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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.

VILL RÄKNA MED 
ATT HINNA TILL 

JOBBET I TID
Missnöje. Varför kallas 
Stockholm ”the Capital 
of Scandinavia”? Med 
tanke på usel infrastruk-
tur bör namnet genast 
tas bort som marknads-
föring, skriver dagens 
 insändarskribent. 

Tågkaos alldeles för ofta 
med inställda avgångar, 
förseningar, nedrivna kon-
taktledningar och signalfel 
– listan kan göras lång på 
olika hinder som verkar 
uppstå nästan dagligen.  

Situationen i innerstan 
med byggnationer och 
 gatuarbeten i princip över-
allt samtidigt leder till 
långa köer för alla fordon, 
som oframkomlighet för 
sightseeingbussar som har 

tider att passa till olika att-
raktioner och till kryss-
ningsfartyg. 

Och så har vi SL. Vi som 
arbetar vill komma till våra 
jobb i tid. Om man uppma-
nar folk att resa kommu-
nalt och inte ta egen bil är 
det viktigt att man kan lita 
på att kollektivtrafiken 
fungerar. Det behövs bättre 
busslinjer. Det är ju viktigt 
att så många som möjligt 
har  arbete, men även vik-
tigt att man kan ta sig till 
sitt arbete i tid om man ska 
 behålla jobbet. 

Men i ”Skandinaviens 
huvudstad” är det stopp 
och trafikkaos väldigt ofta. 
Dessutom brister informa-
tionen när SJ och SL/Keolis 
ska meddela alternativa 
färdvägar vid inställda av-
gångar. Vi har turister som 
inte hittar och behöver in-

formation på engelska, det 
är i undantagsfall informa-
tion ges på både svenska 
och engelska. 

Både bättre stadsplane-
ring av nybyggnationer och 
renoveringar samt funge-
rande infrastruktur behövs 
för att en stad ska kunna 
utse sig som bästa stad 
i Skandinavien och kalla 
sig Stockholm, ”Capital of 
Scandinavia”. 

I övriga huvudstäder 
i Skandinavien fungerar 
planeringen och all trafik 
mycket bättre har både 
vänner och jag noterat. Där 
kan man lita på att man 
kommer dit man  planerat 
i rätt tid. 

EN SOM BOTT OCH BESÖKT 
 ÖVRIGA HUVUDSTÄDER  
I SKANDINAVIEN

SAKER
ATT HA
KOLL PÅ 
I DAG Vatikanen. Påven Franciskus håller mässa i Pe-

terskyrkan tillsammans med biskopen i Stock-
holms katolska stift, Anders Arborelius. FOTO: AP

Rapport. Svenska klädföretaget Hennes & 
Mauritz, med vd:n Karl-Johan Persson, presen-
terar sexmånadersresultatet för 2017. FOTO: TT

Sänds live. Tyskland möter Mexiko i 
semifinalen till Confederations cup, 
som visas i SVT. FOTO: AP

Kardinaler på mässa Hur har det gått? Fotbolls-semifinal

Dagens insändarskribent utmanar bilden av Sveriges huvudstad som Skandinaviens dito, på grund av de många 
brister i kollektivtrafiken som insändarskribenten har blivit uppmärksam på. FOTO: TT

Genom ödets 
olika nycker 
så fick jag  
ta del av av 
Shahbaz 
Khans debatt-
artikel i Metro 
(27/6) och jag 
kan bara säga 
att jag tycker 
att det är 
minst sagt 
fruktansvärt 
tråkigt och förkastligt att 
någon kan bete sig såsom 
debattören beskriver i arti-
keln.

Man kan fråga sig varför 
saker som ovanstående kan 
hända?

För egen del skulle jag 
önska att de som verkligen 
har makten att förbättra 
saker och ting för oss van-
liga människor i samhället 

verkligen vi-
sar att de bryr 
sig om alla 
och, kanske 
framförallt, 
att våra kvinn-
liga medbor-
gare ska få 
känna den 
trygghet de 
utan tvekan 
har rätt till. 
(Nu verkar 

makthavarna ju bara bry 
sig om EU och den som 
skriker högst.)

För hur man än ser på 
saker och ting är det som 
så att om en människa är 
rädd så följer inte sällan att 
den gör irrationella eller 
dumma saker som den som 
debattören berättar om, 
hur fel det än är.
SORGSEN

TÄNK OM MAKTEN KUNDE 
BRY SIG OM VÅR TRYGGHET

Finns det en enda som inte 
på någon nivå störs av må-
sar och trutar i bebyggelse? 
Jag förstår inte var all 
 acceptans mot dessa fly-
gande råttor kommer ifrån! 
De skräpar ner, skiter, 
 skriker och jagar alla men 
likväl tillåts de göra det. 
Det är ingen magi att ta 
hand om problemet! 
Oskadliggör bona i tid, 
 säger jag! FREDDIE

VARFÖR ACCEPTERAR ALLA 
”FLYGANDE RÅTTOR”?

”Freddie” gillar inte måsar.

Metro Debatt 27 juni 2017.

”Nu verkar man ju bara bry sig om EU”, skriver ”Sorgsen”. FOTO: TT
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ÖPPNAR
10 JULI

Från den 10 juli tar pendeltågen en helt ny väg under stan – 
på egna spår och i en sex kilometer lång tunnel under Stockholm. 
Det innebär att ditt vanliga pendeltåg stannar vid två nya 
stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Stationerna 
ersätter Stockholm Central och Karlbergs station som stänger 
för pendeltågstrafik. På de nya stationerna knyts pendeltåg och 
tunnelbana ihop. Allt för att du och våra övriga resenärer ska 
kunna göra snabba och enkla byten utan att behöva passera en 
ny biljettspärr. För mer information besök sl.se/citybanan 

Välkommen ombord och trevlig resa! 



 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.

Sommar. Semester. Sol. 
Glass. Och bad. Min yngsta 
son på 1,5 år badade utan 
kläder vid stranden efter 
att jag glömt hans bad-
byxor hemma. Naken, 
glad och lycklig satte han 
tårna i vattnet och tultade 
omkring, fram och till-
baka mellan mig och 
vattenbrynet. Glädjen 
för hela familjen var 
total.

Många vuxna log 
med mig och gav min 

söte son komplimanger. 
Men allt för många på 
stranden lyfte fördömande 
och paranoidt ett varning-
ens finger och tyckte att 
det var olämpligt för babyn 

att gå naken eftersom det 
kan finnas pedofiler på 
stranden.

Att låta min lille son 
känna sig så naturlig och 
bekväm som möjligt tills 
han nått den ålder då att 
han inte vill vara naken på 
stranden längre – och tro 
mig det kommer inte att 
dröja många år – är för mig 
en självklarhet.

Vårt samhälle får inte 
ha nått gränsen där barn 
inte får vara barn längre, 
utan ses som sexuella ob-
jekt –  inte bara av de upp-
skattningsvis 5 procent av 
befolkningen som enligt 
flera studier skulle kunna 
diagnostiseras med den 

psykiatriska diagnosen 
 pedofili – utan också av 
vanliga människor på 
stranden.

Ett par badbyxor eller 
en baddräkt kommer inte 
att hindra sjuka människor 
som är pedofiler från att 
attra heras sexuellt, lika lite 
som en man som blir sexu-
ellt attraherad av en 
kvinna  i bikini eller någon 

annan typ av klädsel. Men 
jag som förälder kan skyd-
da mitt barn från pedofiler 
genom att hålla honom 
och omgivningen under 
ständig uppsikt. 

Min son är lyckligt ove-
tandes om medmänniskors 
oroväckande associationer 
och ska förhoppningsvis så 
förbli tills han blir stor nog 
att förstå.

Likväl satte jag på sonen 
blöjan igen, den dagen. 
Men jag kommer inte att 
göra det nästa gång. För jag 
vägrar att låta min son 
växa upp i ett samhälle 
som inte kan hantera att 
en 1,5-åring leker naken på 
stranden utan att han ska 

ses som ett sexobjekt. I ett 
land där sunda principer  
i ett öppet och fritt sam-
hälle kvävs av rädsla för att 
drabbas av en nästintill 
obefintlig risk att utsättas 
för psykiskt sjuka männi-
skors gärningar är vi alla 
förlorare. I stället måste vi 
stå upp för våra värde-
ringar och föra dem vidare 
till våra söner och döttrar. 
Endast så kan vi motverka 
 pedofili och sexualisering 
av oskyldiga barn på 
 stranden.
LAILA HÖGFELDT, INFLUENCER 
OCH REVISOR

EN VERSION AV DENNA TEXT HAR TIDIGARE 
PUBLICERATS PÅ LAILAS BLOGG: LAILAS.ME

Jag vägrar att låta min son växa upp i ett samhälle som inte kan hantera att en 1,5-åring leker naken på stranden 
utan att han ska ses som ett sexobjekt, skriver Laila Högfeldt.

ALLA FÖRLORAR OM VI  
VIKER OSS FÖR RÄDSLAN

LAILA HÖGFELDT

Om debattören...

• Ålder: 28 år.

• Bor: Borås.

• Sysselsättning: Influencer 
och  revisor.

MER LÄSNING PÅ   
METRO.SE/DEBATT

Ida Therén:  
Därför ammar jag mitt 

snart fyraåriga barn

Shahbaz Khan:  
Mannen skriker ”jävla 

muslimer” till mina barn

MUF:  
Avskaffa Systembolaget 

– Sveriges största  
hycklare

När Laila Högfeldts yngsta son på 1,5 år badade naken var det flera som tyckte att det var olämpligt eftersom det kan finnas pedofiler på stranden. FOTO: JOHAN NILSSON/TT OCH PRIVAT
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200:-

TRETORN STRONG 
Smidig allround-
stövel med ovandel 
i tåligt naturgummi, 
justerbart skaft samt 
uppbyggd sula med 
extra stöd. Stl 41-46. 
Ord. pris 800:-75%

MERRELL DUSKAIR MOC
Slip-on sneaker med ovandel i canvas 
samt dämpande Air-cushion mellansula. 
Damstl. Ord. pris 850:-

59%350:-

MERRELL DUSKAIR MOCMERRELL DUSKAIR MOC

PUMA PROWL Träningssko med sömlös 
och ventilerande mesh, dämpande 
mellansula och yttersula som passar 
lika bra inne som 
ute. Damstl.
Ord. pris 500:-

40%300:-

stövel med ovandel 
i tåligt naturgummi, i tåligt naturgummi, 
justerbart skaft samt justerbart skaft samt 
uppbyggd sula med uppbyggd sula med 

450:-

MERRELL TERRAN POST Sandal med 
överdel i nubuck och insida av lycra. Upp-
byggd förstärkt fotbädd med memory-foam 
samt greppsäker yttersula av gummi. Damstl. 
Ord. pris 850:-

47%

390:-

ADIDAS CF LITE RACER Lätta sneakers med 
ovandel i mesh och dämpande sula 
i EVA samt Cloud-
foam. Herrstl.
Ord. pris 650:-

40%

TRETORN TOURNAMENT MESH Tidlös 
sneaker med ovandel i canvas. Damstl.
Ord. pris 800:-

200:- 75%
MERRELL RANT Sneakers med ovandel 
i Canvas och dämpande Air Cushion i 
mellansulan. Herrstl. 
Ord. pris 900:-

50%450:-

550:-

ROCKPORT TWO EYE BOATSHOE Klassisk 
seglarsko i mjukt skinn. Herrstl. Finns 
även i brunt. 
Ord. pris 1100:-

50%

360:-

FILA KRISS 
SWEATSHIRT 
Collegetröja 
i bomull/
polyester med 
stort Fila-tryck 
över bröstet. 
Stl M-XXL. 
Ord.pris 600:-

40%

TUXER NORTH 
WEST SHIRT
Mjuktvättad, 
kortärmad 
skjorta med 2 
överlappande 
blixtlås- och 
knappförsedda 
bröstfi ckor. 
Herrstl, fl era 
färger. Ord 
pris 400:-

63%

150:-

300:-

FIVE SEASONS LAYLA CAPRI Capribyxa 
i Quickdry Stretch® 2 sidofi ckor samt 
kardborrejustering i midjan. Damstl.
Ord. pris 800:-

63%

100:-

TUXER 
SAHARA 
SHORTS 
Shorts med 
fl era fi ckor i 
stentvättad 
cotton/
poplin. 
Herrstl.
Ord. pris 
400:-

75%

TRETORN STRONG

100:-
FIVE SEASONS 
DITTE POLO 
Piketröja i bomull/
polyester. Damstl.
Ord pris 300:-

67%
180:-

PUMA STYLE SHORTS Tränings-
shorts med nätinnerbyxa i 
snabbtorkande material. Juniorstl. 
Finns även i blått. Ord. pris 300:-

40%

240:-

FILA KOYLA 
TEE T-shirt i 
bomull med 
stort Fila-tryck 
över bröstet. 
Stl M-XXL.
Ord. pris 400:-

40%

PUMA SPORT STYLE TEE T-shirt i bom-
ull/polyester med grafi skt tryck baktill 
samt Puma-logo framtill. Juniorstl 
128-176 cl. Ord. pris 200:-

50%

100:-

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

Allt entreprenörskap är inte bra. Det finns riktigt då-
ligt entreprenörskap. Ta till exempel knarklangare, 
vapenhandlare och trafficking… Men även sådant 
entreprenörskap som är lagligt kan vara dåligt, 

som tobaksbolag eller bolag som gör bra produkter och 
ger bra service, men som ändå inte håller sig inom grän-
serna för vad som är hållbart och globalt ansvarsfullt. 
 Bolag som smutsar ner i naturen eller på annat sätt är 
omoraliska.

Entreprenörskapet följer även alla andra trender och 
yttringar som finns i ett samhälles uppbyggnad, till exem-
pel de teknologiska innovationer som sker, men teknologi 

i sig är aldrig entreprenörskap – entreprenörskap är 
passion!

Bara om du är passionerad och ansvarsfull 
kan du bygga uthålliga bolag, bara då kan du  
få konsumenternas tillit och lojalitet. Åtmin-
stone borde det vara så, för kapitalism och 
 entreprenörskap fungerar bara om vi har 
 kräsna konsumenter. Konsumenter som 
 ställer krav och som premierar service och 
kvalitet.

För en tid sedan beställde vi stolar med två 
till fyra dagars leverans från ett nätföretag. 
 Efter några veckor började vi jaga stolarna ut-
an att få några svar. Så småningom fick vi veta 

att stolarna var slut och att det skulle ta ytter-

KAPITALISM FUNGERAR BARA OM  
VI HAR KRÄSNA KONSUMENTER

ligare sex till sju veckor. Vi bad om alternativ men fick ing-
en hjälp alls.

Till slut, inför en middag och i panik, bestämde sig min 
fru för att se efter alternativ. Sent en lördag kväll mailade 
hon Severins möbler i Jönköping och fick omedelbart svar. 
De mailade fram och tillbaka i ett par timmar och min fru 
beställde sex stolar och bad att få dem skickade till Tylö-
sand. ”Vi har en butik i Halmstad. Vi kan köra ut dem på 
måndag så har ni dem i tid till er middag” blev svaret.

Full av beundran frågade min fru vad personen hon ta-
lade med hette för att kunna skicka in ett tackbrev till che-
fen. ”Det behövs inte”, löd svaret. ”Jag är vd för bolaget och 
tredje generationens ägare av bolaget.” En lördagskväll… 
Det är företagare och entreprenörer som vd:n för Severins 
möbler, Stefan Nilsson, som gör skillnaden.

Självklart finns det många passionerade, stolta och en-
gagerade anställda på sjukhus, i poliskår och på våra före-
tag men det är entreprenörerna som tar risken, som ska-
par bolagen som ger jobben och stakar ut vägen. Jobb och 
företag som kan beskattas så att vi har råd med sjuksköter-
skor och poliser. Detta är viktigt att förstå, för om vi alltid 
tar det billigaste och accepterar dålig service och respekt-
löshet som från nätföretaget, bolag som inte anställer dem 
de behöver för att ge den service vi vill ha, då kommer vi 
inte att skapa tillräckligt med jobb.

Länge leve service och kvalitet och passionerat entrepre-
nörskap.

Glädjeämnen. För det fina 
vädret, Almedalsveckan och 
den annalkande semestern vi 
alla förtjänar

Tidsbrist. För att det finns så 
mycket som måste bli klart 
innan semestern. Tiden räcker 
inte till…

ABDULLA
AHMAD MIRI

JOHAN STAËL
VON HOLSTEIN

JOHAN STAËL VON HOLSTEIN, RISKKAPITALIST
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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

Så minns vi 
Michael Nyqvist 
– här är 7 av hans 
roller

1

Mannen erkände 
barnporrbrott – 
fick jobb på skolor 
och kollo

2

Så förhindrar du 
dålig andedräkt 
– expertens bästa 
tips

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!

Hållbar mat. Svensken 
vill ha mer hållbara mat-
varor – fisk och skaldjur 
är inget undantag. Efter 
att i två dagar berättat 
om hur odlingar i Viet-
nam går mot bättre pro-
duktioner vänder Metro  
i dag blicken hemåt. 
    – Vi vill ge gästerna 
möjligheten att engagera 
sig i valet av fisk och 
skaldjur, säger restaurang-
ägaren Daniel Frick.

Utfiskade hav och rödlistade 
fiskarter, medielarmen har 
avlöst varandra de senaste 
åren. Samtidigt har hållbar-
het blivit det nya mode-
ordet på allas läppar. Allt 
fler fisk- och skaldjurs-
producenter blir nu så 
 kallade ASC- och MSC-certi-
fierade, vilket Metro berät-
tat om i två artiklar. Certi-
fieringen gör att produkten 
på hyllan kan spåras till när 
fisken fångades.

Men producenterna är 
bara en del av kedjan – när 
de är klara är det upp till 
konsumenter att genom 
handlare göra valet av pro-
dukt.

– Vi vet att hållbarhet är 
en viktig drivkraft för 

många av våra kunder och 
att intresset ökar, säger 
 Maria Smith, Ica:s chef för 
miljö och socialt ansvar.

Ica har i dag ASC-certifie-
rad vietnamesisk pan gasius 
i sitt sortiment liksom ASC-
certifierade räkor odlade  
i Ecuador.

Konkurrenten Lidl har 
också pangasius och efter-
strävar att ha ASC-certifie-
rade  räkor i sitt sortiment   
i framtiden.

Den övervägande delen 
av ICAs frysta fisksortiment 
är certifierad med antingen 
MSC eller ASC.

Hälften av världens fisk- 
och skaldjur odlas i dag 
 genom akvakultur, även 

kallat vattenbruk. De senaste 
30 åren har akvakultur 
 varit den snabbaste växande 
sektorn inom matindustrin 
med en årlig genomsnittlig 
ökning på drygt 9 procent.

Efterfrågan av fisk- och 
skaldjur följer den utveck-
lingskurvan. Den globala 
akvakulturproduktionen 
fördubblades mellan 2000 
och 2012 och förväntas för-
dubblas igen fram till 2050. 
Över 60 procent av produk-
tionen kommer redan från 
utvecklingsländerna och 
näringen anställer runt 20 
miljoner människor och 
ger försörjningsmöjligheter 
till mångdubbelt fler.

– Vårt övergripande mål 

inom fisk och skaldjur är 
att senast år 2020 kunna 
 erbjuda våra kunder ett 
 sortiment som består till 
hundra procent av långsik-
tigt hållbar sjömat, för-
klarar Inger Melander, håll-
barhetskoordinator på Lidl.

Den trenden är tydlig för 
producenterna.

I Sverige finns det 
knappt 600 ASC-produkter 
och över 1 700 MSC-produk-
ter hos samtliga matkedjor. 
Omkring en tredjedel av all 
fisk som säljs i butik är i dag 
MSC-märkt.

För att hjälpa konsu-
menten att välja rätt finns 
bland annat världsnatur-
fonden WWF:s Fiskguiden 
där företag och privat-
personer får hjälp att navi-
gera i vilka arter som har 
grönt respektive rött ljus 
att konsumera.

Den ökade efterfrågan 
på hållbarhet märks även 
på restauranger. På Stock-
holms första MSC-certifie-
rade restaurang, B.A.R., 
(som även är ASC-certifie-
rad) har socialt ansvar kring 
produktionen blivit en led-
stjärna, förklarar delägaren 
Daniel Frick.

– Vi vill ge gästerna möj-
ligheten att engagera sig  
i valet av fisk och skaldjur, 
säger han. 
JOHAN AUGUSTIN

ASC och MSC

• Oberoende och icke vinst-
drivande. De oberoende 
 internationella icke vinst-
drivande organisationerna 
ASC, Aquaculture Steward-
ship Council (bildades 2009), 
och MSC, Marine Steward-
ship Council (bildades 1997) 
stöds båda av bland annat 
WWF. ASC:s mål är att vara 
det ledande certifierings- 
och märkningsprogrammet 
för ansvarsfull odlad fisk- och 
skaldjur. MSC arbetar för 
märkning av vildfångade 
fisk- och skaldjursprodukter.

• ASC och MSC. Både ASC 
och MSC använder ett obero-
ende och opartiskt tredje-
partscertifieringssystem och 
spårbarhetskedja som är ett 
av världens största spårbar-
hetssystem  och garanterar 
konsumenten att märkningen 
inte har blandats med icke 
certifierad seafood, och kan 
spåras hela vägen till tallrik.

• Lista. På fiskguiden.wwf.se 
hittar du röd- och grönlista-
de arter.
KÄLLOR: WWF, MSC, ASC

Ica tar in ASC-certifierad pangasuis från Vietnam. FOTO: JONAS GRATZER

Inger Melander, hållbarhetsko-
ordinator på Lild. FOTO: NICHO SÖDLING

Många konsumenter efterfrågar i dag fisk och skaldjur som producerats på ett mer hållbart sätt. FOTO: HASSE HOLMBERG/TT Metro 28 juni 2017.

Metro 27 juni 2017.

Maria Smith, Ica:s chef för miljö 
och socialt ansvar. FOTO: PRESSBILD

Hållbar fisk viktig för  
att locka konsumenter
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Uniform. Bussförarna får 
inte ha s horts på jobbet 
trots so mmarheta bus-
sar. Det  vägrar Göran 
Sandberg acceptera. Där-
för bär han kjol i protest 
– för att sätta press på 
arbetsgivaren.

Bussarna kan bli väldigt 
varma när sommarsolen 
ligger på. Det kan bli ett ar-
betsmiljöproblem för buss-
förarna.

Därför ville Göran Sand-
berg, som kör buss i Umeå, 
ha shorts under arbetstid. 
Men det var inte ett alterna-
tiv, som Folkbladet har rap-
porterat om.

– Vi bytte arbetsgivare 
i fjol. Tidigare fick vi ha 
kortbyxor, nu får vi inte 
det. Jag har aldrig hört nå-
got klagomål från någon 
passagerare, säger Göran 
Sandberg till Metro.

När de beställer sina uni-
former finns det olika alter-
nativ för män och kvinnor, 
enligt honom. För män är 
det långbyxor som gäller 
medan kvinnor har kjol 
som ett alternativ.

Könsdiskriminering, 
tycker Göran Sandberg, 
som nu bär kjol under ar-

betstid för att belysa proble-
met och sätta press på ar-
betsgivaren Transdev.

– Det är hemskt att man 
2017 ska ha så könsstereo-
typa bilder bland de som 
sätter policys, säger han.

Göran Sandberg, som 
även är fackligt aktiv, säger 

att kollegorna står bakom 
honom. Under onsdagen 
ska även en annan manlig 
förare ha efterfrågat en 
kjol.
Tror du att detta leder till 
förändring?

– De verkar ganska tjuri-
ga. Jag tror inte att de kom-
mer ändra sig på en gång.

Så här säger Eva Tiséus 
som är marknadschef på 
Transdev.

– Vi kör trafik över hela 
Sverige och det här önske-
målet finns endast i Umeå 
vad jag känner till.

Enligt henne har de inga 
planer på att ändra sin uni-
formspolicy.

– Nej, inte i dagsläget. Vi 
har valt en uniform som vi 
tycker representerar vårt 
varumärke och det vi vill 
signalera mot passagerare.

Enligt Eva Tiséus kan 
kvinnliga bussförare ta ut 
en kjol och ett par byxor 
och manliga två par byxor. 
Men de män som trots det 
lyckas få tag på en kjol ver-
kar kunna bära plagget ut-
an reprimand.

– Han får bära kjol om 
han tycker det är bra, säger 
Eva Tiséus.

Svar på tal

”Vi har valt en uni-
form som vi tycker 
representerar vårt 
varumärke och det 
vi vill signalera mot 
passagerare.”
Eva Tiséus, marknadschef på Transdev 
som beskylls för könsdiskriminering 
av chauffören Göran Sandberg.

Nekas shorts – nu  
jobbar Göran i kjol

JOHAN  
WIKÉN
johan.wiken@metro.se

Göran Sandberg känner stöd av 
sina kamrater i facket. FOTO: PRIVAT

ÖPPET FÖR ALLA VI SÄLJER 
BARA

HALAL-KÖTT!

VI SÄLJER VI SÄLJER 

HALAL-KÖTT!HALAL-KÖTT!

ÖPPET FÖR ALLAÖPPET FÖR ALLA
MAT I HUSHÅLL I GRÖNSAKER I MEJERI I KÖTT

www.kistagrossen.com

KISTAGROSSEN I KISTA
Torsnäsgatan 4 · Tel: 08–751 01 00 · Öppettider: Mån-fre 9–20 · Lör 10–20 · Sön 11–19. 

OBS! Annonsen gäller måndag 29 juni t.o.m. onsdag 2 juli 2017 – så länge lagret räcker. OBS!

Följ Kistagrossen på Facebook!
www.facebook.com/kistagrossen

399
/hg

Stort utbud av 
ballonger och 
partyartiklar!

/påse/påseLösviktsgodis
mer än 300 sorter

MAT FRÅN 
HELA

 VÄRLDEN!

6990
/kg

Spanska Oliver
(4 Olika Sorter), 
Manfarral 1550g

Basmatiris 
Shiva 10kg

Basmatiris 
Shiva 5kg

Entrecote

109:-/st

5990
/kg

Fransyska

Fullkornsmjöl
Silver Coin 5kg

/st

Tomatpuré 
Durra 650g

10:-/st
Förkokta 
Majskolvar
2-Pack Pride

10:-

Rostade 
Kycklingvingar
Wingfoods 2,5kg

2990
/kg

Vinblad i Vatten
Green Grove 650g

1090
/st

Kycklingkorv
Agadeer 340g

/st

Sardiner på 
burk (I Olja & Tomat-
sås), Fiesta 125g

590
/st /st 4990

/st

/st

2690

209:-

690

Allt ska bort. Butiken upphör. 
Upptill 70% rabatt

Järnia Solna Centrum  

08-735 82 50

Öppetider Vard 10.00–20.00  

Lör 10.00–18.00 Sön 11.00–18.00

Köksredskap, Högtryckstvättar, Färg, Verktyg, Grillar, Elverktyg, Köksmaskiner, Förvaring, Trädgårdsredskap, Strykbord, Elartiklar, m.m. 

Hem & Hushåll

Trädgård  

& Fritid

Bygg  

& Verktyg

Grillar

Färg
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Tisdag 4 juli är  Metro 
medarrangör till ett 
 fullspäckat seminarium   
på temat integration.  
Seminariet, som hålls på  
Säcken 6 vid Botaniska 
trädgården, avslutas med 
en paneldiskussion inför 
publik mellan Metro  
Viralgranskarens Hugo 
Ewald och Metro-
kolumnisten Abdulla
Ahmad Miri.

PROGRAM  
”INTEGRATIONS-
UTMANINGEN”:
13.00 – 14.00
Europas osynliga barn
Arrangör: SOS Barnbyar
Medverkande:
• Georgios Protopapas, 
 director, SOS Children’s 
 Villages Greece
• Abdullahi Ahmed Nour, 
Ensamkommande barn
• Sabrin Jaja, SOS Barnbyar 
Hammarkullen
• Catharina Gehrke, 
 generalsekreterare, SOS 
Barnbyar Sverige
• Ann-Sofie Hermansson (S), 
kommunstyrelsens 
 ord förande Göteborg
• Lena Nyberg, general-
direktör, MUCF
• Emma Carlsson Löfdahl, 
riksdagsledamot, L
• Annika Billing, moderator

14.00 – 14.30
Om flyktingkrisen nu  och då
Arrangör: SOS Barnbyar
Medverkande:
• Viktor Banke, advokat  
på Advokatbyrån Thomas 
Bodström, kolumnist och 
debattör
• Cecilia Bergling Nauclér, 
ansvarig för press och 
 opinion, SOS Barnbyar
 
14.30 – 16.00
Don’t talk about me,  
without me
Arrangör: Stiftelsen Diversify
Medverkande: 
• Andreas König, vd, Just 
Arrived
• Claes Peyron, vd, Univer-
sum Sverige
• Anna Libietis, ansvarig 
integrationsfrågor och po-
litikernätverk, Företagarna
• Abdulla Ahmad Miri, 
Stiftelsen Diversifys samhälls-
råd, kolumnist i Metro
• Annika Qarlsson,  
talesperson för integration, 
arbetsmarknad och jäm-
ställdhet, Centerpartiet
• Maria Ferm, talesperson 
Integration och likarätt, MP
• Per Clingweld, initiativ-
tagare Just Arrived, styrelse-
ledamot Stiftelsen Diversify
• Ann Ekengren, Nordic 
choice hotels
 
16.00 – 16.45
Sant och falskt om immi-
gration och integration
Arrangör: Metro Events
Medverkande: 
• Hugo Ewald, journalist, 
Metro Viralgranskaren
• Abdulla Ahmad Miri, 
kolumnist, Metro

ALMEDALEN

Säcken 6

TISDAG 4 JULI

Metro kraftsamlar 
för politikerveckan

Här hittar du Metro

Med start på söndag  
invaderar tusentals  
politiker, opinionsbildare 
och journalister Visby. Själv-
klart är Metro på plats.

• Måndag 3 juli. Metro 
 Viralgranskarens Åsa Larsson 
deltar i en paneldiskussion 
anordnad av Veckans Affärer 
och F-secure på temat ”Will 
the online arms race threa-
ten our democracy”? Tid: 
15–16. Plats: Kronstallgränd 4. 

• Tisdag 4 juli. Metro  
Viral granskarens Hugo Ewald 
samtala inför publik med 
ekonomen och Metrokolum-
nisten Abdulla Miri på temat 
sant och falskt om immigra-
tion och integration. Tid: 
16.00–16.45. Plats: Säcken 6. 
Hugo Ewald samtalar också 
med journalisten och yttran-
defrihetsexperten Nils 
Funcke om fake news, ar-
rangerat av Reportrar utan 
gränser. Tid: 14.50–15.15.

• Onsdag 5 juli. Metro Viral-
granskarens Hugo Ewald 
medverkar i en än så länge 
hemlig paneldiskussion. 

Det här är Almedalsveckan

• 1968. Almedalsveckan 
har arrangerats i snart fem-
tio år. Det hela började 
1968 när dåvarande utbild-
ningsministern Olof Palme 
talade från ett lastbilsflak 
vid Kruttornet i Almedalen.

• Mötesplats. De tidiga 
årens politiska tal har ut-
vecklats till att bli Sveriges 
största politiska mötesplats 
och även fått internatio-
nella efterföljare.

• Riksdagspartier. De poli-
tiska riksdagspartierna är 
kärnan i Almedalsveckan. 
Årets vecka inleds på sön-
dag den 2 juli med tal av 
Vänsterpartiets ledare 
J onas Sjöstedt och avslutas 
en vecka senare då Mode-
raternas Anna Kinberg 
 Batra talar.

• Rekord. I år är det nytt 
rekord med över 4 000  
aktiviteter under veckan.

ALMEDALEN

Mötesplats. På söndag  
startar politikerveckan  
i Almedalen. Och själv-
fallet är Metro på plats.    
   – Det blir en intensiv 
vecka med journalistisk 
bevakning och dessutom 
medverkar vi i flera  
seminarier, säger Metros 
chefredaktör Staffan  
Erfors.

Metros prisbelönta Viral-
granskaren med medarbe-
tarna Åsa Larsson och Hugo 
Ewald är på plats i Visby 
nästa vecka när tusentals 
politiker, opinionsbildare 
och journalister invaderar 
Hansastaden.

Staffan Erfors, chef-
redaktör på Metro, ska be-
vaka politikerveckan som 
återigen slår rekord med 

över 4 000 olika program-
punkter.

– Jag är uppvuxen i Visby 
så för mig känns det extra 
roligt att få vara på plats. 
Redan som ung följde jag 
med intresse Almedalsveck-
an och ett starkt minne är 
från 1985 då jag hörde Olof 
Palme tala, det 
var sista gången 
han stod på  
Almedalens 
scen, säger  
Staffan Erfors 
som kommer 
krönikera varje 
dag från Visby 
men även jaga 
nyheter.

– Min ambi-
tion är att dra 
loss egna stora nyheter till 
gagn för Metros läsare,  
säger han.
Belackarna brukar skämta 
om att Almedalen mest är 

en klubb för inbördes be-
undran som fokuserar mer 
på rosémingel än sakpoli-
tik. Ligger det någon san-
ning i det?

– Den kritiken är både 
okunnig, ytlig och osaklig. 
Jag tycker veckan i många 
avseenden är en fin mani-

festation för de-
mokratin; man 
kan som vanlig 
besökare möta 
toppolitiker, för-
valtningschefer 
och andra makt-
havare spontant 
och otvunget. 
Dessutom är det 
en vecka synner-
ligen väl lämpad 
för att fortbilda 

sig, det pågår massor av 
 intressanta seminarier och 
jag hoppas hinna gå på 
 några mellan mina jobb-
uppdrag.

Men Metro satsar inte 
bara på nyhetsrapportering  
från Almedalen; eventan-
svariga Jenny Hedelin med 
kollegan Carina Vedin är på 
plats och marknadschefen 
Karin Österman har sett till 
att Metros närvaro på Got-
land inte kommer missas 
av någon.

– Som Sveriges mest inno-
vativa mediehus väljer vi 
under Almedalsveckan att 
äga den mest centrala plat-
sen över Visby – flaggstång-
en vid Rosa Huset invid 
Donners plats. Metro är 
Sveriges överlägset största 
dagstidning, har Student-
kortet med över en halv 
miljon aktiva studenter, 
äger livsstilsplattformen 
Metro Mode och jobb-
sökarsajten Metro Jobb. Det 
kräver sin centrala plats, 
säger Metros marknadschef 
Karin Österman. METRO

Metro Viralgranskarens Åsa 
Larsson är på plats i Visby under 
Almedalsveckan. FOTO: PERNILLA LUNDBERG

Den som är i Visby under Almedalsveckan kommer att se Metro ta över den mest centrala platsen – flaggstången vid Rosa Huset invid Donners plats. På plats för Metros räkning finns bland andra 
Jenny Hedelin (eventansvarig), Hugo Ewald (journalist på Metros Viralgranskaren), Staffan Erfors (chefredaktör), Abdulla Ahmad Miri (kolumnist) och Carina Vedin (projektledare events). FOTO: HENRIK EK

Olof Palme håller tal på ett last-
bilsflak, år 1968. FOTO: TT/PRESSENS BILD
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Teknik. Microsoft har 
äntligen släppt en vanlig 
laptop, med några fines-
ser så klart. Men lever 
den upp till förväntning-
arna? Metro har testat 
Surface Laptop.

Vad är Surface Laptop?
Detta är senaste tillskot-

tet i Microsofts egentillver-
kade Surface-serie, som hit-
tills fokuserat mest på surf-
plattor, stationära pekskär-
mar och 2-i-1-lösningar som 
liknar bärbara datorer. Men 
Surface Laptop är en tradi-
tionell bärbar dator, med 
enda skillnaden att skär-
men även är en pekskärm.
Men en vanlig bärbar 
 dator känns inte så spän-
nande?

Jo, det gör faktiskt det, 
inte bara för att den fort-
farande är överlägset surf-
plattan som arbetsverktyg, 
men också för att Microsoft 
gör så mycket rätt med den. 
Den är lätt, smidig, snygg 
och kompetent, bortsett 
det begränsande operativ-
systemet Windows 10 S.
Vad är felet med Windows 
10 S?

Det är en lightversion av 
Windows 10 som bara god-
känner appar från Win-

dows Store-butiken. Det 
innebär att inte ens webb-
läsaren Chrome kan instal-
leras. Utbudet i denna app-
butik är nämligen ganska 
bedrövligt.
Men det låter som en 
dealbreaker, jag måste 
kunna installera vilka pro-
gram jag vill?

Som tur är erbjuder Mi-
crosoft en gratis uppdate-
ring till Windows 10 Pro, så 
problemet är lätt åtgärdat. 
Det är möjligt att vissa trivs 
bättre med lightversionen, 
den är rätt lik proversionen 
i övrigt, men jag har svårt 
att se vem som skulle före-
dra detta läge.
Okej, men hur är Surface 
Laptop i övrigt?

Microsoft har lyckats 
väldigt bra i det lite märk-
liga segmentet bärbar dator 
med pekskärm. Det funge-
rar nu, efter några gene-
rationer, förvånansvärt 
bra att arbeta på det sät-
tet. Datorns formfaktor 
är också väldigt till-
talande, tydligt inspire-
rat av Macbook Air, och 
det är precis så här 
en bärbar ska kän-
nas. Ja, förutom 
att tangentbor-
det är klätt  
i tyg då…
Ursäkta, 
tyg?

Ja, tangenterna, och styr-
plattan, är i plast så klart, 
men dessa omges av tyg, 
vilket är rätt mysigt.
Så vem ska köpa Surface 
Laptop?

Många Windows-använ-
dare skulle nog trivas bra 
med den här datorn, trots 
att det knappast är någon 
budgetprodukt. Den kostar 
från 11 500 kronor och upp 
till 24 700 kronor. Men för 
vad den presterar är det 
ändå rätt prisvärt. 
I en mening?

En ovanligt vanlig lap-
top med pekskärm och tyg-
tangentbord för alla som 
söker ny Windowsdator.
Topp & stopp!

• Metro gillar. Att datorn 
är så komplett. Design, pre-
standa, användning är på 
topp. Pekskärmen gör att 
till och med min tvååring 

kan hantera datorn 
hjälpligt. 

• Metro ogillar. Att 
den levereras med ett 
begränsat Windows. 
Att inte kunna instal-

lera vilka program 
som helst är en 

ganska stor be-
gränsning på 
en dator som 
kostar från 
11 500 kro-
nor och upp-
åt.

Oväntad detalj på Microsofts laptop

ARON ANDERSSON 
teknikexpert

In i minsta detalj

Mått. 308,2 x 223,2 x 14,47 
mm.

Vikt. 1,25 kg.

Processor. Intel Core i5 eller 
i7.

Minne. 4 GB, 8 GB eller 16 GB.

Skärm. 13,5 tums pekskärm. 
2 256 x 1 504 pixlars upplös-
ning (201 ppi).

Anslutningar. USB 3.0. Hör-
lursuttag. mini DisplayPort. 
Surface Connect.

Batteritid. Upp till 14,5  

 timmars användning (enligt 
specifikationerna).

Lagring. 128 GB, 256 GB 
 eller 512 GB.

Pris. Från 11 500 kronor.

Betyg. 4 av 5 glober.

Microsoft har lyckats bra med sin nya Surface Laptop tycker Metros teknikexpert Aron Andersson . FOTO: SIMON KRONA

Tangentbordet på 
Microsofts Surface 
Laptop är klätt i tyg.

INET.SE	|	STOCKHOLM	|	GÖTEBORG	|	MALMÖ	|	UDDEVALLA

FINNS	
ÄVEN	I	
27”Inet Badboll

på köpet!



10www.metro.se
torsdag 2017-06-29

Polisen har inte pengar för att bemanna alla stationer i sommar. FOTO: TT

Kent Ekeroth under rättegången vid Stockholms tingsrätt där han dömdes för ringa misshandel. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Brott. SD-toppen Kent 
Ekeroth döms för ringa 
misshandel efter en 
 händelse i en krogkö  
i november. ”Det är en 
felaktig dom rakt av. Jag 
kommer överklaga”, skri-
ver Ekeroth om domen. 
Metro sammanfattar vad 
som har hänt.

Vad tyckte tingsrätten?
I går klockan 11.00 föll 
 domen. Kent Ekeroth döms 

för ringa misshandel  
i Stockholms tingsrätt. SD-
politikern ska betala  
60 dagsböter á 640 kronor, 
enligt tingsrätten. Samman-
lagt 38 400 kronor. 
Vad sa Mattias Karlsson 
före domen?

Mattias Karlsson, SD:s 
gruppledare i riksdagen, 
har tidigare sagt att Kent 
Ekeroths tid som riksdags-
politiker för Sverigedemo-
kraterna är slut om han 
fälls för brottet.
Vad sa Mattias Karlsson 
efter domen?

Mattias Karlsson, SD:s 
gruppledare i riksdagen, ut-
talade sig i Sveriges radio 
om domen:

– Vårt utlåtande efter det 
här är att om den här do-
men vinner laga kraft och 
det inte blir ett överklagan-
de, då måste ju Kent Eke-
roth lämna riksdagen och 
kan inte längre företräda 
Sverigedemokraterna.
Hur reagerade Ekeroth på 
domen?

Kent Ekeroth skrev kort 
efter att domen offentlig-
gjordes ett inlägg på Face-

book där han meddelade 
att han tänker överklaga. 
”Det är en felaktig dom 
rakt av. Åklagaren motbevi-
sade på inget sätt min nöd-
värnsinvändning. Jag kom-
mer överklaga”, skrev han. 
Överklagandet ska göras 
senast den 19 juli.
Har statsministern uttalat 
sig?

Ja, det har han. Så här sa  
Stefan Löfven till TT:

– Rätten har haft sin 
gång. Man kan konstatera 
att domen har fallit.
JOHAN WIKÉN

Kent Ekeroth döms 
för ringa misshandel 
– ”tänker överklaga”

Brott. Skärpta straff  
för Facebook-våldtäkt
Straffen skärps för de tre 
män som dömts för den 
uppmärksammade våldtäk-
ten i Uppsala som sändes 
live på Facebook.

Svea hovrätt slår fast 
tingsrättens dom vad gäller 
vilka brott som männen 
gjort sig skyldiga till, men 
skärper fängelsestraffen för 
samtliga, skriver hovrätten 
i ett pressmeddelande.

Den 21-åring som tidigare 
dömts för våldtäkt och 
medhjälp till våldtäkt får 
sitt straff förlängt från två 
år och fyra månaders fäng-
else till två år och åtta 
 månader. Den 18-åring som 
dömts för våldtäkt får straf-
fet förlängt från ett år till 
ett år och fyra månader.

Den 24-åring som filma-
de våldtäkten får straffet 
förlängt från sex månaders 
fängelse till åtta månader, 

för grovt förtal och under-
låtenhet att avslöja våld-
täkt. Domen hade överkla-
gats av både åklagare och 
samtliga försvarsadvokater. 
Åklagaren ville se strängare 
straff och de tre männen, 
som hela tiden nekat till 
brott, ville bli helt frikända.

24-åringen som filmade 
våldtäkten är dessutom åta-
lad för grov misshandel 
 efter att han ska ha kniv-
huggit en släkting i armen  
i mitten av juni, rapporterar 
SVT Nyheter Uppsala. TT

Hovrätten skärper straffen mot de 
tre männen för Facebook-våldtäk-
ten i Uppsala. ILLUSTRATION: TT

Under sommaren kan möj-
ligheterna att få hjälp  med 
hittegods, passhantering, 
vapeninlämning och olika 
typer av tillstånd från poli-
sen minska rejält på sina 
håll.

Ungefär 70 polisstatio-
ners receptioner slår igen 
under hela eller delar av 
sommaren, vilket Sveriges 
Radio Ekot rapporterat om.

I Värmland håller elva 
stationer stängt i hela tolv 
veckor. 

Pengarna har helt enkelt 
inte räckt till för beman-

ningen, enligt Carina Hertz-
berg, kanslichef på polisen 
i Värmland.

– Det är inte bra. Vi vill 
vara så tillgängliga som 
möjligt, men i det här fallet 
har vi valt att inte sätta po-
lisiära resurser i   receptio-

nen utan har prioriterat 
poliser ute i verksamheten. 
Medborgarna får tyvärr pla-
nera lite mer än vanligt un-
der sommaren, säger hon.

Många av orterna där po-
liskontoret stänger över 
sommaren är små och har  

i vanliga fall begränsade  
öppettider. Men det finns 
även de som är större.  En 
stad som är drabbad är Da-
larnas residensstad Falun. 
Här är polisens reception 
stängd under sex sommar-
veckor.

Kommunalrådet Susan-
ne Norberg (S) är kritisk till 
att medborgarna istället 
hänvisas till Borlänge. 

– Det är jättetråkigt och 
olyckligt, säger hon.

Polisens bemanning begränsas – cirka 70 
polisstationer stänger under sommaren

LINNEA 
JOHANSSON
linnea.johansson@metro.se

Arboga. Rätten: Båda är 
åtalade skyldiga till mord
42-åriga Johanna Möller är 
skyldig till mord och mord-
försök på sina föräldrar i en 
stuga utanför Arboga. Hon 
har också anstiftat till mord 
på sin make och begått 
 ytterligare en lång rad all-
varliga brott, anser Väst-
manlands tingsrätt.

Rätten anser också att 
hennes ex-pojkvän Moham-
mad Rajabi är skyldig till 
mordet på fadern.

Beslutet i tingsrätten är 
inte en dom, utan underlag 
till ett beslut om att de åta-
lade ska genomgå rättspsy-
kiatriska undersökningar. 
Johanna Möllers försvarare, 
advokat Amanda Hikes, vill 

vänta på domen innan hon 
kommenterar tingsrättens 
beslut, men hon poängterar 
att Johanna Möller genom 
hela processen har sagt sig 
vara oskyldig.

– Min klient har hela 
 tiden förnekat varje in-
blandning och hon håller 
inte med om att det över-
tygande bevisning.

De rättpsykiatriska un-
dersökningar som Johanna 
Möller och Mohammad 
 Rajabi nu ska genomgå 
 väntas ta runt fyra veckor. 
Först sedan undersökning-
arna är slutförda kan tings-
rätten meddela domar och 
eventuella påföljder. TT

42-åriga Johanna Möller är skyldig till mord och mordförsök, anser 
 Västmanlands tingsrätt. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Politisk karriär

”Det är mycket 
ovanligt att en 
riksdagspolitiker  
i Sverige döms för 
ett våldsbrott. Och 
beskedet från Sve-
rigedemokraterna 
är glasklart: Att 
det inte finns 
 någon möjlighet 
för Ekeroth att 
 vara representant 
på någon nivå för 
SD om domen står 
fast.”
Johansson Heinö, statsvetare vid 
den borgerliga tankesmedjan 
Timbro till TT.

En station i Stockholm stänger och flyttar

Region Stockholm 
Kista: Ska stänga och flytta 
till Solna, men på grund av 
arbetsmiljöskäl.
FOTNOT: LÄS HELA LISTAN PÅ METRO.SE.  
I LISTAN ÄR BARA DE POLISSTATIONER 

SOM ÄR HELT STÄNGDA  NÅGON PERIOD 
UNDER SOMMAREN ANGIVNA. ANDRA 
POLISSTATIONER KAN HA FÖRÄNDRADE 
ÖPPETTIDER. FÖR UPPDATERADE UPP-
GIFTER GÅ TILL POLISENS HEMSIDA.
KÄLLA: POLISEN.
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EU:s budgetbas: Sverige 
bör  betala miljarder mer
EU. Sverige riskerar som 
vä ntat att bli av med sin 
rabatt på EU-budgeten 
i och med Storbritan-
niens utträde ur unionen 
– åtminstone om EU:s 
budgetk ommissionär 
Günther Oettinger får 
som han vill.

– Vi måste se till att slutet 
på Storbritanniens rabatt 
innebär att också de andra 
rabatterna försvinner, säger 
Oettinger på en presskonfe-
rens i Bryssel, när han pre-

senterar en vitbok över 
kommissionens tankar om 
framtida EU-budgetar.

Storbritannien får sedan 

1980-talet en rabatt på sin 
EU-avgift, ursprungligen 
framförhandlad med hän-
visning till landets relativt 
lilla jordbrukssektor. 

Med åren har även Sve-
rige och Danmark och an-
dra nettobetalare till EU 
fått mindre rabatter på sin 
avgift. För svensk del är 
summan just nu motsva-
rande ett par miljarder kro-
nor om året.

En annan fråga som lyfts 
i kommissionens vitbok är 
om nästa långtidsbudget 
i EU – från år 2021 – ska 
 löpa över fem eller sju år.
TT

Günther Oettinger ser ett slut för 
den svenska rabatten. FOTO: AP

Cyberattack sprids 
över världen – det  
här vet vi än så länge
Internet. Ett nytt dator-
virus sprids över världen. 
Säkerhetsexperter försö-
ker att ta reda på hur 
nätattacken fungerar, 
oc h vad som ligger bak-
om. 

Vad gör viruset?
Viruset låser din dator, krypte-
rar filerna och hindrar omstart. 
Du möts av ett meddelande att 
du måste betala in motsvaran-
de 300 dollar i den digitala va-
lutan bitcoin för att kunna låsa 
upp datorn.
Varifrån kommer viruset?
Attacken började den 27:e juni 
i Ukraina. Den ukrainska mjuk-
varuutvecklaren Medoc, som 
tillverkar ekonomiprogram, 
ska ha skickat ut en uppdate-
ring. Uppdateringen verkar ha 
innehållit den skadliga koden.
Hur sprids viruset?
När viruset väl kommit in i sys-
temet försöker det på flera sätt 
att spridas inom nätverket. 
Bland annat letar det efter ad-
ministratörsrättigheter, och 
använder sig sedan av dem för 
att skicka ut uppdateringar till 
andra datorer i nätverket, som 
på så sätt installerar viruset.

    – Det sprider sig som en löp-
eld i de nätverk som datorn 
har tillgång till, säger Becky 
Pickard vid IT-säkerhetsföreta-
get Digital Shadows.
     Att viruset använder admi-
nistratörsuppgifter gör att den 
sprids som en så kallad mask 
från dator till dator, enligt 
 Henrik Bergqvist, områdeschef 
 cybersäkerhet på Cisco.
    – Det här är något som kan 
sprida sig bara genom att man 
sätter sig på ett internetkafé.
Vad kallas det?
Många kallar viruset Petya. 
Men ett annat virus som 
spreds förra året bar samma 
namn, och då det nu rör sig 
om ett nytt virus tycker säker-
hetsfirman Kaspersky att det 
bör kallas NotPetya. Ett annat 
namn som förekommit är 
 Goldeneye.
Vad är kopplingen till 
 Wannacry?
Båda det nya viruset och Wan-
nacry, som började spridas 
i mitten av maj, utnyttjar ett 
verktyg som kallas Eternal 
blue, som av experter anses ha 
utvecklats av USA:s under-
rättelseorgan NSA, som kan 
sprida viruset inom ett data-
nätverk. Båda virusen låste 
också användarnas datorer, 

krypterade filerna och krävde 
lösensumma för att ge nyck-
eln. Det nya virusets spridning 
är dock mer sofistikerat.
Vad är motivet?
Utpressarna kräver 300 dollar, 
vilket i sammanhanget är en 
relativt låg summa. Men det 
kan bli mycket pengar om 
många betalar. 
Ska man betala?
Experter och polis säger nej. 
Enligt Digital Shadows är ock-
så det mejlkonto som är kopp-
lat till kontot dit pengarna ska 
betalas in låst, vilket gör att 
det inte finns något sätt för 
 utpressarna att skicka ut kryp-
teringsnyckeln till rätt person.
Hur skyddar man sig?
Uppdatera operativsystem och 
program, ha ett uppdatera sä-
kerhetsskydd, använd säker-
hetskopiering och klicka inte 
på filer via mejl om du inte sä-
ker på att de är osmittade.
– Företagsnätverk måste för-
söka att införa nätverksseg-
mentering, så att inte en 
 användardator kan nå en 
 annan användardator via 
 administratörsverktyg, säger 
Henrik Bergqvist. 
KÄLLOR: CERT-SE, DIGITAL SHADOWS, SY-
MANTEC, CISCO

GUSTAV SJÖHOLM/TT 

Tyskland

Parlament röstar om 
homoäktenskap 
Det tyska underhusets 
juridiska utskott har ba-
nat väg för en omröst-
ning i parlamentet un-
der morgondagen om 
att legalisera homo-
äktenskap. Utskottet 
röstade för att sätta upp 
förslaget på förbunds-
dagens dagordning.

En omröstning i par-
lamentet väntas sluta 
med att samkönade äk-
tenskap blir lagliga, ef-
tersom en majoritet av 
ledamöterna väntas rös-
ta ja om de inte måste 
följa partilinjen. TT-AFP

Spanien

Mallorcabaserad 
terrorcell avslöjad
En terrorcell inom IS 
har avslöjats på Mallor-
ca, meddelar spansk po-
lis. Fyra personer har 
gripits på den spanska 
ön, samtidigt som två 
misstänkta ur cellen ta-
gits av polis i Storbritan-
nien respektive Tysk-
land. Enligt uttalanden 
från inrikesdepartemen-
tet i Madrid var grup-
pens verksamhet mest 
inriktad på att övertala 
ungdomar i Europa att 
åka till Syrien för att 
strida, inte utföra dåd 
i västvärlden. TT-AP

Nato

Natoländer ökar sina 
försvarsutgifter
Europeiska Natomed-
lemmar och Kanada 
kommer under 2017 att 
öka sina försvarsutgifter 
med 4,3 procent, säger 
Natochefen.

– Efter år av minsk-
ningar såg vi 2015 en re-
ell ökning av försvarsut-
gifterna hos de europe-
iska medlemmarna och 
Kanada, säger Jens Stol-
tenberg.

– Det här året ser vi 
en ännu större reell ök-
ning på 4,3 procent. Vi 
växlar verkligen upp.  
TT-AFP-REUTERS
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Sommar och semester 
betyder för många en 
chans att fundera på 
karriären. Ett par 

veckor in i ledigheten har 
du äntligen tillräcklig dis-
tans till din fullsmetade 
jobbvardag för att se 
 nyktert på den. 

Kanske är du en av dem 
som då bestämmer dig för 
att söka det där jobbet hos 
konkurrenten som du har 
goda chanser att få, eller 
att nappa på det där erbju-
dandet från en firma i en 
helt annan bransch. Eller 
mer troligt – du tillhör den 
majoritet som inte har den 
blekaste aning om hur du 

ska göra med dina val-
möjligheter.

I den här kolumnen 
struntar jag i min vanliga 
princip att basera en tes på 
forskning. I stället utgår 
jag från det som kallas 
anekdotisk bevisning – det 
vill säga sådant jag stöter 
på i min privata och profes-
sionella vardag. Och det är 
påfallande ofta personer 
som tvekar inför att ta 
 nästa steg i karriären när 
chansen dyker upp, fastän 
det objektivt sett verkar 
finnas goda skäl att göra 
det. 

Egentligen är det inget 
konstigt med det. Att vi 

människor överlag helst 
undviker risk (vi vet vad vi 
har men inte vad vi får) är 
väl dokumenterat. Men ett 
par felantaganden – mer 
 eller mindre medvetna  
– återkommer nästan alltid 
hos personer i jobbdilem-
man. 

Det första är den outta-
lade idén om att ditt nästa 
jobb är ett du ska behålla 
hela livet. Tänk då på att 
det inte är ett äktenskap 
du ska ingå med arbets-
givaren, och att Sverige för-
bjöd slaveri år 1813 – du 
har alla möjligheter att 
 kliva ut genom dörren  om 
det inte blev som du tänkt. 

Du kommer hur som helst 
vara en klokare person när 
du gör det. 

Det andra är föreställ-
ningen om att ditt nya jobb 
ska vara en bättre version 
av det du redan har. I själva 
verket är det ofta mycket 
värt att hoppa på ett upp-
drag som är bra (och dåligt) 
på andra sätt än ditt nuva-
rande jobb. Det breddar 
din kunskap och gör dig 
mer flexibel, både psyko-
logiskt och på arbetsmark-
naden.

Ditt nästa jobb behöver 
inte vara perfekt – det kan 
finnas goda skäl att ta 
chansen ändå.

METROJOBB.SE

Jobbkolumnen

BJÖRN 
HEDENSJÖ
JOURNALIST, FÖRFATTARE OCH 
ORGANISATIONSKONSULT

NÄSTA JOBB MÅSTE INTE VARA PERFEKT

Välkommen!

HITTA RÄTT 
TEMPO

Det är lustigt det där, hur 
ofta vi stressar för att 

 sedan kunna slappa. Jag 
vet inte hur många gånger 

jag stått och packat min 
resväska 30 minuter innan 
det är dags att åka till flyg-
platsen, bara för att jag all-
tid är ute i sista minuten. 
Är det bara dålig plane-
ring, eller är det något 

slags klassiskt semesterbe-
teende? Läs mer om hur du 
hittar ditt semestertempo 

här bredvid. 

HITTA DITT NYA JOBB PÅ METROJOBB.SE

Mer läsning på 
Metrojobb.se

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

Så blir du ett proffs på 
att ringa kalla samtal

3

Psykologen: Därför är 
det bra att ta långlunch

1

Så blir du en mästare 
på att gå utanför din 

trygghetszon

2

Experten: Så gör du för att 
varva ner inför semestern

Tänk inte ”ända in  
i kaklet”

1  Att stressa för att kunna 
vara ledig är ingen bra 

kombination. Även om du 
har mycket att göra är det 
ingen bra idé att köra fullt ös 
så att du går in i din första 
semestervecka totalt slut-
körd. Boka in färre möten 
och prioritera att göra en bra 
avlämning för dig själv. 

Gör två listor 

2  Skriv en lista med saker 
som du måste göra 

innan semestern och en lista 
på saker som kan vänta till 

efter. När du 
prioriterar det 
viktigaste så 
kommer du 
också att mär-
ka att vissa 
saker kanske 

inte är så brådskande som 
du före ställer dig just nu.  

Begränsa din  
tillgänglighet

3  Tänk efter redan nu 
hur tillgänglig du vill 

vara under semestern. Din 
ledighet är till för att du 
ska få återhämtning och du 
ska inte känna dig tvingad 
att vara tillgänglig. Sätt ett 
autosvar på mejlen och tele-
fonen med ett klart 
besked om hur 
du svarar på mejl 
och när du är 
tillgänglig igen. 
En bra idé är att 
stänga av noti-
fikationerna på 
din telefon eller 
helt enkelt logga 
ut från jobbmejlen så att du 
inte kan läsa den.  

Jobba med post it-lappar

4  När du kommer tillbaka 
från ledigheten 

med en trött semester-
hjärna kan det vara svårt 
att komma i gång. Förbered 

redan nu en liten post 
it-lapp med lite lätt-
sammare uppgifter 
som du kan ta tag  

i dagen du kommer tillbaka. 
 
Ta en kortvecka

5  Vem säger att du inte 
kan komma tillbaka 

från semestern på en ons-
dag? Genom en kortvecka 
får du en mjukstart och du 
slipper den klassiska sön-
dagsångesten dagen innan 
det är dags att börja jobba 
igen. Samma sak gäller innan 
semestern – att ta en kort-
vecka kan motivera dig till att 
orka med den sista biten.  

Semestern är till för vila och återhämtning, men ofta är tiden just innan en ledighet extra stressig. Johan 
 Mellnäs på arbetsmiljöorganisationen Prevent kommer med sina bästa varva ner-tips. ANNA ÅSLUND

Johan Mellnäs jobbar på arbetsmiljöorganisationen Prevent. FOTO: PRIVAT

Söker 
Montör

Svinninge Marina söker ny medarbetare
Omväxlande arbete beroende på årstid. Under höst 
och vår övervägande del med upptagning och sjö-
sättning av båtar.

Resterande del av året reparationer och underhåll av 
bryggor och fastigheter.

Läs mer om oss och tjänsten på 
www.metrojobb.se.

Omsorgspedagog 
med utbildning och arbetslivserfarenhet inom 

neuropsykiatri/psykiatri.
Torsgränd 31, Norrmalm, Stockholm. Även möjlighet 
a!  arbeta söder om söder 2018. Läs mer om tjänsten på 

http://www.metrojobb.se/jobb/1163479-omsorgspedagog

Gruppboende för dig med Asperger (ASD)
www.cedervillan.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.

NÄR DU BEHÖVER 
NYTT JOBB.SNABBT.
metrojobb.se
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Hör prisbelönta Metro Viralgranskarens 
Hugo Ewald samtala med ekonomen och Metro-
krönikören Abdullah Miri inför publik I Botaniska 
trädgården tisdag den 4 juli klockan 16.00

NÄR: 4 JULI
VAR: SÄCKEN 6 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
TID: 16:00
ARRANGÖR: METRO EVENTS

”Sant och falskt om immigration och integration”

Hugo Ewald
Redaktör Metro Viralgranskaren

Abdullah Miri
Krönikör Metro

info@metroevents.sePartner

KULTURAMA
1976-2016

GÅ EN KURS I HÖST!
Kulturama i Hammarby Sjöstad
SÅNG  MUSIK  MUSIKPRODUKTION  

TEATER  DANS  ARTISTSKOLAN
 Boka nu på kulturama.se

1

UTBILDNING

Behöver du
rekrytera?
Lägg in din jobbannons 
på metrojobb.se
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Välkommen!

TA DET 
LUGNT PÅ 
VÄGARNA

Better safe than sorry. En 
livsåskådning jag nog har 
missbrukat, gällande allt 

mellan bäst före-datum på 
mjölk och kringresande 

 tivoliarrangemang. Men är 
det någonstans jag inte 

ångrar mitt fega mantra så 
är det i trafiken. Jag hade 
kunnat ha det som klister-

märke på bakrutan. 
 Sommaren är en härlig 

bilårstid, men också farlig, 
och den största risken är 

fortkörare. Ta det lugnt på 
vägarna! 

ERIK BACKLUND,  
MOTORREPORTER

Citat

”Roadkill är 
hälso sammare 

för konsumenter 
än kött mättat 

med antibiotika”
Djurrättsorganisationen PETA 
 uttalar sig positivt till att del-
staten Oregon klubbat att så 
kallade ”roadkills”, djur som 

skadats eller dött i trafiken, ska 
få hamna på hungriga amerika-
ners tallrikar i stället för att gå 

till spillo.

Bilarnas inbyggda säker-
hetsutrustning har gjort 
stora framsteg de senaste 
åren. Sedan krocktester 
började genomföras i mit-
ten av 90-talet har medve-
tenheten hos konsumenter 
ökat – och tillverkarna kon-
tinuerligt pressats att leve-
rera säkrare fordon.

– Antisladdsystem gick 
från noll till hundra på bara 
ett par år och i dag finns 
krockkuddar, sidokrock-
kuddar och sidogardiner  
i varje nytillverkad bil. 
 Tyvärr ser vi inte riktigt 
samma snabba utveckling 
på autobroms, men tek-
niskt sett är bilen ändå 
 väldigt säker i dag, säger 
Helena Stigson, trafiksäker-
hetsforskare på Folksam 
och lägger till:

– Det är i stor utsträck-
ning förarnas beteenden 
som behöver påverkas med 
ny teknik, så att inverkan 
av hastighetsöverträdelser, 
mobiltelefonanvändning 
och rattonykterhet kan 
minskas.

Hon menar att det vik-
tigaste att tänka på som bil-
förare är självklart för de 
allra flesta: att vara nykter, 
spänna fast bilbältet och 
hålla sig inom hastighets-
gränserna. Men det är fram-
för allt den sista punkten 
som många tummar på, sär-
skilt nu under semester-
månaderna. 

– På sommaren är hastig-
heten utan tvekan den 
största orsaken till olyckor. 
När det är ljust och fint 
 väder trycker många gärna 

lite extra på gasen. Hastig-
hetsgränsen speglar vilken 
hastighet som är säker för 
just den väg du kör på. För 
varje kilometer i timmen 
över den ökar risken för att 
vara med om en olycka, 
men också för att skadas 
 fysiskt när en olycka inträf-
far. 

Några särskilda tider på 
dygnet som är säkrare än 

andra är svåra att ange, 
 menar Helena Stigson. Att 
undvika mörker kan vara 
klokt, men samtidigt mär-
ker man att de flesta tar det 
lite lugnare när solen har 
gått ner. Däremot går det 
alltid att förbereda sig och 
planera för en säkrare resa 
på andra sätt.

– Mötesseparerade vägar 
minskar antalet döda och 
allvarligt skadade i trafiken 
med upp till 70 procent. 
Och med tanke på det kan 
det vara värt att köra en 
 liten omväg om det innebär 
att du kan färdas längre 
sträckor på sådana vägar. Se 
också till att vara väl ut-
vilad och att komma iväg  
i god tid inför en längre 
körning, så att du inte blir 
stressad om det till exem-

pel blir köbildningar.
Men det går att göra 

mer, till exempel med pack-
ningen. För även om det 
kan vara lockande att prop-
pa bakluckan full med bad-
leksaker, ombyten och kyl-
väskor bör du tänka till ett 
varv extra innan du lägger 
den sista biten i pusslet.

– Grundregeln är att 
packa tunga föremål lågt 
och i mitten av bagage-
utrymmet, nära tyngd-
punkten. Packa aldrig över 
ryggstöden till baksätet, 
där de skulle kunna flyga 
fram och in i kupén. Und-
vik också att ha lösa före-
mål inne i kupén. Måste du 
– använd säkerhetsbälten 
för att spänna fast dem, 
 säger Helena Stigson. 
ERIK BACKLUND

Sommarmånaderna innebär många och långa sträckor i bilen för en stor del semesterfirande svenskar. Tekniskt 
sett är bilen säkrare än någonsin, men olyckor är fortfarande en del av verkligheten. Metro Motor tog hjälp av 
expertisen för att utreda hur vi kan minimera dem. 

Kör säkert i sommar
”På sommaren är hastigheten utan tvekan den största orsaken till olyckor”, säger Helena Stigson, tradiksäkerhetsforskare på Folksam. FOTO: SIGRID MALMGREN

Bilfärd

”Se till att att vara 
väl utvilad och 
komma iväg i god 
tid inför en längre 
körning.”
Helena Stigson om hur du unvdiker 
en olycka när du kör i sommar.

Foto: Shervin LainezMETRO 
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  Regina Spektor och andra grymma akter 
på Way Out West i Göteborg den 10-12 augusti.
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Hur säker är din bil – egentligen?
Vad betyder egentligen krocktesterna och hur säker är en 
 begagnad bil? Att köpa såväl nytt som gammalt kan vara snårigt.

Motormännens trafiksäkerhetsansvarige tipsar om grund-
läggande saker att kolla på när du köper ny kärra. ERIK BACKLUND

Inför bilköpet finns många 
faktorer att väga in i ekva-
tionen. Pris, bränsleförbruk-
ning, miltal och service-
behov. Men också den som 
ingen egentligen vill tumma 
på: säkerhet. Carl Zeidlitz, 
trafiksäkerhetsansvarig på 
Motormännen menar att 
det finns mycket hjälp och 
vägledning att tillgå, inte 
minst i form av konsument-
tester. 

– Euro NCAP är en fri-
stående organisation som 
genomför krocktester, och 
deras resultat ska man defi-
nitivt titta på när man fun-
derar på att köpa bil, ny 
som gammal. Däremot ska 
man veta att mycket har 
hänt och att kraven på 
 säkerhet har höjts markant 
de senaste åren. En bil som 
fick fyra stjärnor för tio år 
sedan hade kanske bara fått 
två i dag, säger han.

Bilarna betygsätts med 
stjärnor från en till fem. 
Krocksäkerhet är grunden 
sedan kan finesser, såsom 
autobroms, adaptiva helljus 
och filhållningsassistans, 
 bidra till högre betyg. 

– Gäller affären en nytill-
verkad bil, eller en av senare 
årsmodell, kommer du 
långt på att helt enkelt läsa 
dig till vilka funktioner och 
system som erbjuds och 
ställa dem mot varandra. 

Men är det snarare ett 
 begagnat fordon du sneglar 
på erbjuds förmodligen inte 
samma utbud, och behovet 
att gräva lite djupare  
i bilens historia och faktiska 
skick ökar.

– Först och främst ska 
man absolut leta efter en bil 
som har antisladdsystem. 
Det har bidragit till trafik-
säkerheten avsevärt och 
finns på de flesta modeller 

från slutet av 00-talet och 
framåt, säger Carl Zeidlitz.

Undersök sedan att allt 
ser helt och rent ut. Att bil-
bältena spänner som de ska 
och inte har några  revor, att 
inga varningslampor  lyser 
när du startar bilen och att 
interiören inte ser överdri-
vet skadad eller sliten ut.

– Det finns många saker 
man kan undersöka som 
lekman. Det du bör kolla, 
om bilen inte nyligen är 
 besiktigad, är att bromsarna 
tar jämnt och effektivt när 
du testkör bilen, att inga 
stenskott skymmer sikten 
eller sitter nära hörnen, att 
det finns rätt oljenivå  
i motorn och att mönster-
djupet på däcken är tillräck-
ligt djupt, säger Carl Zeid-
litz och fortsätter:

– Känner man sig osäker 
kan man dessutom köpa en 
bilkontroll hos något bil-
provningsföretag. Det kan 
vara som en vanlig kon-
trollbesiktning men rappor-
teras inte till Tran-
sportstyrelsen. Det är bara 
tänkt som en rådgivning för 
köpare och säljare.

Soppatorsk, felnavigering 
eller olycka. Precis som det 
finns härliga stunder på vä-
garna finns det de du helst 
vill slippa uppleva. Skulle 
de inträffa kommer du att 
tacka dig själv för varenda 
liten pinal som kan göra 
situationen bättre.

Varningstriangel och 
varningspuck
En varningstriangel är 
obligatorisk att ha i 
bilen, men att ha två 
är bra. Extra bra 
är att komplet-
tera dem med 
varningspuckar med LED-
lampor. Ställ pucken framför 
en triangel för att göra den 
ännu lättare att upptäcka på 
långa avstånd.

Reflexväst
Om du måste lämna bilen 

kan en reflexväst 
vara skillnaden 

mellan att bli 
sedd eller 
inte. När 
du ändå 
köper en, 
köp flera 
så att det 

också räcker till 
alla passagerare. Se till att 

ha dem tillgängliga  inifrån 

kupén, annars för lorar de sitt 
syfte. Det är dessutom lag på 
reflexväst i bilen i flera euro-
peiska länder.

Första hjälpen-väska
Finns i olika 
storlekar och 
med varierat 
innehåll. Det 
är viktigare 
att du har en 
än att du har 

den största. 
Se med jämna mellanrum 

till att produkterna i väs-
kan inte har passerat 
sina bäst före-datum.

Starthjälp 
En livräddare om batteriet 
har laddat ur och du är 
strandad i ödemarken efter 
en kaffe i skogsbrynet. Nyare 
modeller har dessutom USB-
anslutningar som du kan 
ladda mobiltelefonen 
med.

Nödhammare med 
 bälteskniv
Används för att krossa rutor 
och skära loss bilbälten som 
kan klämmas fast vid olyck-
or. Tänk på att ha hammaren 
lätt tillgänglig från förarplat-
sen om det är ditt eget bälte 
som behöver skäras upp.

Bogserlina och 
 star tkablar
Oavsett om det är du som 
behöver dem eller en med-
trafikant kan det klassiska 
första hjälpen-kitet för bilar 
enkelt vända en hopplös 
situation till ett läge för en 
high five och hurrarop.

Vattenflaska
Bilpendlar du 
genom stan är 
den inget måste, 
men  under längre 
 resor kan en 
flaska vatten bok-
stavligen talat 
vara en livräd-
dare. Det kan också vara bra 
att ha nötter eller  någonting 
annat att tugga på om något 
oväntat skulle hända.

Brandsläckare
Om du har plats är 
det bra att ha en 

liten brandsläckare 
tillhands i din bil 
men den får inte 
 ligga löst i kupén 
– då kan den flyga 
runt vid en kolli-
sion eller kraftig 
inbromsning och 

skada  någon i bilen.
KÄLLA: CARL ZEIDLITZ, TRAFIKSÄKERHETS-
ANSVARIG, MOTORMÄNNEN.

Carl Zeidlitz, Motormännens 
trafiksäkerhetsansvarige.  
FOTO: PRESSBILD MOTORMÄNNEN

Utrusta bilen rätt – sakerna du borde packa innan du ger dig ut på vägarna

UTRUSTAD FÖR ATT VARA HÄR OCH NU.

NYA SEAT LEON 5D

TECHNOLOGY TO ENJOY

SVERIGEPREMIÄR FÖR NYA SEAT LEON 5D FRÅN 169.900:-

Nya SEAT Leon kommer laddad med mer teknologi, design och funktionalitet än någonsin tidigare. Med en rad aktiva säkerhetssystem för dig som förare och multimedia-
system som du enkelt kopplar upp dig mot är nya Leon skapad för att göra livet på vägen lite enklare, roligare och tryggare oavsett vart du är på väg. För dig som finansierar 
via SEAT Financial Services ingår alltid 3 års fri service, 3 års nybilsgaranti och 3 års assistans. Välkommen till oss på SEAT STOCKHOLM så bokar vi in en provkörning.

 Billån: Från 1.395:-/mån**   Privatleasing: Från 2.150:-/mån***

 FOTGÄNGARSKYDD   ELEKTRONISK HANDBROMS  
 FULL LED   8-TUMS PEKSKÄRM   KÖKÖRNINGSASSISTENT

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti 
i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Blandad körning Leon 5D 3,5–5,4 l/100 km, CO²-utsläpp 94–117 g/km. Miljöklass EU6. **SEAT Billån 
36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 2017-02). ***SEAT Privatleasing 36 mån, max 4.500 mil, 
ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2016). Eventuella övermil och onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften liksom eventuella tillval som t.ex metallic och vinterhjul. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Öppettider: Mån–Fre 09.00–18.00, Lör–Sön: 11.00–16.00  www.seatsthlm.se

SÄTRA TÄBY SÖDERTÄLJE

Sätra 08-503 338 40, Murmästarvägen 37
Täby 08-503 332 94, Gamla Norrtäljevägen 105–107
Södertälje 08-503 779 20, Forskargatan 13

Som stolt partner till MIDNATTSLOPPET erbjuder SEAT Stockholm alla våra bilköpare startplats  
i årets roligaste löparevent. Midnattsloppet är 10 km av skön atmosfär och härlig folkfest.  
Tillgängligt för alla, precis som SEAT! Kom i form till Midnattsloppet med SEAT Stockholm! 

STOLT PARTNER TILL
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FOTBOLLS-EM, DAMER,  
16 JULI–6 AUGUSTI, NEDER-
LÄNDERNA. Ingen riktig som-
mar utan liveidrott. U21-
knoddarna floppade så någon 
riktig mästerskapskänsla in-
fann sig aldrig där och då. Upp 
till damerna alltså, i ett EM 
som rubriceras ”Sundhages 
sista strid”. Mästerskapet blir 
Pia Sundhages sista som 
svensk förbundskapten och 
det kan också bli sista resan 
med gänget för veteranerna 
Lotta Schelin, Caroline Seger, 
Nilla Fischer och Hedvig Lin-
dahl. Nytt för detta EM?  
Panini-bilder och SAMLAR-
ALBUM! Gött. Jag började sam-
la under VM i Italien 1990. Har 
fortfarande dubletter av den 
brasilianske målvakten Cláudio 
Taffarel om någon vill byta 
mot kameruniern Thomas 
N’Kono?  

”THE BOYS IN THE BOAT”.  
I sommar läser jag den kriti-
kerrosade boken ”The Boys in 
the Boat” 
av Daniel 
James 
Brown 
som hand-
lar om det 
amerikan-
ska roddla-
get som, 
mot alla 
odds, vann 
OS-guld 
framför ögonen på Adolf  
Hitler i Berlin 1936. Dessutom 
läser jag den svenska journa-
listen Barbro ”Bang” Alvings 
skildringar från samma olym-
piad. ”Dagbok från Berlino-
lympiaden 1936”. Lite nazism, 
fascism och rasism alltså. Det 
verkar ju, dessvärre, vara på  
tapeten igen.

OJ: MADE IN AMERICA. Det 
här är en historielektion som 
heter duga och jag kan inte 
påminna mig om att jag har 
sett någonting som tagit be-
greppet ”the story behind the 
story” till den här nivån. I teve-
format delades 7,5 timmar 
upp i fem avsnitt – avsnitt som 
noggrant berättar om O.J 
Simpsons liv och idrottskarriär, 
om de svartas oändliga kamp 
mot rasismen i USA, om polis-
utredningen kring dubbelmor-
det O.J först misstänktes för 

och senare 
friades från, 
om mass-
media, den 
efterföljan-
de rätte-
gången och 
bevakning-
en kring 
den. Och 
hur allt – 

karriär, mord, rasism, media, 
friande dom – hänger ihop. Se 
den! SVT kommer att sända 
dokumentären med start  
9 juli.

SSSCHH! JAG LYSSNAR! Några 
babbel-och-gagg-poddar blir 
det  inte tal om i sommar. Jag 
vill ha längd, lugnare tempo 
och mer  genomarbetat 
att lyssna på. Sveriges 
Radio har ett gäng bra 
sportdokumentärer 
som är värda att stoppa 
i lurarna för. Jag är väl-
digt förtjust i berättel-
sen om OS i Los Angeles 
1984 – och i den om 
det jamaicanska 
boblandslagets 
framfart i Calga-
ry-OS -88.

MEDVETEN FRÅNVARO. Leva 
i nuet? Medveten närvaro!? 
Äh. På sommaren brukar jag 
– då och då – leva i det förgåg-

na. Och göra några 
”medveten frånvaro”-
övningar. Ett bra sätt 
är att plöja SVT:s 
 gamla VM- och EM-
krönikor, de flesta 
(från 1978 och framåt) 

finns samlade på vi-
meo.com (sök 
på ”VM-kröni-
ka”). Ju längre 
tillbaka i tiden 
man tar sig, 
desto bättre 

blir det. Och 
visst berättar till-
bakablickarna nå-

gonting om hur 
det var, hur det är, 
och hur... åtmins-

tone en del saker, 
som storleken på 
 shortsen, faktiskt 
var bättre förr.

”Sundhages sista strid”  
–och fler sommartips
Sommar, semester, lata dagar, kanske lite sol och alldeles säkert ösregn lika långa som kötiderna för en höftleds-
operation. Metros Marcus Leifby har förberett sig för alla tänkbara scenarion och tipsar om någonting att göra 

i hängmattan, på stranden, bakom gräsklipparen eller när badtemperaturen understiger 12 grader.  
Ha en underbar – och upplysande – sommar! 

Sedan ”knoddarna” i U21 floppat står det svenska turneringshoppet till damlandslagets EM-turnering – vad som kan bli den uppskattade förbundskaptenen Pia Sundhagens ”sista strid”. Utöver 
det passar Metros Marcus Leifby på att tipsa om allehanda kulturupplevelser som kan stilla abstinensen för fartfyld sport under slumriga semestrar. FOTO: TT

Urinprover

Nya anklagelser 
om dopade ryssar
Ett helt lager av rena urin-
prov. Det är vad Rysslands 
fotbollslandslag nu ankla-
gas för att ha använt i dop-

ningssyfte. 
– Vi vill veta vad som göm-
mer sig under vattenytan, 
säger Wadas utredare Ric-

hard McLaren. 
Richard McLaren, vid Inter-
nationella antidopningsby-
rån Wada, har kommit med 

nya dopningsanklagelser 
mot det ryska fotbolls-

landslaget. Enligt McLaren 
har Wada nya bevis som 
pekar mot att ryska fot-

bollsspelares dopningspro-
ver ska ha bytts ut. Det ska 
röra sig om 155 urinprover 
och läckta mejlkonversatio-
ner mellan högt uppsatta 

ryska ledare.  
– Det görs referenser till 

ett försök att hitta passan-
de prover att byta ut, vilket 
pekar mot att det finns ett 
upplag av rena prover nå-

gonstans, inte i labbet, 
som används för fotbolls-
spelare. Vi gör slutsatsen 
att fotbollen använder sig 
av ett annat system än de 

andra sporterna vi har rap-
porterat om, säger McLa-

ren. TT-AFP

Fotboll

Inga herrklubbar har 
ringt Pia Sundhage
Hennes meriter som dam-
tränare är svårslagna – tre 
raka OS-finaler, ett VM-sil-
ver och ett EM-brons.

Men Pia Sundhages tan-
kar om att få träna även 
herrlag ser ut att bli svåra 
att förverkliga. Hittills har 
inte en enda herrklubb 
hört av sig, berättar för-
bundskaptenen i Olof 
Lundhs podcast.

– Inte en enda gång, sä-
ger Sundhage i avsnittet, 
enligt Fotbollskanalen.

Pia Sundhage har varit 
förbundskapten för dam-
landslaget sedan 2012. 
 Efter sommarens EM 
 lämnar hon över till Peter 
Gerhardsson och till 
 årsskiftet går kontraktet 
med Svenska fotboll-
förbundet ut.

Hon har tidigare öppnat 
för en tränarroll på herrsi-
dan, kanske som assiste-
rande tränare, men har in-
te fått några egentliga för-
frågningar hittills.

– Nej. Det var en suppor-
ter som se att han gillade 
när jag pratade om laganda 
och undrade om jag inte 
kunde träna hans lag. TT

MARCUS LEIFBY,
SPORTEXPERT 
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Hearthstone. Avslöjar 
man för mycket av sina 
taktiker när man strea-
mar sina spel? Metro 
snackade med 
Hearthstone-spelaren 
och streamern Jeffrey 
”Sjow” Brusi för att höra 
hur han resonerar.

Streaming är vardag för 
många av proffsen inom e-
sporten. En bra underhåll-
ning och inspiration för 
fansen, men också en öpp-
ning för motståndare att på 
ett enkelt sätt studera deras 
spel.

En gren där strategier 
blir väldigt tydliga är under 
sändningarna på nätet 
i kortspelet Hearthstone.

– Man får bara bita i det 
sura äpplet och ta det. Jag 
försöker dölja mina kortle-
kar det är det mesta jag kan 
göra, säger svenske Team 
Liquid-spelaren Jeffrey 
”SjoW” Brusi som själv är 
en flitig streamer.

Inför en turnering hand-
lar allt om förberedelser 
och där tar den svenska 
stjärnan själv hjälp av 
streams för att läsa av sina 
motståndare.

– Om jag vet vem jag mö-

ter och han har 
spelat innan på 
stream så kollar 
jag alltid på 
matchen för att 
se vad han spelar 
för lekar. Det 
viktigaste är 
att veta ex-
akt vilka 
kort han spe-
lar i sin lek så 
att man kan 
spela runt 
det och veta 

vad som kommer, säger 
han.

Åt motsatt håll är SjoW 
inte lika orolig att avslöja 
för mycket under sändning-

arna på nätet. Även om 
han medger att det 
utan tvekan kan 
innebära fördelar 
för motståndaren.

– De kan veta 
om mina lekar och 
min strategi och 
det kan verkligen 
påverka hur 

matchbilden blir. Det blir 
en stor ”edge” för dem. 
Men om jag spelar optimalt 
så spelar det nästan ingen 
roll om de vet hur jag tän-
ker eller hur jag spelar, sä-
ger han.

Försöker man någon 
gång trolla sina motspelare 
genom att inför en turne-
ring spela något helt annat 
än det man tänker ta med 
sig dit?

– Jag har gjort det i en 
open cup online. Då spela-
de jag utan fördröjning  
i streamen så att de kunde 
gå in och se vad jag spelade 
för lekar och vad jag hade  
i min hand. Jag spelade jade 
druid men döpte den till ag-
gro druid bara för att mind-
gamea lite, säger Jeffrey 
”SjoW” Brusi.

Vet att det går att göra mindgames

”Om jag vet vem jag möter och han har spelat innan på stream 
så kollar jag alltid på matchen för att se vad han spelar för  
lekar. ”
Jeffrey ”Sjow” Brusi är inte främmande för att vilseleda motståndare – gör de som han och scoutar motståndet finns det 
utrymme för luriga taktiker.

ERIK GLANELL
reporter

”Sjow” studerar streams  
för att läsa motståndaren

”Man får bita i det sura äpplet”, säger Jeffrey ”Sjow” Brusi om det faktum att det är svårt att hålla hemligheter på en scen där matcherna streamas för vem som helst att studera. FOTO: SIMON KRONA

ErikSkoglund, 26 ska tävla i World 
Boxing Super Series.  
FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Boxaren Erik Skoglund, 26, 
bytte viktklass för att få gå 
en titelmatch.

Den chansen kommer 
han nu att få i en ny täv-
ling: World Boxing Super 
Series.

– Nu har jag chansen att 
beta av alla de bästa, säger 
han till TT.

Svenske boxaren Erik 
Skoglund kommer att vara 
med i World Boxing Super 
Series. Det är en ny utslag-
ningstävling där 16 boxare 
– åtta i supermellanvikt, åt-
ta i cruiservikt – kommer 
att tävla mot varandra från 
kvartsfinal till final för ett 
pris som kallas ”Muham-
mad Ali Trophy”. Intressant 
nog står även alla världs-
mästarbälten som de täv-
lande kommer med på spel.

Det innebär att Erik 
Skoglund, som bytte från 
lätt tungvikt till supermel-
lanvikt för att till slut få gå 
en stormatch, har chansen 
att ta hem bland annat Ge-
orge Groves WBA Super- 
titel.

– Det senaste halvåret 
har jag försökt landa en 
stormatch. Det som tar dö-
den på boxningssporten är 
alla förhandlingar och allt 
bakom kulisserna. Nu kom-
mer man att kunna förutse 
vilka matcher som kommer 
att gå. Det går att spekulera 
i sin egen framtid, säger 
Skoglund.

De boxare som blir topp-
seedade kommer själva att 
få välja sina motståndare 8 
juli, inför de första match-
erna som ska gå av stapeln 
hösten 2017. Finalen hålls i 
maj 2018, där vinnaren allt-
så är tänkt att gå hem med 
samtliga bälten som har va-
rit i ringen fram till dess. 
Förutom Skoglund och Gro-
ves är även Jamie Cox, även 
han obesegrad, presenterad 
i supermellanviktsklassen.

– Nu kan man inte ducka 
att möta sin motståndare, 
säger Skoglund.
Hur passar supermellan-
vikt dig?

– Jag har sparrat mot 
många av de bästa i världen 
i supermellanvikt. De är lite 
snabbare och rörligare än 
lätt tungvikt och det kom-
mer passa mig bra. TT

Nu får 
han sin 
titel-
chans

Bris: Övergrepp mot barn sker i alla idrotter
Sexuella övergrepp på barn 
är ett generellt problem 
som drabbar alla idrotter, 
vilket bekräftas i en rapport 
från Bris. Barnrättsorgani-
sationen kräver fler åtgär-
der från föreningarna.

Bris har gjort en sam-
manställning av forskning 
och barns vittnesmål. Bris 
har även redovisat vilka 
brister som finns inom 
idrottsföreningarna apropå 
arbetet med problemet.

– Relationen till en träna-
re kan bli nära och förtrolig 
och är i de flesta fall positiv. 
Men det finns en dynamik 
där relationen till tränaren 

kan komma att utnyttjas. 
Den förutsättningen ställer 
speciella krav om att man 
måste arbeta aktivt förebyg-
gande, säger Bris generalse-

kreterare Magnus Jägerskog.
Sexuella övergrepp före-

kommer generellt i ”rela-
tivt stor omfattning” i alla 
idrotter och föreningar, en-

ligt Bris. En anledning är att 
klubbarna inte vidtar sina 
föreskrivna förebyggande 
åtgärder.

– Det gäller att man kom-

municerar ut om en noll-
tolerans, att man kräver 
 registeruttag från belast-
ningsregistret från tränare, 
att föreningar ställer krav. 
Det ska vara självklarheter, 
säger Jägerskog.

– Det finns ett glapp mel-
lan policys och själva imple-
menteringen. Det leder 
fram till den stora slutsat-
sen att man behöver priori-
tera trygghet först och inte 
elitsatsningen.

– Det är viktigt att bar-
nen kommer till tals så att 
man kan stoppa de här för-
övarna.
NIKLAS SVAHN/TT

Fakta: Rapportens slutsatser

• Ytterligare steg behöver 
tas för att implementera ett 
barnrättsperspektiv inom 
idrotten.

• Sexuella övergrepp före-
kommer och är ett generellt 
problem inom idrotten.

• Policys behöver tydlig-
göras ytterligare för att 

 stärka skyddet mot sexuella 
övergrepp inom idrotten.

• Det finns ett glapp mellan 
policys och verklighet. Idrot-
ten har inte lyckats omsätta/
implementera policys i tydliga 
och handfasta rutiner, för så-
väl det förebyggande arbetet 
mot övergrepp som för age-
rande om övergrepp skett.

• Det finns en ökande med-
vetenhet om, och vilja till, 
ett förstärkt barnrättsper-
spektiv inom idrotten.

• Idrottens organisering 
 ställer särskilda krav på 
 uppförandekod samt 
 trygghetssystem.  
KÄLLA: BRIS
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Utan att ha stenkoll själv på vad det var som ställde till det för en månad sedan är Stina Nilsson nu tillbaka till 100 procent. FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Skidor. Oron kring Stina 
Nilsson är borta. Längd-
skidåkaren går för fullt 
på snön i Torsby. – Nu på 
lägret är det tänkt att jag 
ska vara med till hundra 
procent, säger hon.

För fyra veckor sedan tving-
ades Stina Nilsson bryta 
längdlandslagets läger 
i norska Sognefjell. Den 
24-åriga skidstjärnan, som 
är uttagen i OS-truppen till 
sydkoreanska kommunen
Pyeongchang, har sedan 
dess undersökts och mins-
kat träningsmängden. Vad 

det faktiskt handlade om 
då har hon inte stenkoll på, 
säger hon. Men faktumet 
att Stina Nilsson redan nu 
är tillbaka när längdlands-
laget åker på snö i Torsby.

– Jag har gjort det bästa 
av de här veckorna och är 
nöjd, säger hon.

– Det har gått bra här, 
men har varit lite ovant att 

åka på snö.
Vad var det som hände 
i Sognefjell?

– Jag kände att det inte 
var bra i kroppen och vi be-
stämde att jag skulle åka 
ner till Stockholm och un-
dersöka mig. 

– Det medicinska har jag 
ingen koll på, men vi gjor-
de en träningsanpassning. 

Det har varit bra, säger Nils-
son.

Någon oro för att det 
skulle vara något allvarligt 
– som överträning – kände 
hon inte.

– Nej. Jag är inte den ty-
pen som blir orolig på det 
sättet, men jag visste att det 
var ”hit, men inte längre”.

En speciell start på för-
beredelserna inför OS- 
säsongen, men inget som 
verkar störa den sorglösa 
Stina Nilsson för mycket.

– Det var givetvis tack-
samt att jag tog tag i det här 
i maj och juni i stället för 
oktober eller november. TT

Stina Nilsson är 
 tillbaka för fullt 

Taekwondo

En andra svensk 
hemskickad från VM
För andra dagen i rad 
har en svensk deltagare 
i taekwondo-VM tving-
ats lämna truppen efter 
vad förbundet beskriver 
som ”ovärdigt och 
osportsligt” uppförande.

Enligt Svenska tae-
kwondounionens hem-
sida slutade Omar Che-
hade lyssna på domaren 
och tog av sig hjälmen 
vid flera tillfällen i en 
match i 87-kilosklassen. 
Mitt i tredje ronden läm-
nade Chehade mattan 
och matchen. TT

Sommar-OS

Japan får beröm för 
en stramare budget
Internationella olympis-
ka kommittén, IOK, be-
römmer arrangörerna 
av sommar-OS i Tokyo 
2020 för att man lyckats 
strama åt budgeten. 

Just nu ser spelen ut 
att kosta 113 miljarder 
kronor mot den tidigare 
prognosen på 174 mil-
jarder. 

Ett tag talades det till 
och med om kostnader 
på 217 miljarder, fyra 
gånger den ursprungliga 
budgeten.
TT-AFP

Fälttävlan. EM-truppen 
består av sex ryttare

Tennis. Maldini förlorade 
stort i proffsdebuten

Den 17–20 augusti avgörs 
EM i fälttävlan i polska Str-
zegom och förbundskapten 
Fredrik Bergendorff tog på 
onsdagen ut sex ryttare va-
ra fyra ryttare rider i laget 
och två startar individuellt.

I laget rider Sara Algots-
son Ostholt/Reality 39, Lou-
ise Svensson Jähde/Waikiki 
eller Weloch’s Utah Sun, 
Ludwig Svennerstål/Para-
mount Importance och An-
na Freskgård/Box Qutie. In-
dividuellt startar Niklas 
Lindbäck/Focus Filiocus och 
Malin Josefsson/Allan V.

Dessutom är Hanna 
Berg/Quite Survivor och 
Linda Algotsson/ Fairnet re-
server på hemmaplan.

”Målet resultatmässigt 
är självklart en lagmedalj 
och det är absolut möjligt 
om de ryttare som är uttag-
na kommer till start”, säger 
Fredrik Bergendorff i ett 
pressmeddelande.

EM blir ett bra genrep in-
för nästa års VM och dess-
utom en chans för mindre 
rutinerade ryttare att få 
mästerskapserfarenhet.
TT

Sara Algotsson Ostholt och hästen Reality 39 är uttagna till fälttävlans-EM 
i Polen i augusti. FOTO: TT

Är du nybliven 49-åring och 
före detta fotbollsstjärna 
och funderar på att byta 
sport? Varför inte testa 
proffstennis?

Så kanske Paolo Maldini, 
under många år stjärnback 
i Milan och italienska lands-
laget, funderade. Maldini 
och hans tennistränare Ste-

fano Landonio, 46, fick  
i alla fall chansen att spela 
dubbel i Aspria Tennis cup 
i Milano, en proffstävling på 
Challengertouren, snäppet 
under ATP-turneringarna.

Hur det gick?
Det blev en klar förlust, 

1–6, 1–6 mot ett polskt par.
TT

Inte orolig

”Det var givetvis tacksamt att jag tog tag 
i det här i maj och juni i stället för okto-
ber eller november.”
Stina Nilsson bröt längdlandslagets läger för fyra veckor sedan.

Det kan Björksätra i Sätra stoltsera med i Socialstyrelsens 
 nationella brukarundersökning. Kavat Vård driver sedan 
2009 Björksätra med 48 lägenheter för personer med om-
fattande vård- och omsorgsbehov. Här har vi lång erfarenhet  
av sjukvård, omsorg och service. Till Björksätra kan du 
 komma direkt från sjukhuset eftersom vi även har fullt 
 möblerade och iordningställda lägenheter. Just nu har vi 
några lediga lägenheter. 
För mer information mejla magnus.gustafsson@kavatvard.se 
eller ring 08-580 047 13. Läs mer om oss på kavatvard.se.
 

100% kundnöjdhet 

När du läst klart Metro,
lägg gärna tillbaka tidningen i stället.
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Nöje 

Supermodell  
indragen 

i korruptionshärva
Ännu en världsstjärna dras 
nu in i den massiva korrup-
tionshärvan kring den ma-
laysiska investeringsfon-

den 1MDB. Den australiska 
supermodellen Miranda 

Kerr har fått lämna in 
smycken värda över 70 mil-
joner kronor till det ameri-
kanska justitiedepartemen-

tet. Smyckena hade Kerr 
fått i gåva av den malay-
siske finansmannen Jho 

Low, som anklagas för att 
ha tvättat pengar stulna 

från fonden. Det amerikan-
ska justitiedepartementet 
kräver tillbaka nästan 150 

miljarder kronor från 
1MDB. TT-AFP

Musik 

Ed Sheeran  
till Sverige

Den brittiske arenatruba-
duren Ed Sheeran kommer 
till Sverige nästa år, med-

delar arrangören FKP Scor-
pio. Den 10 juli äntrar han 
Ullevi i Göteborg och den 
14 juli är det Stockholms 

tur då han spelar på 
Friends arena. 

Ed Sheeran gav ut sitt tred-
je album ”Divide” i mars 

och etablerades som en av 
världens absolut största ar-
tister. Nyligen nådde han 
en miljard lyssningar på 

Spotify. TT

Film/Teater. Michael 
Nyqvists död kom som 
en chock för många. Han 
hyllas av vänner och kol-
legor som känner stor 
sorg. Nyqvist avled den 
27 juni i sviterna av lung-
cancer, han blev 56 år 
gammal.

Michael Nyqvist berättade 
inte om sin sjukdom för all-
mänheten utan enbart för 
vänner och familj. Han avled 
”efter en ett år lång kamp 
mot lungcancer”, enligt ett 
uttalade från hans talesper-
son Alissa Goodman.

En av dem som visste att 
skådespelaren var sjuk var 
vännen och skådespelaren 
Rafael Edholm som nyligen 
hade kontakt med honom.

– Han skrev att han skul-
le in på någon undersök-
ning och att han hoppades 
att det såg bra ut. Men det 
gjorde det väl inte då. Det 
är jättetråkigt, säger han 
till Expressen.

Regissören Kay Pollak ar-
betade med Michael Ny-
qvist i filmen ”Så som 
i  himmelen”. Pollak beskri-
ver skådespelaren som väl-
digt öppen med sig själv 
och mot andra.

– Vi hade också någon-
ting som förenade oss, det 
var hans vilja att gå väldigt 
långt, att vara absolut sann 
i en känsla, säger Pollak.

Efter beskedet uttryckte 
många sin sorg och hyll-

ningar på sociala medier.
Nyqvist var under åren 

i   scenskolan fadder åt skå-
despelaren Morgan Alling, 
som skriver om sin sorg på 
Facebook.

”Nej! Inte Micke! Fina 
du! Alldeles för tidigt! Han 
har under alla år av pröv-
ning varit där och stöttade 
mig i allt! Nu finns du inte. 
Kan inte förstå det! Blir så 
ledsen. Vila i frid mina 
vän”, skriver han.

Den skotske skådespela-
ren Gerard Butler mötte Ny-
qvist under inspelningen av 
”Hunter killer” och hyllar 
sin svenske motspelare i ett 
videoklipp på Twitter.

– Han är där uppe som en 
av mina favoriter, om inte 
min favorit – som någon 
med en fantastisk talang 
och lekfullhet. TT

Michael Nyqvist avled i sviterna av lungcancer den 27 juni. Nu saknas och hyllas han av vänner och kollegor världen över. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Michael Nyqvist och Elisabet Carls-
son från ”Grabben i graven bredvid”. 
FOTO: TT

Från inspelningen av ”Flickan som 
lekte med elden”. FOTO: TT

Rollen i ”Så som i himmelen” gav en 
Guldbaggenominering. FOTO: TT

Nyqvists roller i urval

Teater 
Dramaten: ”Personkrets 3:1” 
(1998), ”Skuggpojkarna” 
(1999), ”Om detta är en 
människa” (2000) – allt i regi 
av Lars Norén.  
Stockholms Stadsteater: 
”Angels in America I – II” 
(1995), ”Skyfall” (1997).

Film 
”Tic Tac” (1997), ”Vägen ut” 
(1999), ”Tillsammans” 
(2000), ”Hans och hennes” 
(2001), ”Grabben i graven 

bredvid” (2002), ”Smala Sus-
sie” (2003), ”Så som i him-
melen” (2004), ”Underbara 
älskade” (2006), ”Arn: Tem-
pelriddaren” (2007), ”Män 
som hatar kvinnor” (2009), 
”Flickan som lekte med el-
den” (2009), ”Luftslottet som 
sprängdes” (2009), ”Mission: 
impossible – ghost protocol” 
(2011), ”John Wick” (2014), 
”Den allvarsamma leken” 
(2016), ”Kursk” (under in-
spelning).

Tv 
”Olivia Twist” (2002), ”Om 
Stig Petrés hemlighet” 
(2004), ”The hundred code” 
(2015). ”Beck”, ”Wallander”.

Guldbaggar 
Bästa manliga huvudroll  
i ”Grabben i graven bredvid” 
och bästa manliga biroll i 
”Den allvarsamma leken”. 
Nominerad för bland annat 
”Tillsammans” och ”Så som  
i himmelen”.
KÄLLA: NE, DRAMATEN, IMDB

Sorg bland kollegorna: 
”Alldeles för tidigt”

RESOR KYRKOR & SAMFUND

www.fralsningsarmen.se

Vasakåren
Observatoriegatan 4

Sön 11.00 Sommargudstjänst 
Jon-Anders Marthinussen

Söderkåren
Hornsgatan 96-98

Söndag 2/7 kl 11.00 Gudstjänst 
A-L. Paulsson m.fl. 
Onsdag 5/7 kl 18.00 Musikkåren 
spelar i Högalidskyrkans 
Trädgård.

Kungsholmen
S:t Göransgatan 61

2/7 - 11.00 Gudstjänst, Tiberiu 
Lacatus. Tema Psalm 8. 
4/7 - 9.30 Bön för Kungsholmen

Sundbyberg
Bangatan 1

Sön 11.00 Gudstjänst

Templet 
Östermalmsgatan 69

Sön  2/7 11.00 Sommargudstjänst, 
Isak Borén och Anna-Lena Hjerpe. 
Servering

Tyska församlingen 
So 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Jörg Weissbach
Järfälla församling Söndag 2/7
Järfälla kyrka Kyrkvägen, Barkarby 
11 Gudstjänstgemenskap i Jakobsbergskyrkan (Kvarnplan 20), 
M Landgren K Kappel
Maria kyrka Vasavägen 25, Jakobsberg 
11 Musikmässa, EM Nerstu B Bucem Kuru, solist
S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1, Kallhäll 
11 Högmässa, G Bjerkli
Viksjö kyrka Agrargränd 2, Viksjö 
19 Musikgudstjänst, EM Nerstu. Musik av Vivaldi, Roman, 
J. Lindberg, H Wåhlin, sopran H Kimblad, mezzosopran S 
Wänström Sundström, violin J Kyllmar, cello J Lindberg, orgel.
www.jarfallaforsamling.se 
facebook.com/jarfallaforsamling

Vi fl yger med 
Nouvelair 

Incheckat bagage 27+8

DIREKTFLYG TILL TUNISIEN 
HOTELL+FLYG+FRUKOSTHOTELL+FLYG+FRUKOSTHOTELL+FLYG+FRUKOST

3-STJÄRNIG HOTELL DREAMS BEACH SOUSSE3-STJÄRNIG HOTELL DREAMS BEACH SOUSSE3-STJÄRNIG HOTELL DREAMS BEACH SOUSSE
Direkt vid stranden, 03/7 1v 4974 kr*Direkt vid stranden, 03/7 1v 4974 kr*Direkt vid stranden, 03/7 1v 4974 kr*

BOKA PÅ
ALMENA.SE
08-25 00 18 

Endast fl yg, pris från 2774 kr
*Priserna gäller per person och är baserat på att 2 vuxna med del i dubbelrum.

Senaste nytt dygnet runt på metro.se
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Guns N’ Roses succéturné  
intar Friends Arena i kväll
Musik. Återföreningen 
blev en storslagen fram-
gång. Under 2016 såldes 
tre miljoner biljetter till 
Guns N’ Roses turné. Nu 
intar succén Friends 
 Arena i Solna.

I början av förra året be-
kräftades ryktena – Guns N’ 
Roses återförenas. För för-
sta gången sedan 1993 skul-
le fansen få möjlighet att se 
originalmedlemmarna Axl 
Rose, Duff McKagan och 
Slash tillsammans på scen.

Nu, mer än ett år senare, 
har rockbandet rest jorden 
runt med återföreningstur-
nén ”Not in this lifetime 
tour”. I kväll är det Sveriges 
tur att få ta del av Guns N’ 
Roses då de  spelar på 
Friends Arena i  Solna.

Hittills har turnén varit 

en stor succé. Under 2016 
sålde bandet tre miljoner 
biljetter, vilket gjorde tur-
nén till en av årets mest 
framgångsrika. När hård-
rockslegendarerna sedan 
offentliggjorde turnédatum 

i Europa och Kanada 2017 
såldes det en miljon biljet-
ter bara under det första 
dygnet.

Totalt har ”Not in this li-
fetime tour” dragit in över 
två miljarder kronor brut-

to. Och det är inte bara de 
slutsålda arenorna som vitt-
nar om att bandet är ute på 
ett framgångståg. Även kri-
tikerna har hyllat återför-
eningen. The Guardians re-
censent vitsade att come-
backen tog publiken till 
”Paradise city” och gav kon-
serten fem stjärnor. Tid-
ningen Sydney Morning 
Herald skrev att de ”briljan-
ta musikerna” i Guns N’ Ro-
ses levererade ”några av  
de mäktigaste rocklåtarna 
som någonsin skrivits”.

Enligt bandets komp-
gitarrist Richard Fortus pla-
nerar de dessutom att släp-
pa ett nytt album. I en in-
tervju i podcasten Stageleft 
säger Forturs att idén om 
ett album är ”för bra för att 
inte bli verklighet” samt att 
de har spelat in utkast och 
”lösa idéer”.
ERIK ÅBERG/TT

Guns N’ Roses succeturné ”Not in this lifetime tour” intar på torsdag Friends Arena i Solna. Turnén har dragit in över två miljarder kronor. Bilden visar Axl 
Rose och Slash under konserten i Köpenhamn tidigare i veckan. FOTO: TT

Det här är Guns N’ Roses

• Det amerikanska rock-
bandet Guns N’ Roses bilda-
des i Los Angeles 1985 och 
fick sitt stora genombrott 
1987 med albumet ”Appetite 
for destruction”. Plattan 
 sålde över 30 miljoner 
 exemplar vilket gör den till 
det bäst säljande debut-
albumet i USA. Totalt har 
bandet sålt över 100 miljo-
ner skivor.

• Bland bandets mest kända 
låtar finns ”Paradise city”, 
”Welcome to the jungle” 
”Sweet child o’mine” och 

Bob Dylan-covern ”Knockin’ 
on heaven’s door”.

• Guns N’ Roses har varit mer 
eller mindre aktiva under al-
la år – länge var dock sånga-
ren Axl Rose den enda origi-
nalmedlemmen som fort-
farande var med i bandet. 
Häromåret återvände Slash 
och Duff McKagan.

• I dag består Guns N’ Roses, 
förutom originaltrion, av 
Dizzy Reed, Richard Fortus, 
Frank Ferrer och Melissa 
Reese.

För bokn. & info 

08–604 04 20

Välkommen ombord!

För fl er band/kvällar
vindhem.com

320:-
från

RÄKBÅTEN M/S VINDHEM

RÄKAFTON 
Tisdag-lördag med Janne Y Retrospect

Fredag 23 juni

Sightseeing-Lunchtur
premiär 28juni!

2 turer om dagen: Ons-Lör 11:00 och 13:30. Turen varar i 

2 timmar. Beställ något gott att äta och dricka ombord.

Sommarrock
Tisdag 1/8 Svenne Rubins

Alltid livemusik och fest ombord!

30-årsjubileum!
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WWW.MAGICCITY.ART

TRÄFFA OSS I HELGEN PÅ STOCKHOLM 

STREET FESTIVAL - KONSTNÄREN TRISTAN 

EATON MÅLAR EN LUFTBALLONG LIVE I 

KUNGSTRÄDGÅRDEN!

MAGASIN 9
STOCKHOLM

Öppnar 28 oktober

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

Dumma mej 3 95:- ....................... 18.00
Transformers 5 (3D) 135:- ............ 20.00
Pirates of the Caribbean 5 120:- . 20.00

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

BIOPROGRAM 
TORSDAG 29 JUNI 2017

sollentunabio.se

PROGRAM 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 29 JUNI

Brev från månen
18.20, 21.00 (11 år)

Kungens val
19.30 (11 år)

Vad döljer du för mig?
17.50, 20.30 (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

29 JUNI

TILL SJÖSS
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Lösningen på förra korsordet.  
Personen på bilden: Johan Hakelius.

... HATAR NÄR DU 
AVBRYTER MIG!!!

... ÄLSKAR HUR VI 
AVSLUTAR VARANDRAS 

MENINGAR?

JAG ...

VAD DET 
HÄR ÄR ...

... SÅ 
ROMANTISKT?

- JAG VET!

DET KÄNNS SOM  ...

... VI BARA SETTS ETT KORT 
TAG, MEN ÄNDÅ KÄNNER 

VARANDRA UTAN OCH INNAN?  
- JAG KÄNNER PRECIS 

SAMMA!

@TJEJERNA_PA_HOJDEN

 VÄDUREN
21/3–20/4

Du har vind i seg-
len. Ditt självför-
troende är gott. 
Kanske får du en  
ny vän i dag. 

 OXEN
21/4–21/5

Kärlek kan vänta 
runt hörnet. Teck-
nen råder dig att 
smida medan järnet 
är varmt. 

 TVILLINGARNA
22/5–21/6

Du bör vara försik-
tig så att du inte 
 råkar yppa en viss 
sak för fel öron. 
 Vissa husliga ange-
lägenheter kräver 
din uppmärksam-
het. 

 KRÄFTAN
22/6–23/7

Låt hela din person-
lighet blomma ut så 
att alla får njuta av 
ditt härliga humör.  

 LEJONET
24/7–23/8

Någon har en håll-
hake på dig. För att 
undvika nya misstag 
rekommenderar 
tecknen en titt  
i backspegeln. 

 JUNGFRUN
24/8–23/9

Du är just nu käns-
lig för människor 
med nyckfullt 
 humör. Du har en 
benägenhet att 
 spela på din intui-
tion. 

 VÅGEN
24/9–23/10

De som känner dig 
säger att du är i be-
hov av att ta några 
djupa andetag. Du 
anar skymtar av 
svartsjuka. 

 SKORPIONEN
24/10–22/11

Du bör hålla din 
dag flexibel, du 
känner att det är  
i nuet du lever. 

 SKYTTEN
23/11–20/12

Tecknen råder nu 
skytten att lämna 
rena struntsaker 
 utan avseende. 
Glöm inte att ta del 
av   dina möjlig-
heter. 

 STENBOCKEN
21/12–20/1

Du behöver göra en 
kursändring. Syna 
människor och 
 situationer noga. 

 VATTUMANNEN
21/1–19/2

Du kan göra något 
som riskerar att gå 
lite snett inom snar 
framtid. Ditt själv-
förtroende är gott 
men håll huvudet 
kallt. 

 FISKARNA
20/2–20/3

Du är i behov av 
svar, med låt dig 
 inte stressas.

HORO- 
SKOPET

KORSORDET OCH  
SUDOKU – VARJE 
DAG I METRO

SUDOKULÖSNINGEN LIGGER I BOTTEN AV SIDAN!

DAGENS SUDOKULÖSNING 
– VÄND PÅ DIN METRO!

Tjejerna på höjden av Frida Malmgren

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

MISSLYCKANDE

PODDEN

Vi träff ar Mårten Nylén, personlig tränare och föreläsare. Hör 
honom berätta om hans liv som stuntman, varför han tacka ja 
till att vara tränare i Biggest Looser och hur det är att spela in tv 
när man går genom en stor kris. Lyssna, skratta och inspireras på 
metrojobb.se/misslyckandepodden, på Acast eller iTunes.

HUR MAN TROTS – ELLER PÅ GRUND AV–  MOTGÅNGAR NÅR SINA DRÖMMAR OCH MÅL



Pappa 
 betalar.
Inte.
Vi har hundratals rabatter för 
dig som studerar. Besök oss 
på Studentkortet.se



Gäller i alla Elgigantens varuhus, 
på Elgiganten Phonehouse, 
www.elgiganten.se & 0771-115 115

SAMSUNG
Galaxy S8 
Pris utan abonnemang: 7990:-
SAMS864BK / SAMS864GY / SAMS864SI

HALEBOP RUBBET MELLAN 6 GB 24 mån

529§/mån

Köp Samsung Galaxy S8 
med Halebop Mellan och 
få 3-dagars festivalpass 
till Way Out West!  
(Värde 2240 kr)

Samsung Galaxy S8: Minsta totalkostnad inkl. startavgift (250 kr) vid 24 mån abonnemang: Halebop: 12946 kr.  Vid tecknande av Halebop Rubbet Mellan 6 GB i 24 mån ingår ett 3-dagars festivalpass till Way Out West, värde 2240 kr. 
Läs mer om erbjudandet på www.halebop.se/wayoutwest. Aktivera din biljett senast den 170710.


