EKLUND: EN FOLKFEST
SOM
FIRAR
OLIKHET
Stjärnmäklaren Fredrik Eklund hyllar New York Pride
SID 15
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AVSLÖJAR

Mannen erkände
barnporrbrott – fick
jobb på skolor och kollo
Mannen har erkänt barnpornografibrott – men
gång på gång har han fått jobb på skolor på grund
av en lucka i lagen. Förra veckan greps han på ett
sommarläger efter nya barnporrmisstankar. SID 6
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Dressad
sommarstil
med vitt från
topp till tå

Den vita kostymen är ett måste
i sommar, menar Metro Modes
expert. På dagens modesidor
hittar du shoppingtips för en
helvit look. SID 12–13

DEBATT

”Därför väljer
jag att amma
mitt snart
fyraåriga barn”
Jag är glad att jag lyssnade på mitt barn
och fortsatte något vi båda trivdes med,
skriver frilansskribenten Ida Therén. SID 4

METRO PÅ PLATS I VIETNAM

Kritiserad fisk får
en andra chans

Fiskodlingen i Mekongdeltas Dong Thap-provins blev vietnams första ASC-certifierade pangasiusproducent för fem år sedan. Med hållbara metoder vill producenten få konsumenterna att hitta tillbaka till fisksorten som skulle bli ett
alternativ till torsken – men kritiserades för bland annat dålig konsistens och smak. På bilden häller en av de anställda på odlingen ner foder till fiskarna. FOTON: JONAS GRATZER SID 8

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.

www.metro.se
onsdag 2017-06-28
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Svensk kardinal

Riksdagsledamot i rätten

Veteranmarsch

Katolik. Biskopen i Stockholms katolska stift,
Anders Arborelius, blir formellt kardinal
under konsistoriet i Peterskyrkan. FOTO: TT

Rättegång. I dag kommer domen mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth som åtalats för ringa misshandel.

Militär. Veteranmarschen, som uppmärksammar alla civila och militära veteraner, börjar
i dag och pågår till den 7 juli. FOTO: TT

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.

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.

DINA
ÅSIKTER
RÄKNAS!
• 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

På Systembolaget kan man köpa drycker med och utan alkohol. FOTO: TT
Dagens insändare berättar om hur ett sommarprat i SR påverkade honom. FOTO: IBL

SÖDERBERGS
SNACK ÖPPNADE
MINA ÖGON

Kärlek. Dagens insändarskribent vill visa sin
uppskattning för Rickard
Söderbergs sommarprat
”Du gjorde mig stolt
över att kunna älska”,
skriver ”Pierre”.

Tack underbara fantastiska
Rickard Söderberg för ditt
sommarprat. Jag blev glad
och överraskad av att du
pratade så mycket om kärleken till människor och
till din man.
Ditt sommarprat öppnade mina ögon och jag
sprängde bubblan som jag
har levt i under många år.
Nu kan jag med stolthet gå
ut och se andra människor
utan att fundera på vad jag
är.
Du gjorde mig stolt över
att kunna älska och älska
en kille. PIERRE

Rickard Söderberg.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

NEJ, VI BORDE INTE
AVSKAFFA SYSTEMBOLAGET
öppettider
Debattörerna
innebär bättre
i måndagens
kontroll över
Metro (26/6)
vad som säljs.
skrev att man
Desutom
skulle avskaffa
finns gott om
Systembolapersonal som
get eftersom
ger vanliga
det var ett ut- Metro den 26 juni 2017.
kunder sertryck för socialism, samt att man har
vice. Personalen ser också
en stort sortiment av alkotill att berusade inte får
hol. De har missförstått syf- handla.
Om alkohol säljs i butitet med Systembolaget.
Visst är monopol på ett
ker så kommer det att bli
sätt ett uttryck för socialockvaror med rea och
lism men ännu viktigare är mycket reklam, vilket ökar
försäljning, missbruk och
att ett monopol med stort
skador. MARTIN
sortiment och begränsade

AVSKAFFA
INKAST I FOTBOLL

TÄNK ER FÖR NÄR NI
RÖKER OFFENTLIGT

För att få en roligare och
mer positiv anfallsfotboll
borde inkasten avskaffas.
I stället bör det bli frispark.
Detta skulle säkert medföra att man tänker sig för
noga innan man slentrianmässigt skjuter bollen över
kortlinjen. Dessutom skulle man även i särskilda fall
kunna utvisas för spelförstörande beteende.
Fotbollen blir vinnare och
roligare på detta sätt och
publiken strömmar till.

Varför ska astmatiker
tvingas bort från kollektivtrafiken bara för att rökare
tar sitt bloss på en plats
där andra måste vänta på
buss och tåg? Varför stå
och röka nära trappor och
utgångar istället för platser
där röken inte hindrar
framkomligheten?
Vänligen
visa
hänsyn!
STEFAN

BERNT

LÄS FLER INSÄNDARE PÅ METRO.SE/INSANDARE
Utges av Tidnings AB Metro. Postadress: Box 7130, 103 87 Stockholm. Kontakta annonsavdelning Stockholm: 08-402 20 30. Kontakta Metros redaktion: 08-402 20 40. Saknar du tidningen? Ring 08-402
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.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FÖR NORRLANDS GULD ALKOHOLFRI

•
•
•
•
•
•

Bevisat kall och riktigt god
Avnjuts bäst IRL
Rekommenderad drick-vinkel: 95 grader
Bryggd på vatten, malt och humle
Läs mer på norrlandsguld.se
När du vill vara tillsammans för en stund

S.C.H.W.E.P-metoden.
Ergonomisk öl gör succé!

A
KVINNA LED AV MOBILNACKE.
DRACK ÖL. BLEV BRA.
Obekräftade källor hävdar att en kvinna i
Växjö har blivit 100 % rehabiliterad efter att
ha tagit en alkoholfri öl med några vänner.
”Hon klagade ofta på mobilnacke tidigare,
men nu var mycket glad och rörlig”, lär en i
sällskapet ha sagt.

llt fler svenskar drabbas av
mobilnacke och kritiska röster
kallar nu syndromet för vår
tids folksjukdom. Men det kan
finnas en lösning inom räckhåll! Forskare
(och ölentusiaster) i Norrland hävdar att
mobilnacke effektivt åtgärdas genom att helt
sonika dricka en öl. Principen är enkel. När
man höjer ölen för att ta en klunk hamnar
nacken i en välgörande vinkel, som kompenserar de sedan tidigare mobilsurf-ansträngda
muskelpartierna. Bäst effekt uppnås med
Norrlands Guld Alkoholfri i sejdel. Att ”ta
en kall” har blivit en chock-succé över hela
landet och hyllas även för sina sociala effekter,
som t.ex. att man vid klunk-ögonblicket kan få
syn på andra människor och – om man vill –
börja prata med dom. Denna aspekt ligger även
till grund för namnet S.C.H.W.E.P, en förkortning
av Social Civil Hyvens Wifi-lös Episk Polare.

KALL ÖL MED ”BEVISAD”
”ERGONOMISK” ”EFFEKT”.
Diagnosen Smartphone-Syndrom är snart ett minne
blott! Med vår patenterade motrörelse återställs nackmusklerna effektivt. Upptäck sensationen (och en sensationellt god öl) du också!

Enligt många beror framgångssagan på metodens folklighet*. Att gå till en legitimerad
nack-expert kan kosta tiotusentals kronor
medan en öl med polarna kostar, ja, märkbart
mindre. Upplever du smärta eller obehag
efter utdraget surfande? Lider även du av
mobilnacke? Testa den nya sensationen ”öl”
på en krog eller grillfest nära dig. Skål!

”Öl är socialare än
sociala medier!”
Ergonomiska
resultat kan
variera
individuellt.
Norrlands Gulds
Bryggmästare
har ingen
dokumenterad
utbildning
inom
naprapati.
*Folkligt som i
”tillgängligt”, inte
som i ”folköl”.

DEBATT

Mejla din debattartikel till debatt@metro.se

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.

DINA
ÅSIKTER
RÄKNAS!

• 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
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Shahbaz Khan:
Mannen skriker ”jävla
muslimer” till mina barn

Ida Therén anser att amning är en jämställdhetsfråga: ”Den som har bröst ska få bestämma vad de vill göra med sin kropp”. FOTO: PRIVAT, ALAMY

IDA THERÉN

När jag fick barn hade jag tänkt amma ett halvår. Det är så länge helamning rekommenderas. Men jag är glad
att jag lyssnade på mitt barn och fortsatte något vi båda trivdes med, skriver Ida Therén.
MUF:
Avskaﬀa Systembolaget
– Sveriges största
hycklare

DÄRFÖR AMMAR JAG MITT
SNART FYRAÅRIGA BARN
Varför ammar man en
snart fyraåring? Ja, du. Det
är en bra fråga. Det enkla
svaret är ”varför inte”.
Eller: för att vi båda trivs
med det. Men eftersom vi
lever i ett samhälle där
normen, alltså det ”vanliga” ser annorlunda ut, kan
jag förklara.
De som har forskat på
människans utveckling har
kommit fram till att den
biologiska amningslängden
är 2,5–7 år. Det är alltså så
fiffigt att vi som djurart
ammar ungarna ungefär
så länge de har mjölktänder. Nu är det ju så
fint, att människan är
ett väldigt smart djur.
Så för den som inte
ammar, eller ammar
kortare, är det inga
problem. Vi har uppfunnit
bra alternativ.
När jag fick barn hade
jag tänkt amma ett halvår.

Det är så länge helamning
rekommenderas. Alltså, att
bebisar inte får något annat än mjölk. Men jag är
glad att jag lyssnade på
mitt barn, och fortsatte något vi båda trivdes med. Att
fortsätta amma i takt med
att vi introducerade mat.
I dag ammar mitt barn
bara några gånger i veckan.
Det är ett mys, en tröst –
amning utsöndrar oxytocin, må bra-hormoner. Men
också näring.
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar
amning i minst två år. Nej,
det gäller inte bara länder
där man har kasst vatten.
Det gäller för hela världen.
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen i Sverige är lite
mer vaga, och rekommenderar att bröstmjölk är en
del av maten under ”barnets första levnadsår eller
längre”.

Om debattören...
• Född: 1985.
• Gör: Kulturskribent och
litteraturkritiker på Svenska
Dagbladet. Återkommande
gäst i Malous föräldrapanel
i TV4.

Att amma längre än
bebistiden har en rad hälsofördelar för barnet. Men
också för föräldern: forskning tyder på att amning,
särskilt längre än ett år,
minskar bröstcancerrisken.
Men i slutändan handlar det
om en relation, mellan barn
och vuxen. Det ska kännas
bra för båda. Och vill man
inte, är det självklart argument nog att låta bli!
Jag är av åsikten att de
med bröst ska få göra vad
de vill med sina kroppar.
Det stora problemet, som
jag ser det, är hur omgiv-

ningen bemöter oss. Med
alla åsikter och fördomar,
som baseras på okunskap.
Många vill amma men tror
inte de kan – ofta för att de
inte fått rätt stöd. Tyvärr
saknas uppdateringsplikt
inom vården. Alltså, du kan
plugga till läkare på
1970-talet, då kunskapen
om till exempel amning
var mycket mindre, och sedan inte läsa en enda forskningsstudie. Och sedan sitta här 40 år senare och ge
nyblivna föräldrar råd om
amning. Det är inte
konstigt att många har lågt
förtroendet för vården!
Många som ammar längre än normen möts av fördomar: Att de gör det för
sin egen skull (det handlar
om en relation, mellan två
människor). Att det är något sexuellt (vem är det
egentligen som är pervers
som sexualiserar barns in-

SORAYA HASHIM, DEBATTCHEF

stinkter?). Att det påverkar
pappans relation till barnet
(anknytning skapas av lyhördhet och närhet, långt
bortom matningsstunden).
Är det inte märkligt att vi
tycker att det är normalt
att vuxna dricker kalvars
dimjölk, men inte att barn
dricker människomjölk?
Jag hoppas att du som
läst det här ska öppna
ögonen och inte döma
någon för att den gör det
som känns bäst för den och
deras barn.
Vi är många som ammar
våra barn längre än normen. Men ofta syns vi inte,
för vi gör det bara hemma.
Det är en viktig jämställdhetsfråga. Att den
som har bröst själv ska få
bestämma vad de vill göra
med sin kropp. Andra har
två val: stötta, eller hålla
tyst.
IDA THERÉN, FRILANSSKRIBENT

debatt@metro.se
@metrodebatt

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

JOHAN STAËL
VON HOLSTEIN

NINA
ÅKESTAM

ABDULLA
AHMAD MIRI

LISA
MAGNUSSON

DET ÄR INTE OLAGLIGT FÖR
PATIENTER ATT SPELA IN SINA LÄKARE

J

ag skulle kunna fylla denna spalt med samma historier
om och om igen. Om kvinnor som kommer till akuten
med svåra smärtor, och sedan upptäcker att de i journalen blir beskrivna som fejkande missbrukare ute efter
narkotikaklassade läkemedel. Om de som får höra ”allt
gick bra” efter sina förlossningar, för att långt senare läsa
i journalen om allt som gått sönder. Ibland hävdas ”ord
mot ord”, som när den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh fick sin ena äggstock bortopererad utan att ha gett sitt samtycke eller vara informerad,
något som Expressen rapporterade om den 2 juni.
I mötet mellan vårdgivare och patient finns alltid en
maktasymmetri. Läkare möter patienter i deras mest utsatta stunder. Det är ett ansvar som inte alltid hanteras
på rätt sätt, och när det går fel känner sig patienter ofta
maktlösa. Därför är det bra att som patient vara medveten om de möjligheter man har att till exempel
läsa sin journal, få felaktigheter i journalen rättade eller kommenterade, liksom att man via
loggutdrag har rätt att veta när någon har läst
i journalen.
Det kan även finnas olika skäl till att vilja
göra en ljudupptagning av sina läkarmöten,
som att man vill att en anhörig ska kunna ta
del av samtalet efteråt eller för att man tycker
att det sägs för mycket konstigheter. Att spela in
sina läkarmöten är lagligt så länge man själv deltar
i samtalet, och det gäller även om läkaren är omedve-

Foto. Fotografen Vlad Sekhin
är en av de som öppnar fler
platser i världen med sina bilder och texter. Han var helt
okänd för mig fram tills för
några dagar sedan…
… när jag upptäckte hans bilder från Papua Nya Guinea,
och därmed landets absurda
kvinnoförtryck. Kolla/läs om
projektet Crying Meri på www.
vladsokhin.com/work/cryingmeri/

ten om inspelningen. Kring detta råder viss förvirring,
så jag frågar Claire Melin, kanslichef och jurist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Är det någonsin förbjudet för en patient att göra en ljudupptagning av ett läkarsamtal som de själva deltar i, enligt lagstiftningen?
– Det är inte förbjudet.
Det är alltså inte olagligt?
– Nej.
Däremot kan man inte använda en ljudinspelning hur
man vill.
När Läkartidningen den 19 januari 2016 publicerade
artikeln ”JO kritiserar läkare för inspelningsförbud” fylldes kommentarsfältet av röster som deklarerade att deras
patienter minsann inte skulle få spela in någonting. En av
få som inte verkade ha fokus på sitt eget obehag var den
psykolog som skrev:
”Patienter har ofta mycket giltiga skäl till att vilja spela in.
Minnesstöd är ett. Men att man väldigt ofta som patient är i stark
beroendeställning till vårdpersonalen är en annan. Även om vårdpersonal överlag gör ett bra arbete, så blir en patient helt rättslös
de gånger vårdpersonalen brister och ord sedan står mot ord.”
En poäng som borde vara fullständigt självklar i sammanhanget. När jag har diskuterat detta med andra har jag
fått frågan: Vad får vi egentligen för samhälle om vi ska
hålla på och spela in varandra? Det är en legitim fråga,
värd att begrunda. Men lika viktig är frågan: Vad har vi för
vård när det finns behov av att kontrollera sina journaler
och spela in sina läkarmöten?

AGNES ARPI, JOURNALIST
Foto: Shane McCauley

REA!
-50%
Fiskars, Classic. Alla delar, 1:a sortering. (Rek. 1:a sort. pris 399 – 569:-/st).

METRO

MUSIC
Metro är 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 Major Lazer och andra
grymma akter på Way Out West i Göteborg den 10-12 augusti.

-25%
Rörstrand, Mon Amie. Alla delar, 2:a sortering. (Rek. 2:a sort pris. 139– 189:-/st).

-50%
Iittala, Kastehelmi. Dricksglas 30 cl, utvalda färger, 1:a sortering. (Rek. 1:a sort. pris 119:-/st).

Gäller t.o.m. 2 juli eller så långt lagret räcker.

Gustavsberg, tel. 08-570 356 55 • www.iittalaoutlet.se
20 minuter med buss 474 från Slussen

AVSLÖJAR

www.metro.se
onsdag 2017-06-28
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Erkände barnporrbrott
– fick jobb på barnkollo

Brott. Mannen har tidigare erkänt barnpornografibrott och utreds
sedan förra året för nya
brott. Men gång på gång
har han fått jobb på
skolor – på grund av en
lucka i lagen. Förra veckan greps han på ett sommarläger för barn efter
nya barnporrmisstankar.

METRO
RÄTTAR
I gårdagens Metro har inga
fel rapporterats.

Mer läsning
på Metro.se

1

Här är jätteräkorna som är
okej att äta

2

12 tips: Så får du
lönen att räcka
hela månaden

3

Två barn lämnades ensamma och
dog i varm bil

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

TIPSA OSS!
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.

Hösten
2015
erkände
33-åringen barnpornografibrott efter att polisen hittat
barnporr i hans mobil.
Trots detta jobbade mannen på olika skolor kort
därefter.
Hösten 2016 var det dags
igen när misstankar väcktes om att 33-åringen delat
barnpornografiska bilder
och filmer. Han släpptes fri
efter förhör men utredningen pågår fortfarande.
Trots detta jobbade mannen återigen med barn på
olika skolor kort därefter.
Polisens misstankar avskräckte inte 33-åringen.
Nyligen upptäckte polisen
att han fortsatt dela barnpornografi.
– Det handlar om dokumenterade övergrepp och
våldtäkter mot barn bland
annat, säger åklagare Pontus Melander.

brott fick han nämligen en
åtalsunderlåtelse, det vill
säga att han lagfördes utan
att ärendet togs till domstol. På grund av att det
handlade om en åtalsunderlåtelse har brottet
gallrats bort när 33-åringen
har begärt ut registerutdrag.
– Han har kunnat visa
Pontus Melander, åklagare, efter att
upp ett blankt registeruten man som erkänt barnpornografidrag när han har sökt jobb,
brott och fått en så kallad åtalsundersäger Pontus Melander.
låtelse har kunnat visa upp ett blankt
Åklagaren var en av de
registerutdrag när han har sökt jobb.
som kritiserade luckan i laÅklagaren valde därför gen tidigare i år, även poliatt anhålla honom i hans sen krävde förändring. Nåfrånvaro. Förra veckan got som har gett resultat.
hämtade
polisen
in
– Efter 1 augusti i år
33-åringen som nu sitter kommer även den typen av
häktad. När polisen grep lagföring att synas i regishonom befann han sig på terutdrag, säger han.
ett sommarläger för
Den 33-årige mannen
barn där han nyligen
är även dömd för unfått jobb.
derlåtenhet att avslöja
Hur kan det kommordbrand samt bema sig att en person
drägeribrott.
som tidigare erkänt
Enligt åklagare
och nu utreds för groPontus Melander
va barnpornografibrott
finns det i nuläget
gång på gång får
inga misstankar
nya jobb med
om att manbarn?
nen ska ha
Enligt åklaförgripit
sig på
garen Pontus
barn han
Melander
handlar
det
kommit
om en lucka
i kontakt
i lagen. När
med
33-åringen ervia
JOHAN WIKÉN
kände
ringa
sina
reporter
barnpornografijobb.
Greps på lägret

”Efter 1 augusti i år
kommer även den
typen av lagföring
att synas i registerutdrag”

Mannen har fått anställning vid flera skolor, och när polisen senast grep
honom hade han anställning på ett sommarläger. FOTO: TT

Verksamhetschefen:
Det syntes ingenting
På sommarlägret där mannen nyligen jobbade begär
man alltid ut registerutdrag
vid nyanställningar.
– Det gör vi på alla våra
ledare och alla som vistas på
gården. Det syntes ingenting på honom, säger verksamhetschefen.
Hur känns det?
– Framför allt blir man

rädd. Alla som begär ut utdrag litar ju på att det som
står där stämmer.
33-åringen hann aldrig
komma i kontakt med några barn innan han hämtades
av polis. Därför har ledningen för sommarlägret valt att
inte gå ut med information
till vårdnadshavare om det
inträffade. JOHAN WIKÉN

”Saknas bevis mot Arbogakvinnan”
Sommarstugemorden.
Inga tekniska bevis, inget ekonomiskt motiv och
ett dödsfall som inte
med säkerhet kan sägas
bero på ett brott. Den
mordmisstänkta
42-åringens advokat
hävdade under sista
rättegångsdagen att
polis och åklagare på
förhand bestämt sig för
att kvinnan är skyldig.
42-åringen står åtalad för
att ha mördat sin make och
för mord och mordförsök
på sina föräldrar i de så
kallade sommarstugemorden. Åklagarna yrkar på att
kvinnan döms för mord
i båda fallen.
Amanda Hikes försvarar
42-åringen. I sitt anförande
gör hon direkt en stor poäng av bristen på teknisk
bevisning mot kvinnan.
– Det finns ingen som
helst teknisk bevisning
som binder (42-åringen) till
brottet. Ingen som helst, säger Hikes.
Advokaten gör sitt bästa
för att bevisa att kvinnan
omöjligen kan ha hunnit
förflytta sig tur och retur

I går var sista rättegångsdagen där åklagarna yrkar på att den 42-årig kvinnan ska dömas för mord i två fall. FOTO: TT

mellan sitt hem och sommarstugan under mordkvällen. Amanda Hikes försöker också framställa expojkvännen som opålitlig.
Särskilt hans utpekande av
42-åringen som anstiftare
anser hon vara ett rent påhitt.

Vad gäller det misstänkta mordet på 42-åringens
make framhäver Hikes att
det inte ens är bevisat att
det handlar om ett mord.
– Inget har framkommit
som visar att döden varit en
följd av annans vållande,
säger hon.

Amanda Hikes hävdar
i sin plädering att polis och
åklagare på förhand verkar
ha bestämt sig för 42-åringens skuld.
– Åklagaren verkar ha utgått från att (42-åringen) är
skyldig för att sedan låta
henne försöka motbevisa

det. Utgångspunkten ska ju
vara att hon är oskyldig tills
motsatsen har bevisats.
– Det finns bara försvårande omständigheter. Och
det mest försvårande är att
den som har planerat det
här, och den som har förmått (ex-pojkvännen) att
utföra dådet, det är hennes
egen dotter, säger Susanna
Cleve,
som
företräder
42-åringens mamma och
hennes anhöriga.
Under onsdagen fattas
beslut om kvinnan ska genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning (RPU)
i samband med en enskild
överläggning om skuldfrågan.
Hon blir kvar i häkte
med restriktioner, däremot
gäller inte längre restriktionerna för ex-pojkvännen.
Kvinnans tidigare pojkvän har erkänt mordet på
hennes far och även om
42-åringen nekar till att ens
ha varit på platsen vill åklagaren att även kvinnan
döms för mordet genom så
kallat utvidgat medgärningsmannaskap.
Kvinnan har förnekat
allt i rättegången och tidigare pekat ut nära anhöriga
som skyldiga.
CARL CATO/TT
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Brott

Brott

Kalv fick avlivas efter
att ha knivskurits

Flickor döms för hot
och misshandel

En djurägare i Varbergs
kommun gjorde på
måndagen en makaber
upptäckt.
Någon hade tagit sig
in på gården under natten och knivskurit en
kalv.
Skadan var så allvarlig att kalven fick avlivas, skriver Hallands
Nyheter.
Händelsen har polisanmälts. Gården har flera
djur och ägaren säger
till P4 Halland att minst
en kalv har stulits. TT

I februari i år tvingade
två flickorna en högstadieelev att följa med till
ett skogsområde. Offret
sparkades, fick håret avklippt och kläderna sönderskurna, enligt tidningen. Efteråt anslöt en
tredje flicka.
Nu döms flickorna
för misshandel och övergrepp i rättssak, skriver
Smålandsposten. Två av
flickorna döms även för
olaga frihetsberövande
och olaga hot. Alla döms
till ungdomsvård. TT

Migration. Komvux
för svårt för nyanlända
De grundläggande kurserna
på Komvux, som ska ge
grundskolekompetens, är
för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan
tidigare. Skolverket får
regeringens uppdrag att se
över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot
behovet och för att den föreslagna utbildningsplikten
för nyanlända ska vara
meningsfull.
Utan
grundläggande
kunskaper är utsikterna att
få ett jobb mycket små och
regeringen och Alliansen
kräver därför att många fler
nyanlända än i dag utbildar

För svår utbildning. FOTO: TT

sig. Skolverket ska redovisa
förslag om stöd till kommunerna och material för att
kartlägga nyanländas kunskaper i november i år.
Uppdraget att se över
kurser och kursplaner ska
vara klart till den 22 februari nästa år.
TT

Miljö. SMHI inför ny
tjänst för vattenbrist
SMHI inför tillsammans
med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en ny
tjänst som visar risken för
vattenbrist i Sverige.
På en karta och i text
ska de områden visas där
grundvattennivåerna
är
under det normala, vilket
just nu är i stora delar av
Sverige. Även vilka åar och
sjöar som har låga flöden
redovisas.
Kartan för ytvattnet
kommer att uppdateras en
gång i veckan medan
grundvattennivåerna reagerar långsammare och uppdateras en gång i månaden.
Riskbedömningarna gäller större områden, det vill
säga inte enskilda brunnar

Johan Gustafsson kom
hem till Sverige under
måndagen. FOTO: TT

”Sveriges policy är att inte betala lösensumma vid kidnappningar”, sa Margot Wallström (S) i förrgår. FOTO: MARCUS ERICSSON/TT

Uppgifter: Gustafsson
fritogs av säkerhetstjänst

Mali. Det avslutande
räddningsarbetet kring
Johan Gustafsson skedde
i öknen med hjälp av
Malis säkerhetstjänst,
enligt AFP.

Uppgifterna om frisläppandet kommer från en källa i
Malis säkerhetstjänst till
nyhetsbyrån AFP. Samma
säkerhetstjänst ska ha
plockat upp Johan Gustafsson i öknen och fört honom
till säkerhet.
Mohamed Yehai, förhandlare vid organisationen Gift of the givers

(GOTG), säger till Dagens
Nyheter att man kopplade
samman de berörda regeringarna men att det sista
steget fick respektive lands
säkerhetstjänster ta. Då ingick personal från Mali och
Sverige, enligt Yehai.
– De flesta regeringar vill
inte förhandla direkt med
terrorister, inte officiellt,
men genom oss kan de ändå
få den kontakten genom
mellanhänder som vi kunde
erbjuda. På det sättet kunde
olika ländernas säkerhetstjänster arbeta tillsammans
och nå ett resultat.
– Sveriges
policy
är
att inte betala lösesumma

vid kidnappningar.
Det var Margot Wallströms bestämda besked på
måndagens pressträff om
frisläppandet.
Men enligt Magnus Ranstorp, terrorismforskare på
Försvarshögskolan som under lång tid studerat gisslansituationer, finns det
skäl att ifrågasätta om utrikesministern berättade hela sanningen.
– Det är extremt ovanligt
att någon släpps fri utan att
det gjorts eftergifter. I majoriteten av alla fall där någon hållits av Aqim i Mali
har det betalats ut en lösesumma, säger han.

Enligt Ranstorp är det
vanligt att stater som officiellt inte betalar lösesummor ändå erbjuder ersättning eller fångväxling genom ombud.
– De höll sig till boken
i går när de kommunicerade detta och gömde sig bakom policyn. När utrikesministern sade att Sverige inte
betalar lösensumma borde
man ha ställt frågan om någon annan stat eller entitet
gjort eftergifter å Sveriges
vägnar. Nu hopar sig frågorna eftersom man svävade
på målet.
IVAR ANDERSEN/TT
TOBIAS ÖSTERBERG/TT

Protokoll fört vid sammanträde med
Stockholms läns landstingsfullmäktige
den 13-14 juni 2017 har justerats.
Justeringen har anslagits den 21 juni 2017.
Protokollet finns tillgängligt på landstingsstyrelsens
förvaltning samt på www.sll.se
Annika Sandström
Ordförande

Vattenbrist ska kartläggas. FOTO: TT

eller mindre sjöar. Syftet är
främst att ge underlag till
kommuner, länsstyrelser
och ge allmänheten en
översiktlig bild.
Sedan hösten 2015 har
stora delar av södra och
mellersta Sverige fått mindre nederbörd än normalt,
enligt SMHI, som ser ett behov i att uppdatera människor om när man behöver
spara vatten. TT

UTBILDNING

Med känsla

FÖR!KURSER!OCH!FÖRELÄSNINGAR!

Språk,
Dans, Sång, Musik,
Foto, Sjöliv, Djur, Natur,
Trädgård, Kropp & Själ,
Konst & Hantverk,
Ekonomi, Data
Mat & Dryck

Möt det nya fågeltillskottet
En helt ny papegoja har upptäckts på Yucatanhalvön i Mexiko. Enligt
forskarna kännetecknas den nya fågeln av sin blå-gröna fjäderdräkt
samt sitt speciella läte. FOTO: TONY SILVA/TT

Höstens kurser
finns på webben
Anmäl dig nu!
010-157 63 61
medborgarskolan.se

PÅGÅR
NU!

2050%
HERRMODE SOM PASSAR. STORLEKAR FÖR ALLA.
MÄSTER SAMUELSGATAN 45, STOCKHOLM. WWW.NISSESHERRMODE.SE
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VIETNAM

Odlingar i Vietnam
Näst störst. På 1990-talet
odlades pangasius i fiskkassar på floderna men numera odlas den största delen
av Vietnams pangasius i dammar på land. Södra Vietnam
står för 80 procent av landets fiskodlingar. Vietnam
är näst största ASC-produktionsland (efter Norge) med
39 certifierade pangasiusodlingar (19 procent av den
nationella produktionen är
ASC-certifierade).

ASC och certifikat

I den andra delen i serien om fisk- och skaldjurens produktionsvillkor i Vietnam besöker Metro en fiskodling i Mekongdeltas Dong Thap-provins. Odlingen
blev Vietnams första ASC-certifierade pangasiusproducent. FOTON: JONAS GRATZER

Oberoende och icke-vinstdrivande. Den oberoende
icke-vinstdrivande organisationen ASC, Aquaculture Stewardship Council, bildades
2009 av bland annat Världsnaturfonden, WWF. ASC:s
mål är att vara det ledande
certifierings- och märkningsprogrammet för ansvarsfull
odlad fisk- och skaldjur.
Det är målet. Vid ASC-certifierade odlingar används
mindre mängd kemikalier,
antibiotika undviks, det
råder lägre densitet bland
fisken och skaldjuren, det
används mer hållbart foder,
det är högre överlevnadsnivåer bland fisken och skaldjuren och det råder bättre
arbetsvillkor för de anställda.

Mellanöstern

Isreliskt angrepp
mot Gaza
Några timmar efter att en
raket avfyrats från Gazaremsan mot Israel utförde
Israel ett luftangrepp mot
palestinska mål i området
natten mot tisdagen.
Israels militär uppger att
angreppen var ett svar på
den raket som tidigare avfyrats från Gazaremsan. TT

De anställda bär vita kläder, gummistövlar och munskydd i fabriken.

14-årige Sota Fujii från
Japan har slagit rekord
i det japanska spelet shogi,
ett slags motsvarighet till
schack. Tonåringen imponerade stort på sitt hemland när han slog ett 30 år
gammalt rekord genom att
vinna 29 partier i rad.
– Jag är nöjd men väldigt
överraskad, säger han. TT

KÄLLOR: ASC, WWF

Hållbara odlingar – en
andra chans för fisken
Vietnam. Vattnig smak,
fullproppad med antibiotika och kemikalier från
odlingar som förstör närmiljön – det är vad som
brukar sägas om fisken
pangasius. Metro har
besökt Vietnam där hållbara odlingar ska ge
fisken en andra chans.

Japan

14-åring slog
30-årigt rekord

Pangasius är ett alternativ till den utrotningshotade torsken.

De anställda bär heltäckande
vita kläder, gummistövlar
och munskydd. Innan vi får
tillträde till Vinh Hoans
fabrik får vi genomgå desinfektionsbehandlingar – företaget har strikta regler för
att förhindra att bakterier
och sjukdomar sprids. Vi
befinner oss i södra Vietnam. Fabriken, som ligger
i Mekongdeltas Dong Thapprovins,
har
tusentals
anställda och är uppdelad
i olika avdelningar. Från att
den levande fisken kommer in på rullband, för att

sedan rensas och filéas, till
att de frysta fiskbitarna
paketeras.
När medialarmen för
några år sedan gick om att
torsken hotades av utrotning blev den betydligt billigare vita matfisken pangasius snabbt ett prisvärt
alternativ – ”flodernas
kyckling” kallades den, enligt Vinh Hoans amerikanske marknadschef Max
Basch.
Men knappt hann den
avlösa torsken innan den
blev ett omskrivet hatobjekt. Delar av kritiken
mot den vietnamesiska hajmalen, som den också
kallas, har varit dess smaklösa konsistens. Kemikalier
används för att den frysta
fisken ska behålla sin fuktighet och suga upp ytterligare vatten, vilket ger
ökad vikt och därmed högre
marknadspris.
– För mycket vatten i fisken ger en gummig konsistens och smak som många

Hållbarhetsarbetet bakom ASCcertifiering gäller även det sociala
ansvaret. Le Thi Tho, 29, har varit
anställd av Vinh Hoan sedan
2008. Hon tjänar motsvarande
2 200 kronor i månaden– över 400
kronor mer än de hade tjänat hos
en konventionell fiskodlare.

människor klagar på, berättar Max Basch medan han
visar oss runt i fabriken.
Trånga fiskdammar med
överanvändning av antibiotika och kemikalier har lett
till miljöproblem som övergödning i Mekongdeltat

och
antibiotikaresistens
hos bakterier. Problemrapporteringen i media har förföljt pangasius vars popularitet och försäljningssiffror
har dalat – inom EU med
40 procent på fem år, och
i länder som Spanien och
Italien – störtdykt.
Nu pågår försök att återvinna konsumenterna. I den
här fabriken behandlas inte
filéerna med kemikalier
och den blev Vietnams första ASC-certifierade pangasiusproducent för fem år
sedan. ASC är certifieringen
som bland annat Världsnaturfonden WWF står bakom.
Akvakultur, odling av
fisk- och skaldjur, har alltid
en viss påverkan på närmiljön. Det handlar om att
hålla nivåerna på en acceptabel nivå.
Vi besöker Tan Thuan
Dong-odlingen som består av
tretton dammar. Anställda
kastar ut pellets från en
ponton i en av dammarna

– och vattnet formligen
kokar av hungriga fiskar.
Fodret här består till
95 procent av hållbara vegetariska källor, som lokalt
odlad maniok och ris, samt
amerikansk soja. 5 procent
kommer från fiskprotein,
även den spårbar till hållbara källor.
Dammarna, vars vattennivå ligger högre än flodvattnet för att inte läcka,
muddras på övergivet foder
och slammet hamnar i en
särskild avfallsdamm. Vattnet testas så att nivåerna av
kväve- och fosfor hålls
minimala
när
vattnet
släpps ut i floddeltat igen.
Kemikalier, godkända av
ASC, används i små mängder och antibiotika används
enbart när sjukdom är bevisat.
Förhoppningen här i Vietnam är att detta ska få konsumenterna att på nytt få
upp ögonen för den
avskydda fisken.
JOHAN AUGUSTIN
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Studie: Rätt info saknas ofta
efter cancerbehandlingen
Att få besked om cancer kan vända upp och ner på hela tillvaron. Sexet är troligen inte det första den drabbade
oroar sig för. Det kommer senare – men är inte ovanligt. Många vittnar om sexuella besvär. ”Om den med
cancer och vårdpersonalen har en bra kommunikation kan oron minska och sexualiteten påverkas i positiv
riktning”, säger Åsa Enervik, barnmorska på RFSU-kliniken.
11Välkommen!11

INGEN
FRÅGADE
OM SEXLIV
Jag fick en fråga från en
patient som kom till mottagningen. Han sökte för
nedsatt sexlust och svårighet att få erektion. Han
undrade varför han aldrig
fått frågan om sitt sexliv
när han behandlades för
prostatacancer. Varför han
ansågs färdigbehandlad
när han kunde hålla tätt
och inte kissade på sig
men fortfarande inte kunde få stånd – och när han
fortfarande var rädd för att
ens tänka på sex. För om
han tänkte på sex så skulle
det bli så uppenbart att
han inte hade någon sexlust. Och om han fick sexlust så skulle han inte
kunna få erektion.
ÅSA ENERVIK, BARNMORSKA
PÅ RFSU-KLINIKEN

LÄS MER PÅ
METRO.SE

Tre tips till dig som
känner sexstress på
semestern
METRO SEX & LIV
GÖRS I SAMARBETE MED

Cancerfonden anger att ungefär 61 000 personer diagnosticeras med cancer per
år i Sverige.
Av dem får mellan 25
och 50 procent sexuella besvär, allt från minskad sexlust till smärta eller torra
slemhinnor. En studie från
Malmö Högskola visar att
cirka hälften av dessa inte
hade fått någon information alls om sexlust, fertilitet och sexuell funktion.
Särskilt kvinnor fick mindre information om sexlust
och fertilitet.
– I studien understryks
vikten av information. Frågan om sexualitet behöver
tas upp när patienter möter
vårdpersonal, vare sig det
är för behandling eller eftervård. Inte bara en utan
flera gånger, gärna skriftligt och muntligt och med
uppföljning, säger Åsa
Enervik.
Vilka är då de cancerformer som påverkar sexualiteten? Det gäller förstås
de former som drabbar

kroppsdelar som man förknippar med sexualitet –
som bröstcancer, prostatacancer, cancer i testiklar,
livmoderhals, livmoder eller tarmen.
Men sexet kan också påverkas av förändrade hormonnivåer eller illamående.
– Det är framför allt behandlingarna som påverkar
den sexuella förmågan. Det
kan handla om förlust av
organ och förlust av funktioner. Det handlar om allt
från ärrvävnad, nervsmärtor, inkontinens, trötthet,
torra slemhinnor, blodkärl
och försämring i nervbanor
som styr könsorganen, säger Åsa Enervik.
Många påverkas också
känslomässigt.
– Sexlust är starkt förknippat med självbild och
självförtroende och det är
vanligt att det påverkas
i samband med cancer och
behandling, säger Åsa Enervik.
ANA UDOVIC

Det är viktigt att ta upp frågor om sexlivet i samband med behandlingen av cancer, menar en studie från Malmö
Högskola. FOTO: SHUTTERSTOCK/IBL

Åsa Enerviks 7 bästa tips för att få tillbaka sexlusten
1
4
Kunskap! Våga fråga din
sjuksköterska, läkare, samtalsterapeut eller en sexolog,
prata med någon du känner
förtroende för. Kunskap om
kroppsliga förändringar gör
det lättare att förstå och
bearbeta vad som sker, och
anpassa sig till förändringarna. Tänk på att cancer inte
smittar, och du behöver sällan avstå från sex vid cancerbehandling.

2

Ta det stegvis. Börja med
kravlös närhet, beröring

och smekningar. En idé är att
använda kläder som känns
sköna och fina, en snygg
sjal, en fin tröja eller sexiga
underkläder. Kan vara skönt
innan du blir bekväm med
det nakna igen.

3

Egenvård. Gör en bra sak
för dig själv varje dag. Det
låter kanske väl enkelt – men
testa! Ta en lång skön dusch,
tvåla in dig och njut av värmen. Läs en bra bok, dansa
till favoritlåten.

Egenlust. Försök hitta
lusten på egen hand,
onanera och utforska din
kropp innan du gör det med
någon annan. Känn efter hur
den nya kroppen känns. Testa
dig fram med leksaker och
hjälpmedel, filmer, bilder eller litteratur som du tycker är
sexig. Några bra hjälpmedel
är vibratorer, erektionspumpar och läkemedel.

5

Annat sex? Ibland kan
önskan att allt ska vara
som tidigare utgöra ett hin-

der. Kanske behövs en annan typ av stimulering efter
cancern – nya ställningar, nya
sätt att njuta på. Om man har
en partner är det viktigt att
prata om dessa förändringar
så att man kan mötas och utforska det nya tillsammans.

6

Tid för sorg. Tillåt dig att
få sörja det som var, att
få sakna och vara ledsen över
att det inte är sig likt. ”Jag
har fått omvärdera hela min
sexualitet och min kropp och
min sexlust är inte något av

vad den var innan cancern.
Nu har lusten börjat komma
tillbaka och nu behöver jag
hjälp att få kroppen att fungera.” Så beskriver en patient
förloppet.

7

Singel? Nätdejting kan vara ett bra sätt att komma
i kontakt med människor om
självförtroendet är lite lågt.

KÄLLOR: RFSU, 1177, CANCERFONDEN
SAMT LICENTIATARBETET ”INGEN HAR
NÄMNT ORDET SEX” FRÅN 2015, SKRIVEN
AV SEXOLOG ELSE-MARIE RASMUSSON
FRÅN MALMÖ HÖGSKOLA.
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HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO
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OM JÄTTEPOTTEN
– 3 ENKLA STEG
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Börja med att gå in på multilotto.com.
Välj sedan lotteriet Powerball som nu har
en jackpott på hela 804 miljoner kronor.

Öppna konto
på nolltid – potten
på 804 miljoner

Så kan svensk vinna
HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO

USA-företag kan dela ut galna
jackpotten till ensam vinnare

ANNONS. Tack vare en ny sajt på
En svensk spelare kan alltnätet kan nu svenskarna vara
så vakna upp som ekonomiskt
med och spela om de riktigt
oberoende i morgon, alldeles
stora lotto-jackpottarna.
lagom till semestertiderna.
Sidan heter Multilotto och
har samlat stora lotterier från
Lägg enkelt din rad
hela världen på en enda sida.
Den som vill ta chansen att bli
Ett av lotterierna är Powermultimiljonär i natt kan med förball, där man kan vinna 804
del lägga sin rad hos Multilotto.
miljoner redan i natt.
Det hela är väldigt enkelt och
Det
fanns
på Multilottos
en tid då man
hemsida
får
Så spelar du Powerball
fick gå ned till
man
en
bra
på Multilotto.com
den lokala spelöverblick över
butiken för att 1) Gå in på www.multilotto.com
alla spel.
lägga veckans 2) Välj vilka nummer du vill spela på.
Man väljer
3) Tryck på ”Spela nu”, fyll i dina
lottorad.
helt
enkelt
Den
tiden uppgifter och betala. Nu är allt
vilket
lotto
är sedan länge klart och du kan luta dig
man vill spela
46
förbi och idag tillbaka och hålla
på och så är
17
spelar de flesta tummarna.
man
snart
lotto på nätet.
igång.
3
2
14
Det går att vara
Det
enda
nostalgisk över den
man behöver
tiden, men samtidigt kan man
göra är att gå in
inte bortse från de möjligheter
på multilotto.
som lotto på nätet har öppnat.
com och köpa sina rader, så är
Helt plötsligt blev det möjligt man ett steg närmare att bli ekoatt spela på vilket lotto som helst nomiskt oberoende.
över hela världen. Det betyder att
Fotnot: Jackpotten kan komma att ändras
även svenskar kan vara med och
efter tidiningens utgivning.
tävla om de ofantliga summor
som delas ut varje år i utländska
lotterier. Redan nu i natt kan alltså någon okänd vinnare få in över
804 miljoner på sitt bankkonto.
1) VÄLJ POWERBALL
På sajten finns mängder av lotterier från
Jättesumma kan delas ut
hela världen att välja mellan, Powerball har
Det är en öppning som spelen av de överlägset högsta jackpotterna.
sajten Multilotto har tagit vara
2) VÄLJ DINA NUMMER
på. På sin hemsida har man
Spela dina rader, kanske väljer du nummer
sparat lotto-spel från hela världen
efter födelsedagar eller dina
som vem som helst kan spela på,
personliga turnummer?
oavsett var man befinner sig.
3) BETALA OCH HÅLL
Givetvis har även svenskar
TUMMARNA!
släppts in i värmen och kan
Det tar mindre än 30
därmed vara med och tävla om
sekunder att starta
superpotten i natt.
ett konto och
börja spela om
Kan landa hos svensk
jättesumman.
I skrivande stund ligger alltså
jackpotten på över 804 miljoner
svenska kronor i Powerball. Det
Öppna konto
var flera veckor sedan som jackpå mindre än
potten gick sist, så det är väldigt stor risk att företaget bak30 sekunder
om lotteriet tvingas betala ut
monstersumman snart.

Var med i dragningen om

804 MILJONER KRONOR
– lägg din lottorad på

multilotto.com
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Så enkelt spelar man om
jättepotten på Multilotto

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO

2

Välj sex nummer och betala – en rad
kostar bara 35 kronor. Man kan lämna
in hur många rader man vill.

3

När man är nöjd klickar man bara på
”Spela nu”. Sedan lutar man sig tillbaka
i soffan och håller tummarna!

804 miljoner i natt
HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO

Jackpotten i lotteriet
Powerball är inför nattens
dragning uppe i makalösa
804 miljoner kronor.

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN MULTILOTTO
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Välkommen!

FRÅN
BUDGET
TILL LYX

4

5

Misströsta inte att årets
bästa högtid, midsommar,
är över utan börja ladda
upp inför sommarens alla
andra festligheter (som
förhoppningsvis väntar
runt hörnet). Just nu inspireras vi av Petra Tungården
och snor gärna stilen av
hennes helvita look. Det
med hjälp av plagg i butik
nu – från budget till lyx.

STILGUIDE

CASSANDRA LUNDGREN,
NYHETSCHEF

3

6

Se lyxig ut
i helvitt.

Asos, 577 kr.

Den vita kostymen är ett måste i sommar
och vill du inte äntra sommarfesten i pastell
eller blommönstrat gör du helt rätt i att
satsa på vitt – från topp till tå.
Metro Modes Petra Tungården inspirerar oss
att satsa på en mer dressad look.

favoriter
just nu

12

AV : C A S S A N D R A L U N D G R E N

Enkel, stilren och prisvärd
blus med bara axlar som
passar till allt i sommar.
Från Gina Tricot för 349
kronor.

7

11

Denimklänning med fin
knytdetalj i midjan. Passar
både till vardag och till
fest. Från Cheap Monday
för 705 kronor.

9
8
10

Så fina solglasögon från
Jimmy Choo som tyvärr
kostar en förmögenhet
(men i bästa fall hade varit
en investering – för livet).
Pris: 5 446 kronor.

1. Kimoi, 599 kr.
2. H&M, 199 kr.
3. Kavaj, Asos, 577 kr.

4. H&M 249 kr.
5. Gina Tricot, 79 kr.
6. Gucci, 7 987 kr.

7. Vero Moda, 319 kr.
8. Lindex 299 kr.
9. DVF, 2 979 kr.

10. Vaga Bond, 699 kr.
11. Saint Laurent, 2 750 kr.
12. H&M 499 kronor.
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METROMODE.SE
Fem favoriter just nu

BITEN AV
NATUREN?
Alla närakuter är öppna i sommar. Hitta din
närmaste på 1177.se. Du kan också få råd
av en sjuksköterska på telefon 1177.

Blogg:

IDYLLISK
INSPO

Renoveringsprojekt som är en fröjd för ögat att följa

1

Lantligt liv. Linn Herbertsson (med sambo) har skaﬀat ett idylliskt lantställe på Varmdö där de
har diverse roliga renoveringsprojekt i gång. Nu har paret precis ”lyft” en gäststuga på soldäcket
(som vi inte skulle ha något emot att tillbringa en natt i) som du kan kolla in på hennes blogg.
Linnherbertsson.metromode.se

Instagram:

SANDRA
BEIJER

2

Sandra Beijers
insta-flöde är som
en enda stor färgstark cocktail som vi älskar att insupa varje dag.
Hennes bilder osar stark
kvinna som går sin egen
väg i livet, och det älskar
vi! In och följ: www.instagram.com/sandrabeijer.

Aktuellt:

KLÄ DIG
FRANSKT

VINN
BILJETTER TILL
STOCKHOLM
PRIDE
31 juli – 6 aug 2017

6 moderegler alla franska it-tjejer lever efter

3

Fransk stil. Finns det någonting vi inspireras av i sommar så är det den franska stilen. Vi kan
helt enkelt inte få nog av den avslappnade, eleganta och romantiska stilen. Därför blev vi överlyckliga när vi kom över den här listan över franska it-tjejernas största modehemligheter. Samtliga stilregler hittar du på Metromode.se.

METROMODE.SE – DE HETASTE
NYHETERNA INOM MODE, SKÖNHET,
INREDNING, HÄLSA OCH MAN

Metro är mediapartner till Stockholm
Pride och vi tävlar nu ut biljetter till våra
läsare. Läs mer och tävla på
metro.se/pridebiljetter

14

www.metro.se
onsdag 2017-06-28

Den tyska tidningen Bild Zeitung har fått tag på ett exemplar av den hemligstämplade rapport som Michael Garcia, till vänster, satte ihop 2014 om korruptionen inom Fifa. Till höger Joachim
Eckert som också tillhör Fifas etikkommité. FOTO: WALTER BIERI/AP/TT

Rapport ska visa hur Qatar
mutade sig till VM 2022
Tennis

Williams ber
om respekt
Tennislegendaren John
McEnroe har sagt att
Serena Williams, som tagit
hem 23 grand slam-titlar
i singel, skulle hamna på
”runt 700:e plats” på
herrankningen. Williams
har nu svarat på McEnroes
uttalande på Twitter. ”Kära
John, jag älskar och respekterar dig, men snälla
var vänlig och håll mig utanför dina uttalanden som
inte är baserade på fakta”,
skriver hon. TT

Simning

”Det känns bra.
Jag brukar simma
som snabbast när
jag är jagad.”
Det är tre dagar kvar till simSM i Borås och fyra veckor kvar
till VM och Sarah Sjöström är i
rekordform. För en dryg vecka
sedan slaktade hon sitt personliga rekord på 100 meter frisim
med en halvsekund vid tävlingar
i Frankrike. Sjöströms segertid
52,08 var blott två hundradelar
långsammare än australiskan
Cate Campbells världsrekordtid
från i fjol. Sjöström var överlägsen även på halva distansen och
på 50 och 100 meter fjärilsim. TT

Fotboll. 17 miljoner
kronor till en tioårig
flicka. Privatjet till tre
höjdare i internationella
fotbollförbundet. Allt för
att Qatar skulle få fotbolls-VM 2022. Det visar
en hemligstämplad
rapport som tyska Bild
Zeitung kommit över.
Uppgifterna finns med i den
rapport om korruptionen
i Fifa, det internationella
fotbollförbundet, som Fifa
beställde efter att Ryssland
och Qatar 2010 tilldelades
fotbolls-VM 2018 respektive
2022.
Rapporten, som den
amerikanske advokaten Michael Garcia satte ihop under 18 månader var från
början drygt 400 sidor lång.
Men när den skulle presen-

terades hade Fifa hemligstämplat den och presenterade i stället en nedbantad
version på 42 sidor och Garcia avgick i protest i december 2014.
De 17 miljonerna betalades ut till en Fifa-tjänstemans dotter och de tre
medlemmarna i Fifa:s exekutiva kommitté flögs för
en fest till Brasilien i ett
plan som ägdes av det
qatariska fotbollförbundet.
Festen i Rio de Janeiro
arrangerades också av förbundet.
Inför omröstningen 2010
ska dessutom en idrottsakademi i Qatar, ”The Aspire Academy”, försökt påverka flera Fifa-medlemmars
röstande.
De kommande dagarna
ska Bild Zeitung presentera
flera detaljer ur rapporten.

Skandalerna i Fifa
2010
2 december: Fifa tilldelar
Ryssland värdskapet för VM
2018 och Qatar turneringen
2022. Samtidigt stängs sex
medlemmar ur Fifas exekutiva kommitté av sedan de
försökt sälja sina röster.

2014
17 december: När en utredning kring valen 2010 av
VM-värdar 2018 och 2022 till
slut var klar valde Fifa att
hemligstämpla de cirka 400
sidorna och bara presentera
valda delar på 42 sidor.

2011
1 juni: Sepp Blatter väljs om
som Fifa-ordförande och presenterar en reformagenda.

2015
27 maj: Sju Fifa-delegater
grips på ett lyxhotell i Zürich
vid Fifas kongress.

23 juni: Fifa stänger av organisationens vice ordförande
på livstid. Qatariern ska ha
försökt att köpa röster.

29 maj: Sepp Blatter väljs om
trots skandalen.

2013
30 april: Sepp Blatter frias.
Han har ”agerat klumpigt
men inte kriminellt”, enligt
rapporten.

25 september: Den schweiziska åklagarmyndigheten
meddelar att Blatter är miss-

2016
3 juni: Polis gör husrannsakan vid Fifas högkvarter i Zürich och informerar att Sepp
Blatter, Jerome Valcke och
Markus Kattner tagit ut bonusar på 700 miljoner kronor.
5 december: Idrottens skiljedomstol, Cas, fastställer Blatters sexåriga avstängning.
2017
27 juni: Bild Zeitung presenterar delar av en hemligstämplad rapport som visar
hur Qatar mutade sig till VM.

TT

Ishockey. Klassisk klubb
tvingas lägga ned
Sundsvall har beslutat att
lägga ned herrlaget och dra
sig ur division 1.
– Nu måste vi rikta allt
fokus på att se över ekonomin, så vi drar oss ur division I det här året, säger
klubbchefen Stefan Lindqvist till Sundsvalls Tidning.
Beskedet kommer bara
en månad efter att man lade ner damlaget som spelade i SDHL.
Sundvall har spelat 15
säsonger
i
hockeyallsvenskan men spelade i Allettan Norra senaste säsongen där man blev trea. Det

2 juni: Blatter meddelar att
han avgår – men först efter
att en ny ordförande valts.

tänkt för korruption. Blatter
har utfört en olaglig penningtransaktion till Europeiska fotbollsförbundets ordförande Michel Platini på
17,2 miljoner kronor.

trots att ekonomin inte varit bra.
– Under ett par års tid
har vi dragits med dålig
ekonomi. Sedan har vi vidtagit åtgärder på vägen. Under våren sa vi upp tre anställda och drog oss ur högsta serien för damerna. Vi
gjorde också en rejäl sänkning för herrarnas A-lag inför sommaren, säger Stefan
Lindqvist.
Men efter samtal med
Skatteverket och Svenska
ishockeyförbundets licensnämnd har man förstått att
det ändå inte går att köra
på med herrlaget. TT

Handboll. VM-lottning
klar: ”Tuffaste gruppen”

Svenska stjärnan Isabella Gulldén
får möta hårt motstånd i handbolls-VM. FOTO: /TT

Sverige fick en mardrömslottning i handbolls-VM.
Grupp B blir en ruggig
historia för damlandslaget,
med regerande världsmästarna Norge i spetsen.
– Det är den tuffaste
gruppen, säger förbundskapten Henrik Signell.
Lottningen till handbolls-VM i december är klar.
Sveriges, som var andraseedat, hamnade i grupp B
med tunga favoriterna Norge, Tjeckien, Ungern, Argentina och Polen.
– Norge får på förhand
anses vara favorit. Med deras erfarenhet och allt de

har vunnit är det tuffast
tänkbara motstånd. Ungern och Tjeckien är bra
lag, medan Polen var det
absolut bästa laget i den
sämsta seedningsgruppen.
Det är väl vi, Ungern, Polen
och Tjeckien som ligger
steget efter Norge, säger
Signell.
Om de går vidare från
gruppen så kommer de att
möta motståndare från
grupp A, med lag som
Frankrike, Rumänien och
Spanien.
– Det gäller att vara bäst
i rätt matcher, konstaterar
Signell. TT
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Stockholm Pride
• Samarbete. Metro har ett
samarbete med Stockholm
Pride. En gång i veckan fram
till sommaren kommer vi
punktmarkera frågor om
allas lika värde och rätten att
älska vem man vill.

som ges ut den 28 juli
kommer att vara fullspäckad
med artiklar om Priderelaterade frågor och
kommer att delas ut
under Pridefestivalen i Stockholm.

• Specialtidning. Även
Metros sommartidning

• Stockholm Pride.
Pågår 31 juli–6 augusti.

Fredrik Eklund
Ålder: 40 år.
Bor: New York, USA.
Gör: Fastighetsmäklare.
Även känd för:
Medverkat i samtliga
säsonger av realityserien ”Million dollar
listing”, skrivit boken
”The Sell”.

Stämbandsoperation

Jinders röst – en
”cliﬀhanger”
Josefine Jinder, känd som
artisten Little Jinder, ska
operera bort en cysta på
stämbanden.
– Jag turnerar till sista augusti, då ska jag operera
mig i halsen och ligga och
vara tråkig i typ åtta veckor, säger hon till Sveriges
Radio P5 Stockholm.
Artisten vet inte om operationen kommer att påverka
hennes röst.
– Det får man se. Jag har
ingen aning. Det är en
otrolig cliﬀhanger för mig,
säger hon. TT

”Vi firar mänskligheten och att människor får vara den de är”, säger stjärnmäklaren om New York Pride. FOTO: PAUL SEIBERT

Fredrik Eklund: Jag vill hjälpa
dem som känner sig annorlunda
Pride. I slutet av juni är
det dags för New York
Pride. Sverige har en helt
egen representant där –
kändismäklaren Fredrik
Eklund, som framträder
med den nysläppta låten
”It gets better”.
– Den har ett jätteviktigt budskap, säger han.

Den svenska mäklaren
Fredrik Eklund har främst
gjort sig känd i den amerikanska serien ”Million dollar listing” och med sin bok
”The sell”.
Nu kan han också titulera
sig som musiker. I samband

med New York Pride släppte
Eklund låten ”It gets
better”, något som Metro
kunde avslöja i fredags. En
del av låtens intäkter kommer att gå till organisationen ”It gets better project”,
som stöttar unga hbtqpersoner.
– Den har ett jätteviktigt
budskap. På omslaget är
det en bild på mig från när
jag var sju år gammal, med
grönt sprayat hår. Jag var
bara en liten pojke. Jag kan
inte säga att jag kände mig
ensam men jag kände mig
annorlunda. Jag hoppas att
det kan vara upplyftande
för andra som någon gång
känt sig annorlunda eller

utanför, säger Eklund.
– Det behöver inte handla
om att vara gay, utan
budskapet kan appliceras
på alla som känner sig
annorlunda.
Fredrik Eklund har tidigare inte engagerat sig
speciellt mycket i Prideoch hbtq-frågor, berättar
han. Men hans framträdanden i tv har uppskattats.
– Jag har fått jättemycket
bra respons. Att jag och min
man Derek är så pass öppna, och bjudit mycket på
vårt privatliv. Det har varit
inspirerande för andra.
Svensken beskriver New
York Pride som en riktig
folkfest.

– Vi firar mänskligheten, över att jag fick växa upp
vi firar att människor får i Sverige, och våga vara
vara den de är. Vi firar att annorlunda och gå min
folk är olika, och att olikhet egen väg. Alla har inte haft
är härligt. New York som
den turen som jag har
stad är väldigt öppen, här
haft. Någon annan kanär det ingen som bryr
ske tycker att det är
sig om att man är gay.
jättejobbigt att känna
Är det mer öppet än
sig annorlunda. Då
i Sverige?
hoppas jag att de får
– Jag har inte varit så
höra låten, och tänka:
mycket i Sverige
”Kolla på den där
galna killen,
sedan jag flyttade
som
vågar
till New York
spela in en
men jag har
låt och vara
uppfattat Svesig själv. Då
rige som välkanske jag
digt
öppet
FILIP HÄGGBERG
också våockså. Jag är
hur tacksam
gar vara
reporter
som
helst
mig själv”.

TRAFIKSKOLOR

Ta ditt körkort i en småstad med lugn traﬁkmiljö
Ex. 15-lektioners intensivutbildning 7 400:(inkl risk 1, teoriböcker, testskrivningar på nätet och bilhyra vid prov)
Övernattningsmöjlighet ﬁnns, bra tågförbindelser
www.kptraﬁkskola.com • 072-854 56 12 • info@kptraﬁkskola.com
Måndag-Torsdag 10.00-18.00 • Fredag 10.00-14.00

INTENSIVUTBILDNING I LUGN DA"MILJÖ I MORA
BOKA FÖR SOMMAREN!
ÄVEN AUTOMATBIL
SE MER PÅ VÅR HEMSIDA ELLER RING 0250-400 48
Vi har behörigheterna BIL, AUTOMATBIL, B96,
BIL- TUNGT SLÄP, MC, AM. ALLT SAM"T
UNDER SAMMA TAK. TILLGÅNG TILL
DATORER DYGNET RUNT.
RÄNTEFRIA KÖRKORTSLÅN!

I ENKÖPING
7 dagars intensivutbildning

15 körlektioner. Teori inkl. material. Halkkörning & Risk 1. Billån vid uppkörning.
Pris: 9.600:-

Boende finns

!

14 dagars intensivutbildning

25 körlektioner. Teori inkl. material. Halkkörning & Risk 1. Billån vid uppkörning
Pris: 13.400:-

Nu har vi även MC (A, A1, A2)
www.siljanstrafikskola.se

Tel. 0171-340 50
www.fjardhundratrafikskola.com • fjardhundratrafikskola@telia.com

KONSERTER

Sommarcafé

Onsdag 28/6 kl 11-13

Skynda dig att boka intensivkurs
nu, innan vårens och sommarens
kurser blir fullbokade!
Välkomna!
För mer info
www.silverstadenstrafikskola.se
eller ring 0224-770 10.

Snabbaste vägen
till ditt körkort:

Mitt på Odenplan i Församlingsvåningen,
Västmannagatan 63, 1 tr (Hiss finns).
Vid flygeln sitter en av församlingens musiker
och framför ett program kl 12 på 20 minuter.
+44

2035

1902

9

AM, A, B, BE, B96, C, CE

high
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www.ellstroms.se
Märsta: 08-591 116 00
Brobyvägen 1

Väsby:08-590 800 40
Optimusvägen 3
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Sommarfika
och kaffe med
dopp finns till
försäljning.
www.svenskakyrkan.se
/gustafvasa

Följ Metro Sverige på Facebook

KÖRKORT!

FJÄRDHUNDRA TRAFIKSKOLA
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Fortsatt ojämställt på jättefestivalen
Festival. Bråvalla firar
femårsjubileum med
artister som Håkan
Hellström och Laleh.
Festivalen har i flera år
fått kritik för ojämställdheten i sina bokningar –
trots det är majoriteten
män i år också.
– Vi vill absolut ha en
mer jämställd lineup,
säger Kajsa Apelqvist,
pressansvarig hos
arrangören FKP Scorpio.
Mellan den 28 juni och 1
juli kommer tiotusentals
personer till Norrköping
för att besöka Bråvalla. Festivalen hålls för femte
gången, vilket arrangören
FKP Scorpio har valt att fira
med en extra dag jämfört
med tidigare år.
Att Bråvalla är en så pass
populär festival tror Kajsa
Apelqvist beror dels på artistbokningarna och dels på
det geografiska läget.
– Campingen tror jag
också är en jätteviktig del.
Det finns inte så många
campingfestivaler
kvar
i Sverige, vi är definitivt
den största. Det är något
otroligt speciellt med att
bosätta sig på en festival

Bråvalla

”Vi uppmanar våra
besökare att anmäla om de blir utsatta för våld.”
Kajsa Apelqvist, pressansvarig.

i fyra dagar och bara gå helt
in i den lilla världen, och
umgås med andra människor som älskar musik, säger hon.
Däremot har det inte enbart varit glädje och musik
som det har rapporterats
om från jättefestivalen.
I fjol inkom det fem polisanmälningar om våldtäkt.
Bråvalla har mycket säkerhetspersonal på plats
för att försöka förhindra
våldet. Dessutom samarbetar man tätt med polisen.
– Vi uppmanar våra besökare att anmäla om de blir
utsatta för våld, säger Kajsa
Apelqvist.
Bråvalla har i flera år kritiserats för sina artistbokningar, då majoriteten bestått av mansdominerade
akter.
I fjol mätte initiativet
Jämställd festival att 83 procent av Bråvallas bokningar
bestod av mansdominerade
akter – endast 12 procent

var kvinnodominerade och
5 procent var mixade.
– Jag tycker att Bråvalla
är lite av ett mysterium, för
de bokar ganska brett. De
bokar pop och rock, där
könsfördelningen inte är
speciellt skev. De bokar en
sådan hög andel män till
sina scener, jämfört med
många andra festivaler, säger Kristina Wicksell, pressansvarig för Jämställd festival.
Enligt Kristina Wicksell
finns det en historisk ojämställdhet i musikbranschen.
– Musik är ett verktyg för
att sprida berättelser, för
att sprida politiska åsikter
och liknande. Därför är det
viktigt att alla får tillträde
till det rummet, säger hon.
Bråvalla arbetar för att
det ska bli mer jämställt
men enligt Kajsa Apelqvist
beror fördelningen ofta på
att tillfrågade artister inte
kan komma, eller inte ska
ut och turnera det året.
– Vi har bättre siffror i år
än förra året, men vi är
absolut inte nöjda med de
siffrorna vi har. Däremot
spelar i princip alla de
största svenska kvinnliga
artisterna på vår festival
i år och det känns jättekul.
Men vi är inte nöjda eller
färdiga med det arbetet. TT

Bråvallafestivalen har en historia av problem med sexbrott samt en väldigt viktad könsfördelning.

FOTO: TT

Bråvallafestivalen fyller fem
Jubileum. Bråvalla hölls första gången 2013 i Norrköping, i år är det därför femårsjubileum. Festivalen brukar arrangeras mellan torsdag och lördag, nu i år står
artister på scenen redan på
onsdag.

Så många gick. Festivalen
besöktes förra året av 50 000
personer och räknas som en
av Sveriges största. I år
arrangeras Bråvalla mellan
den 28 juni och den 1 juli

Bland dragplåstren märks.
System of a Down, Sabaton,
Laleh, Linkin Park, Håkan
Hellström, Silvana Imam,
Alesso, The Chainsmokers,
Ellie Goulding, The Killers
och Martin Garrix.

Pernilla Andersson har vuxit upp med musiken och gjort många turnéer. På sommaren tycker hon att det är allra
roligast att åka ut på vägarna.
– Nu har jag ju också en ny låt att spela, säger hon.
I sommar väntar ett tjugotal spelningar för sångerskan. Hon vill på turnén få sin publik att ta till sig låttexterna,
och beröra. Med sig har hon även en ny singel, ”Säga något bra”. TT
FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

NÖJE

:-

STOCKHOLMS
HETASTE MIL!
Upplev årets stora fest på Söder
– Midnattsloppet 19/8

på
plats idag
Säkra din
ppet.com
midnattslo

midnattsloppet.com

Pernilla Andersson drar ut med ny låt

Återvinn mig tack! När du har läst färdigt din tidning, ta med den hem eller lämna den för återvinning.

NÖJE
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28 - 29 JUNI

(11 år)

  
  
KLARABIOGRAFEN HAR
SOMMARLOV!

     

Öppnar åter igen 16 augusti med
premiär på Superswede - en film om
Ronnie Peterson!

  
Vad döljer du för mig?
On 18.20, 21.00
To 17.50, 20.30


A7
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Brev från månen
To 18.20, 21.00
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Vilse i Paris
(11 år) 17.20


(7 år)
(Btill)

BIOPROGRAM

Midsommarstängt till 30 juni då vi har
premiär på två filmer:

Biografen har sommarstängt
19/6-19/7

ONSDAG 28 JUNI 2017

SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14
Baby Bossen 90:- ......................... 18.00
The Mummy 120:- ........................ 18.00

Bistro Rio har öppet 11-22

Sergels torg 6
kulturhusetstadsteatern.se/film
08-506 20 200

Heartstone
Så länge hjärtat kan slå
Glad midsommar!

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

Birger Jarlsgatan 37
zita.se 08-23 20 20

STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER
svenskabio.se, SF-Bio-appen
PROGRAM 28 – 29 JUNI
Dumma mej 3 95:- ....................... 18.00
Transformers 5 (3D) 135:- ............ 20.00
Pirates of the Caribbean 5 120:- . 20.00

PROGRAM 28- 29 JUNI
GRAND Sveavägen 45

Sommaruppehåll 19-29/6

Sameblod
17.30

VICTORIA Götgatan 67

Wonder Woman (3D) 135:- ........... 20.15

sollentunabio.se

Kassan öppnar 30 minuter innan
första föreställningen

Brev från månen

All Eyez on Me

Frantz

15.45, 18.00, 20.45

15.00, 20.00

15 år 15.15, 17.45, 20.15

Galna av lycka

11 år 15.30, 18.30, 21.00

Manchester by the Sea

11 år 20.30

Vad döljer du för mig?

11 år 16.00, 18.15

Vilse i Paris

11 år 15.15, 17.45, 20.15

11 år
7 år
Btill

BIOPREMIÄR IDAG!

sf.se

3D SV TAL4&3(&-t4½%&3t7--*/(#:t,*45"t4*$,-"t5#:t(3"/%-*%*/(½
)&30/$*5:3D ATMOS SV TAL 4$"/%*/"7*"2D SV TAL4&3(&-t4"("t4½%&3t,*45"
7--*/(#:t3¯46/%"t4*$,-"t5#:t)&30/$*5:t40--&/56/"#*0t4$"/%*/"7*"
%&/(5"-4&3(&-t4*$,-"t4½%&3t7--*/(#:t3¯46/%"t,*45"t(3"/%-*%*/(½
5#:t)&30/$*5:t4$"/%*/"7*"4$"/%*/"7*"7*1 Bt i vux sällskap, annars fr 7 år

www.metro.se
onsdag 2017-06-28

HOROSKOPET
VÄDUREN
21/3–20/4

Någon sprider
rykten om att du
inte är trevlig. Försök att visa dig från
din bästa sida.

18

KORSORDET OCH
SUDOKU – VARJE
DAG I METRO

Värsta pappan av Anders Parsmo

OXEN

21/4–21/5

Oxen är just nu
i behov av att skjuta
vissa saker på framtiden. Vissa saker
kan till och med
lösa sig av sig själv.

TVILLINGARNA
22/5–21/6

Du tycks behöva
hjälp för att kunna
förverkliga vissa
planer. Gör ingen
stor sak av en fadäs
någon i din omgivning gjort sig
skyldig till.

KRÄFTAN
22/6–23/7

Du bemödar dig lite
extra i dag men
något har grumlat
ditt omdöme i en
viss fråga.

LEJONET
24/7–23/8

Tecknen råder dig
att smida medan
järnet är varmt men
dagen kan på grund
av det bli konfliktfylld.

JUNGFRUN

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

24/8–23/9

Familjeintressen
står i fokus. Möjligen har vissa av dina planer eller idéer
inte fallit i god jord.

SUDOKULÖSNINGEN LIGGER I BOTTEN AV SIDAN!

Döden.
Får vänta.

VÅGEN

24/9–23/10

En hemlig beundrare ger sig till
känna. Avfärda inte
personen direkt.

SKORPIONEN
24/10–22/11

För undvikande av
tidigare misstag rekommenderar tecknen dig att ta en titt
i backspegeln. Skjut
inte upp något du
tänkt göra.

SKYTTEN

23/11–20/12

Du förefaller lite
osäker på hur du
bäst ska klara av något. Du är i jakt på
extra uppgifter.

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.

STENBOCKEN
21/12–20/1

I Stenbockens tecken antyds det att du
kommer att se dig
själv i opposition till
någon som tidigare
stöttat dig. Får du
bara en knuﬀ kan
saker lösa sig.

VATTUMANNEN

Lösningen på förra korsordet.
Personen på bilden:
Shima Niavarani

DAGENS SUDOKULÖSNING
– VÄND PÅ DIN METRO!

21/1–19/2

Ett kassatillskott du
förväntat dig tycks
utebli eller dröja.

FISKARNA
20/2–20/3

De som känner dig
säger att du är översocial. Det kan visa
sig att du behöver
ta det lugnt.

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

Tjuvkika redan idag på vår film
sl.se/citybanan

ÖPPNAR
10 JULI

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ADVISA

z

3 STEG FÖR ATT
SE ÖVER LÅNEN
GENOM ADVISA

1

Gå in på advisa.se och fyll i dina
uppgifter, eller ring telefonnummer 0770–17 50 50. Det
tar bara några minuter.

2

Advisa ringer upp dig för att
samla in ytterligare några uppgifter.

3

Nu lämnar banker och andra
långivare erbjudanden till
dig. Du kan få flera olika
förslag att ta ställning till.

Susanne chocksänkte
lånekostnaden – med
4 100 kr i månaden
Gör enorm besparing tack vare
gratisknepet: ”Skojar du eller?”
ANNONS. Susanne från Växjö fick
inte ihop sin ekonomi på grund av
mängder av lån med höga räntor.
Men med Advisas hjälp kunde hon
sänka sin månadskostnad – med
över 4 000 kronor.
– Jag börjar nästan gråta, säger en
tagen Susanne efteråt.

SÅ KAN DU SÄNKA MÅNADSKOSTNADEN
1. Fyll i dina uppgifter på advisa.se eller ring
0770-17 50 50. Advisa ringer sedan upp dig för
att samla in ytterligare uppgifter.
2. Banker och andra långivare lämnar därefter
sina bud. Du kan få flera låneförslag.
3. Inom 48 timmar kan du få svar på hur mycket
du kan sänka månadskostnad och ränta.
n Tjänsten är självklart kostnadsfri.
Har man många lån och krediter är det
lätt att den effektiva räntan sticker iväg.
Följden blir då ofta att månadskostnaden
för lånen skjuter i höjden och att man
helt enkelt får svårt att få lönen att räcka
till varje månad.
Susanne, 40, från Växjö hade hamnat
i ett tufft läge. Hon hade åtta lån och
krediter, inklusive tre avbetalningar, på
totalt 200 000 kronor. För det betalade
hon 7 000 kronor i månaden.

Sparar 4 100 kr/månad
n Susannes situation före:
Åtta lån på totalt 200 000 kr.
Effektiv ränta (snitt): 15 %.
Månadskostnad: 7 000 kr.
n Susannes situation efter:
Ett privatlån på 200 000 kr.
Effektiv ränta: 5,7 %.
Månadskostnad: 2 876 kr.

Därför vände sig en desperat Susanne till
Advisa med ett enda mål: att sänka sin
månadskostnad.
– Just nu försöker jag bara hålla näsan
över vattenytan varje månad, sa hon.

Ett par dagar senare kunde hon knappt
tro sina ögon.
Genom att samla alla lån och krediter
till ett enda lån minskar Susanne sin
månadskostnad med 4 124 kronor – samtidigt som hennes effektiva ränta sjunker
med nio procent.
– Skojar du eller? Vilken sten som lyftes
från mitt bröst. Jag kommer ned enormt
mycket i månadskostnad, säger hon.
Advisa erbjuder en jämförelsetjänst för lån
och samarbetar med ett 20-tal banker
och långivare. Den som vill samla sina
lån kan få flera olika erbjudanden och
sedan välja det som man tycker passar
bäst. Tjänsten är enkel, smidig och helt
kostnadsfri.
– Susanne är ännu ett bevis för hur bra
det kan bli för den som väljer att samla
sina lån. Genom att vända sig till Advisa
halverar hon sin månadsbetalning, en
sänkning som gör stor skillnad i hennes
liv, säger Advisas rådgivare Miriam Mölldal.
Advisa har hjälpt över 220 000 kunder.
– Många blir överväldigade över den
stora förbättringen
och hur mycket
de kan spara på
sina lån. Så alla
borde verkligen
testa, säger
Miriam
Mölldal.

Det är inte Susanne som syns på bilden.

LÅNA UPP TILL 500 000 KR – SVAR FRÅN FLERA LÅNGIVARE
Samla lån
n Två miljoner svenskar har konsumtions-

Billån
n Många bilhandlare erbjuder lån med

Jämför nylån
n Jämför alltid olika bankers räntor –

lån med höga räntor. Ett knep för att sänka
sin månadskostnad är att baka ihop lånen
till ett. Du kan själv ansöka kostnadsfritt på
advisa.se eller ringa på telefon
0770-17 50 50.

bilen som säkerhet. Billån kräver dock
kontantinsats och den totala kostnaden
kan bli hög. Om du finansierar bilen med
privatlån kan du få lägre månadsavgift.
Kolla vilken ränta du kan få hos Advisa.

det kan spara dig flera tusen kronor varje
månad. Genom att skicka in en kostnadsfri ansökan på advisa.se eller ringa på
0770–17 50 50 kan du få svar från flera
banker och andra långivare.

VILLKOR. Räntan är rörlig och sätts individuellt.
För ett annuitetslån på 100 000 kronor med 9 års löptid,
nominell ränta 5,50 procent och 0 kronor i uppläggnings-/aviavgift blir den
effektiva räntan 5,64 procent. Totalt belopp att betala: 127 764 kronor. Månadskostnad: 1 183 kronor fördelat på 108 betalningstillfällen.
n För att kunna samla dina lån genom Advisa ska du vara minst 18 år, ha en inkomst på
minst 10 000 kronor/månad före skatt samt inte ha skuldsaldo hos Kronofogden.

