
som grundades 2001 av 

Black Entertainment Televi-
sion för att uppmärksam-
ma svarta amerikaners in-
satser inom kultur, sport 

och underhållning. 
Mars tog inte bara emot 
pris utan öppnade också 
galan med låten ”Perm”. 

TT-AP

Robin Bengtsson öppnar 
årets ”Allsång på Skansen”
Tv. Robin Bengtsson har 
tittat på ”Allsång på 
Skansen” så länge han 
kan minnas – men aldrig 
varit med i programmet. 
    Nu är han en av dem 
som inleder årets 
 säsong. 
    – Det känns väldigt 
hedrande att vara här, 
säger Melodifestival-
vinnaren.

Robin Bengtsson har haft 
ett minst sagt skapligt år. 
Efter segern i Melodifestiva-
len fortsatte resan till Euro-
vision där han slutade på 

en hedervärd femte plats. 
Nu är han med och öppnar 
sommarens ”Allsång på 
Skansen” men det är inget 
som gör honom nervös.

– Inte direkt, det känns 
mest roligt. Det brukar vara 
go’ stämning i första pro-
grammet, alla är taggade 
över att det drar i gång. Det 
ska bli skitkul och jag ser 
väldigt mycket fram emot 
att få välja en allsång och 
springa runt här i gångarna 
med mikrofonen, säger 
 Robin Bengtsson.

Vilken låt han själv kom-
mer att framföra har han 
inte bestämt än – men det 
är nog ingen vågad gissning 
att publiken kommer få 

höra vinnarlåten ”I can’t go 
on”.

– Jag tror att det är vad 
de vill ha, men jag har inte 
bestämt mig än, säger 
 Robin Bengtsson.

Förutom medverkan  
i allsången väntar en inten-
siv sommar med ”Diggiloo”-
turné och även flera spel-
ningar med det egna ban-
det.

– Jag kommer ha fullt 
upp, men det är bara massa 
roligt så det är bara att åka 
med tåget.

I första programmet 
medverkar även Shima Nia-
varani, som under året har 
setts i musikalen ”Bullets 
over Broadway”. Hon ska 

sjunga den egna låten ”Like 
a stranger”.

Shima Niavarani var 
med för tre år sedan då hon 
kuppade sig in inför en ove-
tande publik. Det blir dock 
ingen repris på det upptå-
get denna gång.

– Det blir lite svårare i år, 
för nu är det nog fler som 
känner igen mig, säger 
hon.

Shima Niavarani förkla-
rar att hon älskar idén med 
allsång och känslan den 
skapar.

– Folk blir så glada när  
de får sjunga i grupp och 
det gör programmet extra 
stort, säger Shima Niava-
rani.

I säsongspremiären 
medverkar också Tomas  
Ledin och Sabina Ddumba.

Sanna Nielsen, som tog 
över programledarskapet 
efter Petra Marklund, gör 
sitt andra år på Sollidensce-
nen. Hon säger att publiken 
inte ska räkna med några 
stora förändringar jämfört 
med i fjol.

– Jag tycker vi hade en 
jättefin sommar förra året, 
och nu vill jag bara förädla 
det. Men det är direktsänd-
ning, och allt kan hända, 
säger Sanna Nielsen.

”Allsång på Skansen” 
sänds i SVT1 i kväll klockan 
20.00.
DANIEL MARTINSSON/TT

Artisterna på Allsång

• 27/6: Robin Bengtsson, 
 Sabina Ddumba, Shima 
 Niavarani, Tomas Ledin.

• 4/7: Miriam Bryant, Per 
Gessle, Tina Ahlin och Orsa 
spelmän, Stor och Jireel.

• 11/7: Emmi Christensson, 
Linnea Henriksson, Mando 
Diao.

• 18/7: Miss Li, The Boppers, 
Panetoz, Wiktoria.

• 25/7: Darin, Svante Thures-
son & Nisse Landgren, Tove 
Styrke,  Anna Sköld  (Wizex), 
Sandra Estberg (Martinez), 
 Henrik Sethsson (Casanovas) 
och Andreas Olsson (San-
nex).

• 1/8: FO&O, Icona Pop, Lisa 
Nilsson.

• 7/8: Jack Vreeswijk, Janice, 
Lisa Ekdahl och Adam Påls-
son, The Sounds, Plura.

• 15/8: Danny Saucedo, 
 Malena Ernman och Helen 
Sjöholm, Jill Johnson, Anki 
Albertsson, Linda Olsson, 
Mercedesz Csampai, Pablo 
Cepeda, Sussie Eriksson. 
FLER ARTISTER TILLKOMMER.

Shima Niavarani gör Robin Bengtsson sällskap på allsång-scenen på premiären i kväll. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Teddybears till kulturkalas
Göteborgs kulturkalas har släppt sitt program. Bland artisterna som 
kommer att uppträda på det återkommande evenemanget märks bland 
 andra Teddybears, Beatrice Eli, Nause, Parham och Nawal El Zoghbi.
Göteborgs kulturkalas går av stapeln den 16–20 augusti. FOTO: TT

Disneykarta såld för 6,1 miljoner

Den handritade kartan från 50-talet var en av ungefär 700 Disney-relaterade 
objekt som såldes vid auktionen. FOTO: AP

När 50-talet fortfarande var 
ungt ritade Walt Disney en 
”presentationskarta” som 
han visade för investerare. 
Tanken var att övertyga 
dem om att låta honom 
bygga en nöjespark baserad 
på karaktärerna från hans 
filmer. Nu har kartan över 
världens första Disneyland 
sålts på en Los Angeles-auk-
tion – för motsvarande 
drygt 6,1 miljoner kronor.

Disneyland Park i Ana-
heim, USA, var den första 
av de många temaparkerna, 
och den enda som har till-
kommit under direkt över-
inseende av Walt Disney. 
Sommaren 1955 öppnades 
portarna för allmänheten. 
TT-REUTERS

Robin Bengtsson. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT



 SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14
Baby Bossen 90:- ......................... 18.00

The Mummy 120:- ........................ 18.00
Varning för rymdisar 90:- ............ 18.15
Transformers 5 (3D) 135:- ............ 20.00

Pirates of the Caribbean 5 120:- . 20.00
Wonder Woman (3D) 135:- ........... 20.15

BIOPROGRAM 
TISDAG 27 JUNI 2017

sollentunabio.se

PROGRAM 27- 29 JUNI
GRAND Sveavägen 45

Sommaruppehåll 19-29/6
VICTORIA Götgatan 67

Kassan öppnar 30 minuter innan 
första föreställningen
All Eyez on Me
15.45, 18.00, 20.45 15 år

Brev från månen
15.00, 20.00 11 år
Frantz
15.15, 17.45, 20.15 11 år

Galna av lycka
15.30, 18.30, 21.00 11 år
Manchester by the Sea
20.30 11 år

Sameblod
17.30 11 år
Vad döljer du för mig?
16.00, 18.15 7 år
Vilse i Paris
15.15, 17.45, 20.15 Btill

svenskabio.se, SF-Bio-appen
STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER
PROGRAM 27 – 29 JUNI

Brev från månen
Ti+to 18.20, 21.00 (11 år)

Kungens val
19.30 (11 år)

Vad döljer du för mig?
Ti+to 17.50, 20.30  
On 18.20, 21.00 (7 år)

Vilse i Paris
17.20 (Btill)

KLARABIOGRAFEN HAR  
SOMMARLOV!

Öppnar 16 augusti igen 

Möt världens största operastjärnor  

i Klarabiografen i höst.  

Boka din Metropolitan-biljett nu!

Biografen har sommarstängt 
19/6-19/7

Bistro Rio har öppet 11-22 

Midsommarstängt till 30 juni då vi har 
premiär på två filmer:
Heartstone
Så länge hjärtat kan slå
Glad midsommar!

Hornstulls strand 3 
biorio.se  08-66 99 500 
Folkets hus och Parker

Sergels torg 6 
kulturhusetstadsteatern.se/film

08-506 20 200

Birger Jarlsgatan 37
zita.se  08-23 20 20

27 - 29 JUNI
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Lösningen på förra korsordet.  
Personen på bilden: Lotta Engberg.

 VÄDUREN
21/3–20/4

En för ögonblicket 
ganska jobbig  
person sprider ill-
villiga rykten om 
dig. Du är just nu 
rätt påhittig.

 OXEN
21/4–21/5

Många oxar känner 
sig nu beredda att 
ändra åsikt om det 
mesta. Du har  
ingen anledning att 
förbise skymtar av 
svartsjuka. 

 TVILLINGARNA
22/5–21/6

De som känner dig 
säger att du är  
i behov av att inte 
ta förhastade  
beslut. Gå försiktigt 
tillväga och var  
diplomatisk.

 KRÄFTAN
22/6–23/7

En intressant per-
son upptäcker att 
du har många goda 
sidor. Kanske behö-
ver du mer tid på 
dig att smälta vissa 
nya intryck. 

 LEJONET
24/7–23/8

Lejon är just nu  
i behov av att lägga 
fram förslag. Ibland 
kan det vara viktigt 
att anstränga sig  
lite extra. 

 JUNGFRUN
24/8–23/9

Frön av vänlighet 
som såtts för länge 
sedan är nu på väg 
att bära frukt. Låt 
dig inte stressas att 
fatta förhastade  
beslut. 

 VÅGEN
24/9–23/10

En intressant per-
son upptäcker att 
du bemödar dig lite 
extra. Något tycks 
ha grumlat ditt  
omdöme.

 SKORPIONEN
24/10–22/11

Du är i behov av att 
företa dig något 
speciellt. Du har 
just nu en benägen-
het att inrikta an-
strängningarna på 
sådant du verkligen 
kan få nytta av. 

 SKYTTEN
23/11–20/12

Du kommer behöva 
ändra kurs i en  
viktig fråga. Syna 
människor och  
situationer noga. 

 STENBOCKEN
21/12–20/1

Ett tidigare kärleks-
intresse sprider  
rykten om dig. Du 
bör inte dra några 
förhastade slutsat-
ser om orsaken.

 VATTUMANNEN
21/1–19/2

Kanske är det bara 
en tidsfråga innan 
du träffas av Amors 
pilar. Ditt tålamod 
kan komma att  
prövas.

 FISKARNA
20/2–20/3

Fiskar känner sig  
nu gynnade av all 
kreativitet. Försök 
bara att hålla dig till 
sanningen.

HORO- 
SKOPET

KORSORDET OCH  
SUDOKU – VARJE 
DAG I METRO

SUDOKULÖSNINGEN LIGGER I BOTTEN AV SIDAN!

DAGENS SUDOKULÖSNING 
– VÄND PÅ DIN METRO!

Fadäsen av Marja Nyberg

LÄS METROS SERIER PÅ NÄTET • @METROSERIER • FACEBOOK.COM/METROSERIER

Du försvann.
Och kom 
tillbaka.
I år dör fler av hjärt-kärlsjukdom 
än av något annat. Var med och 
stöd forskningen som gör att  fler 
får mer tid att  leva.

www.hjart-lungfonden.se  PG 90 91 92-7



METRO
MUSIC

Metro är  stolt mediapartner till Way Out West. Följ vår rapportering inför festivalen 
och på plats på metro.se/metromusic. Vi kommer att ge dig exklusiva artistsläpp, 
intressanta intervjuer och de senaste musiknyheterna. Missa inte Eva Dahlgren och 
andra grymma akter på Way Out West i Göteborg den 10-12 augusti.

Foto: Sanna Dahlén



Surfa i EU för samma pris 
som hemma.

Keep on 
roaming.

Nu kan du lyssna på Jens Lapidus nya 
novell ”Handen”, specialskriven för 3 och 
baserad på hans senaste bok. Streama 
den på din semester från hela EU. 

Lyssna på tre.se eller där du hittar poddar.


