
Phone House
först i Sverige
med HTC One (M8)

Alla abonnemang
på ett ställe.

Exklusivt!
HTC One (M8) är 
en smartphone 
i särklass. Den 
har unik design, 
inifrån och ut. 
En skönhet. Rakt 
igenom. Phone 
House har som 
enda svenska 
mobilåterförsäl-
jare telefonen i 
lager. SID 12-13

Hon gick 
från lärare  
till vd

Nya larmet: Kris 
för fritidshemmen

Experterna om 
Bitcoins påverkan

Större elevgrupper och lägre 
personaltäthet, enligt en rapport. SID 4

Kan den virtuella valutan på sikt hota 
bankernas supervinster? SID 8

Kristina Lindhe trodde 
på sin idé. SID 14

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

O�er kände 
igen rånare  
på ögonen – 
var grannen
Rån. De maskerade männen rusade in på bensinmacken och 
hotade biträdet med gevär. De försvann med sitt byte men 
kunde hittas tack vare det alerta biträdet som kände igen en  
av dem. – Jag kom på att mannen liknande min granne och 
informerade polisen om detta, säger hon. SID 4

Attack mot 
kvinnorna  
i slöja var  
inte hatbrott
Dom. Mannen har kopplingar till en 
gruppering som har gjort sig kända för 
islam-kritiska uttalanden. Nu döms han för 
attacken mot två kvinnor i slöja – men fälls 
inte för hatbrott. – Jag är fruktansvärt för- 
bannad på domen, säger ett av offren. SID 2

Så bra  
är deras  
nya  
singel
First Aid Kit 
får Metro att 
gråta. SID 30

CHAMPIONS LEAGUE, PARIS SG–CHELSEA 3–1

Drömmen lever – men 
kan Zlatan spela returen?

Zlatan Ibrahimovic skadade sig och tvingades utgå när hans Paris SG besegrade Chelsea med 3–1 i den första kvarts-
finalen i Champions League. Frågan sent i går kväll var om han kan spela returen på tisdag. SID 19 FOTO: MICHEL EULER/AP
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Bond har fått ett andra hem
Agenten James Bond har aldrig varit i Nybro men nu är 007 där i form 
av ett museum. Bakom ligger Gunnar James Bond Schäfer som bland 
annat visar upp BMW Z3 från ”Golden Eye”. TT FOTO: ERLAND VINBERG/TT

Fritids

”Vi vill inte bli 
förvandlas till 

barnpassare. Det 
var inte därför vi 
utbildade oss en 

gång i tiden.”
Fritidspedagogen Eva Svanberg. 
I en ny rapport larmas om allt 

större elevgrupper och lägre per-
sonaltäthet i fritidsverksamheten. 

Läs mer på sidan 4. METRO

Välkommen!

METRO  
+ DATASPEL  

= SANT
Musik, film, teater och lit-
teratur har ”alltid” haft sin 
självklara plats på tidning-
arnas kultur-/nöjessidor. 

Samtidigt har vi dataspel-
snördar, som uppskattar en 
minst lika ”kultiverad” be-
rättarform, förpassats till 
egna medier. Men tiderna 

förändras, så även här i 
Metro. I dag inleder Metro 
ett unikt samarbete med 

spelsajten IGN. Läs mer på 
sidan 5 och 27. 

MATHIAS GERDFELDTER,  
WEBBREDAKTÖR

1
NYHETER

Konkurser

För femte månaden i rad 
minskade antalet konkurser 
i Sverige, och ligger nu på 
den lägsta nivån en mars-
månad sedan 2008, visar 
statistik från kreditupplys-
ningsföretaget Creditsafe. 
TT

2013 2014

ANTAL BOLAG 
I KONKURS 

SAMMA VECKA  515
475

Fälldes. Teliachef kan bli 
stämd e�er muthärvan
Staten tar nu sin hand från 
förre Teliachefen Lars Ny-
berg. Han nekas ansvarsfri-
het av ägarna efter inbland-
ning i de nu alltmer miss-
tänkta mutaffärerna även 
i  Kazakstan.

– Vi kan inte utesluta att 
vissa ageranden varit brotts-
liga, säger styrelseordföran-
de Marie Ehrling.

Ägarna var eniga, såväl 
de stora med svenska staten 
i spetsen, som de något min-
dre. Efter att revisorerna in-
te kunnat rekommendera 
att ge Lars Nyberg ansvars-

frihet valde ägarna att fälla 
Nyberg. Därmed är det öp-
pet att stämma honom för 
den skada han eventuellt 
åsamkat bolaget i spåren av 
de misstänkta mutaffärerna 
i de forna Sovjetrepubliker-
na. TT

Lars Nyberg. FOTO: TT
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Inte hatbrott. Mannen 
är en av grundarna till 
en gruppering som 
gjort sig kända för sina 
islam-kritiska 
uttalanden. Nu fälls 
han för att ha 
misshandlat två 
kvinnor i slöja – men 
inte för hatbrott.

– Jag är fruktansvärt förban-
nad på domen, säger ett av 
offren.

Det är en oenig Malmö 
tingsrätt som dömer 
55-åringen till villkorlig dom 
och 75 timmars samhälls-
tjänst. En nämndeman anser 
att det varit frågan om ett 
hatbrott och att brottet där-
med har högre straffvärde.

– Utifrån den bevisning 
som lagts fram anser jag att 
det är styrkt att mannen 
haft ett sådant motiv som 
åklagaren påstått, säger 
nämndemannen.

Händelsen utspelade sig 
utanför akutmottagningen i 
Malmö i augusti 2012. Man-

nen, som var berusad, an-
grep de för honom två okän-
da kvinnorna genom att 
först slå med sin sko mot den 
äldre kvinnan och därefter 
putta henne mot en vägg. 
Kvinnan har sagt att mannen 
dessutom dunkade hennes 
huvud mot väggen tills hon 
svimmade, men detta ger ut-
redningen inget stöd för.

När kvinnans dotter  
Mariam kom till undsätt-
ning attackerade 55-åringen 
henne. Händelsen iakttogs 
av flera vittnen som  
också var de som grep  

in och stoppade mannen.
Åklagaren har under hu-

vudförhandlingen lagt stort 
fokus på 55-åringens kopp-
ling till den islam-kritiska 
grupperingen och hävdat 
att motivet för överfallet 
har varit att kränka kvin-
norna på grund av deras et-
niska ursprung eller trosbe-
kännelse. Men rätten anser 
inte att det går att bevisa att 
överfallet varit ett hatbrott.

– Jag är fruktansvärt för-
bannad på domen. Både jag 
och min mamma har fått 
stora följder av vad som 

skedde. Min mamma vågar 
inte gå ut själv, hon känner 
någon rädsla för att detta 
ska upprepas. Jag förvänta-
de mig absolut inte att han 
skulle få det så lätt efter allt. 
Hur kan domstolen inte se 
det som ett hatbrott när han 
uttalade sig så starkt om 
muslimer? skriver Mariam 
till Metro i ett meddelande.

Metro har sökt den döm-
da mannen som avböjer att 
kommentera.

”Jag är fruktansvärt 
förbannad på domen”

Analys

STEFAN 
WAHLBERG
Metros  
rättslige expert

SVÅRT ATT  
FÄLLAS FÖR  
HATBROTT

Det är svårt att få någon 
fälld för hatbrott. Orsaken 
är att även motivet måste 
vara bevisat bortom rimligt 
tvivel. Det räcker alltså inte 
med att allting tyder på till 
exempel ett rasistiskt motiv.

I fallet från Malmö skriver 
tingsrätten att mannen ”haft 
en inte obetydlig roll” när en 
förening som åklagaren me-
nar är islam-kritisk bildades. 
Enligt domstolen ska moti-
vet ”helt och hållet bedömas 
utifrån vad som framkommit 
om själva händelsen”. Utta-
landet ”ni förstör landet” är 
enligt tingsrätten dock inte 
tillräckligt. Enligt tingsrätten 
kan det inte uteslutas att det 
var en slump att de kvinnor 
som mannen gav sig på var 
muslimer. Rent generellt 
kan man säga att den här 
typen av domar inte slår 
fast att det inte har handlat 
om ett hatbrott – bara att 
detta inte är bevisat.

EVELINA 
OLSSON
evelina.olsson@metro.se

Rätten anser det uttalande som mannen gjorde i samband med att han angrep kvinnorna utanför akutmottagningen 
i Malmö, ”ni förstör landet”, är lösryckt och därför inte kan tolkas som att han gav sig på dem på grund av deras 
ursprung. Mannen angrep kvinnorna genom att först slå med sin sko mot den äldre kvinnan. Han döms bland annat 
till att betala skadestånd på 11 000 kronor respektive 6 000 kronor. FOTO: POLISEN, TT

”Ni förstör landet.”
Mannen i samband med att han 
angrep de två kvinnorna.

”N.N. kan således 
inte anses ha valt 
ut målsäganden 
bland andra just 
därför att de är 
muslimer utan  
angreppet skulle 
mycket väl kunna 
ses som ett uttryck 
för hans allmänna 
sinnestillstånd och 
berusning .” 
Malmö tingsrätt i sin dom.

”Det har i målet  
inte framkommit 
att N.N. särskilt  
angripit måls-
ägandenas slöjor, 
den tydliga yttre 
symbolen för deras 
trosbekännelse.”
Malmö tingsrätt i sin dom.



Erbjudandet om HBO® Nordic fritt i 6 månader (värde 474 kr) gäller vid tecknandet av Volym och Surf  2 GB, 4 GB, 6 GB eller 10 GB t o m 140831. Uppsägningstid 1 mån. Vid nedgradering till Volym och Surf  1 GB eller lägre avslutas HBO® Nordic-abonnemanget 
direkt per automatik. Efter 6 månader kan du välja mellan att behålla eller avsluta abonnemanget. HBO® Nordic kostar 79 kr/mån. Sista dag för att aktivera HBO® Nordic är 140930. Källa: Rapport ”Mobilsurfhastighet 2013” från Bredbandskollen, publicerad i 
DN 4/6 2013 med rubriken ”Bästa mobilen 15 gånger snabbare”. Artikel publicerad 19/2 2013 http://blogg.dn.se/teknikbloggen/2013/02/19/de-snabbaste-4g-naten-fi nns-i-sverige/. För mer info, se tele2.se

Vi har aldrig gjort som alla andra.
Och det tänkte vi inte göra den
här gången heller.

Vårt 4G-nät är tydligen snabbast i Sverige. Åtminstone 
enligt Bredbandskollens senaste stora mätning. Men 
varför prata om intetsägande procenttal och enastående 
hastigheter, när man kan visa vad man har för nytta 
av allt det där fi na? Skryta får andra hålla på med. Vi 
tänkte bjuda dig på HBO® Nordic i 6 månader istället. 
Då får du nämligen chansen att se vad vårt 4G-nät går 

för på riktigt. Och erbjudandet gäller oavsett om du 
skaffar Volym till mobilen eller Surf 2-10 GB till 
plattan. Besök närmaste butik, tele2.se eller beställ 
på 0200-22 22 02. Sedan är det bara att slå sig ner 
i soffan och börja frossa i nya säsongen av Game of 
Thrones. Eller i gamla avsnitt av Sopranos, om du 
nu hellre vill det. Mycket nöje!
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– Jag kom på att mannen lik-
nade min granne och infor-
merade polisen om detta, 
säger hon i förhör.

Mycket riktigt visade det 
sig att en av de tre maskera-
de rånarna var kvinnans 

granne. Trion döms nu vid 
Hässleholms tingsrätt till 
mellan två år och ett år och 
tre månaders fängelse för 
rånet mot macken i norra 
Skåne. 

Det var i januari i år som 
två av männen kom överens 
om att råna macken för att 
reglera skulder för narkoti-
kaköp. De två hade tidigare 
skaffat sig ett avsågat gevär 
som den tredje mannen fick 
köpa in sig som ”delägare” i. 

Efter att ha försäkrat sig 
om att det var ”en ensam 
tjej” som arbetade i macken 
gick de in. Medan en av 
männen, utrustad med en 
kofot, höll vakt i dörren 
gick en annan fram till kvin-
nan, riktade vapnet mot 
henne och krävde pengar.

– Jag uppfattade det först 
som ett skämt, berättar 
kvinnan i förhör.

De maskerade männen 
lämnade platsen med en 

mindre summa pengar och 
försvann. Under tiden kvin-
nan larmade polisen kom 
hon på att hon kände ige-
nom mannen som stått vid 
dörren. 

– Jag tyckte mig känna 
igen vakthållaren, dels på 
ögonen och dels på kropps-
hållningen, efter ett tag kom 
jag på att han liknade min 
granne, berättar hon i förhör.

De tre männen erkänner 
brott. I domen framgår det 
att pengarna de kom över 
vid rånet inte användes till 
att betala narkotikaskulder-
na.

In på bensinmacken kommer rånarna. En är beväpnad med ett avsågat gevär. Men bensinmackens biträde kände igen en av dem – på ögonen. FOTO: POLISEN

Polisen påträffade geväret 
vid ett skogsparti. FOTO: POLISEN

Ett annat spår hittades vid ett 
elskåp – en blå väska. FOTO: POLISEN

Mackbiträde rånad 
av sin egen granne

EVELINA 
OLSSON
evelina.olsson@metro.se

Dom. Tre maskerade 
rånare slog till mot 
macken i norra Skåne 
och hotade bensin-
macksbiträdet med ett 
gevär. De försvann 
sedan med sitt byte 
men kunde hittas tack 
vare det alerte biträdet.

Sjukskrivningar

Kommuner bättre 
på psykisk ohälsa
Sverige största arbetsgi-
vare, landets kommuner, 
har blivit bättre på att 
fånga upp psykisk ohäl-
sa. Glädjande, men det 
går att göra mycket mer, 
enligt kampanjen Hjärn-
koll. 

Psykisk ohälsa har 
seglat upp som den van-
ligaste orsaken till sjuk-
skrivning. TT

Varning

Babymonitor ett 
verktyg för tjuven
Moderna babymonitorer 
kan missbrukas av in-
brottstjuvar som vill kol-
la om du är hemma. Ge-
nom att varna för risker-
na vill IT-experten Stefan 
Axelsson hjälpa föräldrar 
att göra ett medvetet val.

Enligt honom kan 
hackare enkelt bryta sig 
in och ta upp bilden på 
sin egen skärm. TT

Skärpt kontroll

F-kassan avslöjar 
fusk för miljoner
Sedan Försäkringskassan 
skärpte sin kontroll av 
assistansersättning fick 
myndigheten in 170 mil-
joner i återbetalnings-
krav i fjol, rapporterar 
Ekot. Det är en ökning 
med 70 miljoner från 
2012. Fusket kan dels 
handla om icke-omsorgs-
tjänster, eller simulerade 
handikapp. TT

Cannabis

Knarksmuggling 
gav fyra år
En 29-årig holländsk yr-
kesförare dömdes i går 
av Malmö tingsrätt för 
grov narkotikasmuggling 
till fyra års fängelse och, 
efter avtjänat straff, ut-
visning till 2024. När for-
donet togs in för kontroll 
fann tullen närmare 25 
kilo cannabis, som  
gömts i hålrum vid  
bilens tak. TT

Majoritet mot vinst

6
av 10 tillfrågade i en 
Sifo-undersökning 
som Aftonbladet 
låtit göra är positiva 
till ett förbud mot 
vinster i välfärden. 
Däremot vill 46 
procent att det 
ändå ska finnas 
skattefinansie-
rade, privata 
alternativ.
TT

Tjuvar kan hacka sig in i baby-
monitorer och se om någon är 
hemma. FOTO: ALAMY

Hundratusentals barn till-
bringar flera timmar på fri-
tidshem varje dag, och me-
ningen är att detta ska ”sti-
mulera elevernas utveckling 
och lärande” och komplet-
tera den vanliga skolan.

Men i praktiken har verk-
samheten länge prioriterats 
ned. Personaltätheten har 
rasat – och allra lägst är den 
i storstäderna.

I en ny rapport från Skol-
verket larmas om allt större 
elevgrupper, lägre personal-
täthet och lägre utbildnings-
nivå hos personalen på ”fri-
tids”. Sedan 1990 har antalet 
elever per anställd ökat från 
7,5 till 12,9 i genomsnitt i 
landet.

I storstäderna och omgi-
vande förortskommuner ser 
det ännu värre ut. I Stock-
holms stad går det 13,5 elev-
er per anställd och i Malmö 
och Göteborg är motsvaran-
de siffra 13,8.

– Gruppernas storlek är 
en stor stress för lärarna och 
det går ut över eleverna. De 
blir berövade den utveck-
ling och det lärande som 
faktiskt är fritidshemmens 
uppdrag, säger Eva-Lis Si-
rén, ordförande på Lärarför-
bundet.

Socialdemokraterna lo-
vade inför valen 2016 och 
2010 att öronmärka stats-
stöd för att anställa 3 000 
fritidspedagoger på fritids-
hemmen.

– Jag vill inte föregripa 
vårt valmanifest, men det är 

helt uppenbart att fritids-
verksamheten behöver en 
förstärkning, säger Ibrahim 
Baylan, partiets skolpolitisk 
talesperson.

Metro har sökt utbild-
ningsminister Jan Björklund 
(FP) för en kommentar. 
ANDERS GÖRANSSON

”Det går ut 
över eleverna”

Eva Leinonen och Eva Svanberg på 
Rödabergsskolan i Stockhom. 
FOTO: HENRY LUNDHOLM

Större barngrupper

”Vi vill inte bli  
förvandlas till barn-
passare. Det var  
inte därför vi  
utbildade oss en 
gång i tiden.”
Fritidspedagogen Eva Svanber säger 
att tidigare var barngrupperna 
hälften så stora och personalstyrkan 
var dubbelt så stor. Hon får medhåll 
av kollegan Eva Leinonen.

Våldtäkter. Fängelse för  
man i barnporrnätverk
Mannen hade och kontrol-
lerade miljontals barnpor-
nografiska bilder och filmer 
i sin server, som spreds över 
världen via nätverket Sex-
nordic.

Nu har 62-åringen dömts 
till sex års fängelse för grovt 
barnpornografibrott. En del 
av materialet beskrivs som 
särskilt hänsynslöst av 
tingsrätten. Det visar bland 
annat våldtäkter på späd-
barn och barn som bundits.

62-åringen, som skapade 
och administrerade nätver-
ket, har erkänt större delen 
av anklagelserna. Han nekar 
dock till den del som inträf-
fade efter husrannsakan 
förra året, då de nya dato-
rerna han skaffat fylldes 
med bilder på barn i sexuel-
la situationer och hävdar att 

datorerna måste ha fjärr-
styrts av andra. En förkla-
ringen som inte är trovär-
dig, enligt rätten.

– Vi kommer att överkla-
ga. Min klient tycker dels att 
det är ett alldeles för långt 
straff och han tycker det är 
fel att han döms för den an-
dra åtalspunkten, då han me-
nar att hans datorer hackats, 
säger advokat Leif Almquist.

Kammaråklagare Gabri-
ella Lundh är dock nöjd med 
tingsrättens beslut. Sedan 
tidigare har en person inom 
nätverket lagförts, en man i 
30-årsåldern från Göteborg.

– Vissa andra har spårats 
och det pågår ett internatio-
nellt samarbete för att gå 
vidare i identifieringen av 
de här personerna, säger 
Lundh. TT



BI-utvecklare
Malmö, Stockholm, 200 YHp (2 år, 50 %, distans)

Systemutvecklare - molntjänster
Malmö, Göteborg, Stockholm, 400 YHp (2 år)

Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Malmö, Göteborg, Stockholm, 300 YHp (1,5 år)

Utvecklare webbapplikationer
Malmö, 300 YHp (1,5 år)

Produktionsledare anläggning/väg
Malmö, Linköping, Västerås, 400 YHp (2 år)

Processingenjör
Malmö, Göteborg, 400 YHp (2 år)

Produktionsledare bygg
Malmö, Linköping, 400 YHp (2 år)

Snabbaste vägen 

till jobb går via oss!

Ansök
senast15 april!

Våra utbildningar är framtagna i samarbete med branschföretag 
för att vi ska kunna täcka de anställningsbehov som finns på 
arbetsmarknaden. Det är bara en av anledningarna till att 9 av 
10 av Teknikhögskolans studenter får jobb direkt efter examen. 

www.teknikhogskolan.se

Bygg/anläggning/teknik

Data/IT
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Inga ubåtar

Regeringen 
stoppar affär
Regeringen stoppar be-
ställningen av två nya 
ubåtar från tyskägda 
Kockums, rapporterar 
SVT. Men enligt försvars-
minister Karin Enström 
gör man det för att kun-
na ro i land köpet på an-
nat håll.

– Det här skapar för-
utsättningar för att kun-
na få de ubåtar vi behö-
ver, säger Enström. TT

Inga dvd-köp

Tv-serie olämplig 
för knarkdömd
Tv-serien ”Weeds”, som 
handlar om en förorts-
mamma som säljer mari-
juana, kan motverka nar-
kotikadömda fångars 
återanpassning. Det an-
ser Gävleanstalten, som 
avslog en 45-årig mans 
ansökan om att få köpa 
dvd-filmer med den ame-
rikanska tv-serien. 

Kriminalvården gav 
anstalten sitt stöd, och 
nu har också förvalt-
ningsrätten i Falun avsla-
git mannens överklagan, 
skriver arbetarbladet.se. 
TT

Dagens fel

I gårdagens Metro har inga 
fel rapporterats.

Nekar till brott

Misstänkt häktad 
för dödsmisshandel

Den 28-årige man som 
misstänks vara ansvarig 
för en 43-årig fotbolls-
supporters död häktades 
i går. Han är på sannoli-
ka skäl misstänkt för 
misshandel av normal-
graden och vållande till 
annans död. 28-åringen 
fortsätter att förneka 
brott. TT

Ska överklagas

Kopplerimisstänkt 
kvinna släpptes
Tingsrätten beslutade att 
inte häkta en kvinnlig 
företagare i Jönköping 
som misstänks för kopp-
leri. Men åklagaren kom-
mer att överklaga beslu-
tet. I måndags gjorde po-
lisen husrannsakan vid 
kvinnans kroppvårdsfö-
retag, sedan man fått 
tips om att det kunde fö-
rekomma prostitution. 
TT

Spel. Nu kan du 
äntligen läsa det 
senaste om spel  
i Metro och på Metro.
se. I dag inleds ett 
samarbete med ett  
av världens största 
tv-spelsnätverk, IGN.

Från och med i dag går det 
att ta del av det senaste från 
spelvärlden genom Metro.  
I samarbete med IGN kom-
mer både tidning och nät att 
bjuda på spelnyheter, recen-
sioner, fördjupande artiklar 
och webb-tv.

– Det kommer att vara alla 
slags spelnyheter egentligen. 
Vi är en väldigt bred spelsida 
och försöker täcka alla for-
mat, säger Robin Stjernberg, 
chefredaktör för IGN Sverige.

– Vi försöker ha både de 
stora spelen som de flesta 
känner till, som ”Angry 
Birds”, och mindre, obskyra 
indietitlar, fortsätter han.

Den allra bredaste bevak-
ningen går nu att hitta un-
der Metros nya spelavdel-

ning på nätet, metro.se/spel. 
Men även i papperstidning-
en kommer de fem hetaste 
snackisarna från veckan att 
sammanfattas varje torsdag.

– Två skribenter kommer 
att alternera och berätta om 
det senaste som hajpas på 
internet, säger Stjernberg.

Få koll på 
spelvärlden 
med Metro

Kajsa Lundqvist är en av de nya spelexperter som kommer att ge Metros 
läsare de hetase spelnyheterna. FOTO: HENRY LUNDHOLM

Advokat Stefan Rosell och den 
misstänkte 28-åringen. FOTO: TT

Här hittar du Metro Spel

• Varje torsdag hittar du 
Metro spel på näst sista  
sidan i tidningen.

• På metro.se/spel hittar du 
varje dag de senaste spelny-
heterna, recensionerna, webb-
tv och fördjupande artiklar.

De skriver om spel i Metro
Kajsa Lundquist
• Bor. Stockholm.
• Ålder. 20.
• Spelar helst. Rollspel som 
”Dragon Age” och ”Skyrim” där 
det går att välja kön och göra 
vad man vill. När man gör nå-

got så händer något 
annat som en kon-
sekvens av det.
• Undviker gärna. 
Är inget stort fan 

av sportspel. För- 
utom ”Mario 
Kart” är jag inte 
så mycket för ra-
cingspel heller. 
Men det är mer 
för att jag är 
ganska dålig.

Andréas Göransson
• Bor. I Göteborg.
• Ålder. 26 år.
• Spelar helst. Plattformsspel, 
som är lite mer av en utmaning. 
”Super Mario” är svårare än vad 
man tror. Men tycker även om 
intensiva actionspel, där det är 

högt tempo. 
• Undviker  
gärna. Sport-
spel som ”Fifa” 

och liknande. 
Du får inte ut 
samma 
äventyr av 
ett sport-
spel som av 
övriga gen-
rer.

ARON 
ANDERSSON
aron.andersson@metro.se
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Nästan en månad av fruktlöst sökande efter det för-
svunna MH 370 har på ett tragiskt sätt påmint oss 
om att det finns risker förknippade med flygtrafik. 
Men de riskerna är små – försvinnande små. Den 

som av fördjupad flygrädsla väljer att i stället ta bilen 
 nästa gång ökar risken att dö under resan nästan två-
hundrafalt. Om du tar tåget i stället för flyget ökar risken 
att för olyckas sjuttonfalt. Trots flygplanens alla fel och 
brister har mänskligheten fortfarande inte kommit på ett 
säkrare sätt att ta sig från punkt A till punkt B.

Det har heller aldrig tidigare varit så säkert att flyga 
som nu. De senaste tio åren har i genomsnitt bara 720 
personer dött i flygolyckor årligen, vilket är mindre än 
hälften så många som 1970, trots att antalet passagerare 
har tiodubblats. Mer än tre miljarder gånger tog någon 
flygplanet förra året, ändå förolyckades bara 265 perso-
ner, enligt Aviation Safety Network. Det är den lägsta 
 siffran under efterkrigstiden.

En typisk flygolycka inbegriper ett ryskbyggt fraktplan 
i Afrika. Om man bara tittar på jetplan byggda i väst-
världen inträffar i genomsnitt en olycka på 2,4 miljoner 
flygningar, och det händer nästan aldrig i rika länder. En 
amerikansk statistiker räknade nyligen ut att sannolik-
heten för att ett barn på ett flygplan kraschar är mindre 
än att hen någon gång blir president.

Fackföreningar brukar varna för att lågprisbolagen 
 hotar säkerheten (senast på DN Debatt i februari: ”Utflagg-
ning av piloter hotar flygsäkerheten”), men det finns inga 
bevis för det. Tvärtom har lågprisbolagen i allmänhet en 

TÄNK PÅ ALLA PLAN SOM LANDAR

Snällaste aprilskämtet 
Kung Markatta och restaurang 
Kao’s bjuder på bästa april-
skämtet: Hur man lurar i  
en militant köttätare en  
helvegetarisk fejkmiddag.

 
Fotbollens huligankultur 
Man blir äcklad.

Metro.se

Läs och kommentera 
fler kolumnister

flotta av nya plan med den senaste tekniken och de har 
ofta en enda flygplanstyp, vilket gör kontroll och under-
håll effektivare. USA:s Southwest, som utvecklade denna 
modell, har inte haft en enda olycka på 12 miljoner 
 flighter. 

Det ständigt pågående säkerhetsarbetet har triumfe-
rat. Varje gång något går fel utreds det i detalj och 
åtgärdas. Materialen och motorerna har blivit pålit-
ligare och systemen kan varna vid svår turbulens 

eller tekniska fel. Modern navigationsutrustning gör att 
flygplanen inte längre krockar i luften vid dåligt väder. På 
en flygbas i Tennessee skjuter ingenjörer in kyckling- 
kadaver i flygmotorer vid mycket hög hastighet för att  
utveckla bättre metoder för att klara en kollision med  
fåglar.

Vi lär fortsätta ge oproportionerligt stor uppmärksam-
het åt flygolyckor eftersom en sådan är mer dramatisk än 
tusen enskilda bilolyckor. Men det mest dramatiska är att 
36 miljoner flygplan lyfter årligen och nästan alla landar 
lugnt och stilla utan problem. Det var inte alltid så. En 
gång i tiden kunde man köpa en livförsäkring på flygplat-
sen innan man gick ombord på planet.

Han �ck motorsåg genom nacken

Sverige

Måste genomgå 
prov för att såga
Årligen omkommer ett 
flertal personer och tusen-
tals skadas i motorsågs- 
och röjsågsrelaterade 
olyckor i Sverige. Arbets-
miljöverket har därför in-
fört krav på ett praktiskt 
prov för motorsågsanvänd-
ning med godkänt resultat 
för att få såga. Kravet inför-
des den 1 december 2012 
men fram till den 1 januari 
2015 gäller övergångs-be-
stämmelser. METRO

Röntgenbilden är tagen på sjukhuset Allagheny General i Pittsburgh och föreställer en motorsåg inuti patienten James Valentine, 21. Det var i måndags eftermiddag när James, som jobbar 
som trädtrimmare, satt i ett träd som han fick motorsågen rakt igenom nacken. FOTO: ALLEGHENY HEALTH NETWORK/AP

Ladda ner appen till din smartphone

1 Sök efter Metro nyheter i App Store eller 
Google Play och ladda ner appen – den är  

helt gratis så klart.

Få hela Metros nyhetsutbud i mobilen 

2 Med Metros app kan du uppdatera dig med 
senaste nytt, nöjesnyheter, dagens snackisar, 

länktips och mycket mer i din mobil.

Aktivera pushnotiser för senaste nytt

3Om du aktiverar pushnotiser så får du bland 
annat tips om dagens hetaste nyheter,  

avslöjanden och snackisar – direkt när de händer.

METROS NYA APP SENASTE
NYTT OCH ALLA SNACKISAR

    SENASTE NYTT

    PUSHNOTISER

    ENKEL MENY

James Valentine överlevde 
olyckan. FOTO: AP

Kolumn

JOHAN 
NORBERG
IDÉHISTORIKER 
& FÖRFATTARE

Överlevde

”Det var bara en 
hemsk olycka. Det 
kan hända vem som 
helst som klättrar  
i ett träd.”
James Valentine till CBS Pittsburgh
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Bitcoinexpert:
Så påverkas
storbankerna
Valuta. Kan den 
virtuella valutan bitcoin 
på sikt hota bankernas 
supervinster? Experter 
som Metro talat med är 
eniga om att valutan 
kommer påverka hur vi 
ser på pengar.

Samtidigt visar en under-
sökning att folk litar mindre 
på den virtuella valutan, ju 
mer de vet.

– En gruppering av ban-
ker och kortföretag utgör 
ett skelett i hela det finan-
siella systemet. Bitcoin ut-
manar deras makt, och kan 
hota deras särställning, sä-
ger Thomas Larsson, pr-an-

svarig för den svenska bit-
coin-handelsplatsen BTCX. 
Han tror att virtuella valutor 
på sikt kan bli ett hot mot 
hela banksystemet, men en 
ny amerikansk studie visar 
att människor litar mindre 
på valutan ju större deras 
kunskap om den blir. De 
största invändningarna som 
de tillfrågade hade handlade 
om handelsplatsernas osä-
kerhet och att systemen är 
krångliga.

BTCX anser att farhågor-
na beror på okunskap och i 
dag anordnar de Sveriges 
största bitcoin-konferens. 
Forskare, bitcoin-entusiaster 
och representanter från Eko-
brottsmyndigheten ska sam-
las i Stockholm för att disku-
tera den digitala valutan. 

Även bitcoin-experten 

Jonathan Fors, doktorand 
vid Linköpings universitet, 
tror på en framtid för virtu-
ella valutor – men han ser 
dem inte som något hot 
mot traditionella betal-
ningsmedel.

– Jag tror att virtuella va-
lutor kommer att utvecklas 
parallellt med banksyste-
met. Om tio-tjugo år kanske 
vi handlar med digitala 
pengar varje dag utan att re-
flektera över det. 

– Vi kan få en liknande 
utveckling som e-post. Bara 
för att vi mejlar oftast så 
innebär det inte att ingen 
skickar vanliga brev, säger 
han. 

Sedan förra veckan fungerar bitcoins som betalningsmedel på Webhallen 
och inköpschefen tror att det främst är kunder med stort it-intresse som har 
utnyttjat möjligheten. Rasmus Waldelöf och Paulo Aras ingår i den gruppen, 
båda jobbar med it, och de skulle kunna tänka sig att betala med bitcoins, 
men den virtuella valutan är ännu inte så stor i Sverige. – Ja, om jag skulle 
haft några, så varför inte, säger Paulo Aras. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Volvo

Högre arvode trots 
nerskärningar
AB Volvos bolagsstämma 
sade ja till den kritisera-
de höjningen av styrelse-
ordföranden Carl-Henric 
Svanbergs arvode. Kritis-
ka röster har också tyckt 
att de höjda arvodena 
rimmar illa med att 4 400 
tjänster kommer att för-
svinna, främst på tjänste-
mannasidan. Carl-Henric 
Svanberg får 3,25 miljo-
ner kronor i arvode för 
sitt uppdrag 2013.

– Det sänder jätte-
märkliga signaler, säger 
Aktiespararnas vd Carl 
Rosén. TT

Hårdare regler

Vill se förslag på 
tobakstillstånd
Regeringen får i uppdrag 
av riksdagen, efter mo-
tioner från de rödgröna 
partierna, att utreda om 
det ska krävas tillstånd 
för att sälja tobak. Reger-
ingen ska snabbt åter-
komma till riksdagen 
med förslag. TT

+0,2%
NASDAQ/DOW JONES 
–0,09 % / +0,07 %

LONDON 
+0,16 %

Siffror från kl 21 i går

börsen i går
FRANKFURT 
+0,20 %

HELSINGFORS 
+0,37 %

PARIS 
+0,09 %

MOSKVA 
–1,14 %

OMXS. Stockholmsbörsen 
steg i går för  ärde dagen  
i rad, om än bara med ett 
nödrop. TT

EURO 
8,91

DOLLAR 
6,48

PUND 
10,77

GUSTAF 
ERIKSSON
gustaf.eriksson@metro.se

EKONOMI
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Välkommen in till Nordens största varuhus.

Att vara i ett vanligt klass-
rum kan vara en mardröm 
för barn med autism. Ändå 
ska autistiska barn som är 
normalbegåvade gå i vanlig 
skola, sedan den nya skolla-
gen trädde i kraft 2011. Det 
stöd som erbjuds ska finnas 
inom ramen för skolan.

Men den lösningen var 
katastrofal för Malin Holm 
och hennes son Sigge, i dag 
11 år.

– Förhoppningen är att 
de successivt ska vänja sig. 
Men ett barn med autism, 
som är överkänsligt för ljud, 
ljus och lukter, vänjer sig 
inte. Autism går inte över. 
Det slutade med att han fick 
sitta ensam i ett rum på läs-
kliniken hela dagarna, utan 
att komma i kontakt med 
andra barn. 

– Men jag har ändå haft 
tur. Han hade en väldigt fin 
lärare i läsklassen och det  
har inte varit traumatiseran-
de för honom att gå i vanli-
ga skolan. Han har inte bli-

vit mobbad eller övergiven. 
Så är det för väldigt många 
andra barn med den här di-
agnosen. En stor del av de 
barn som är hemmasittare 
är autistiska. 

I dag har Sigge fått en 
plats på en resursskola för 
sonen.

– Det är fantastiskt. De 
kan de här barnen, de avsät-
ter resurser och matchar 
grupperna så bra de kan. 
Sigge skriver nationella prov 
med bara något fel på varje 
prov. När han befinner sig i 
en vanlig klass blir han väl-
digt avvikande. Men här kan 
han fungera som de andra.  

Efter att den nya skolla-
gen trädde i kraft har resur-
serna skurits ner. Skolan ska 
avvecklas och tar inte in 
några nya barn, men Malin 
och Sigge hoppas att de ska 
få fortsätta.  

– Jag har ingen aning vad 
som kommer att hända från 
dag till dag. Jag blir tokig av 
att inte veta. 

Autism. Att sättas  
i vanlig skola blev en 
katastrof för autistiske 
Sigge Holm, 11. Sedan 
han fått sin diagnos har 
mamma Malin Holm 
fått kämpa mot 
okunskap och 
resursbrist, men tycker 
ändå att hon är lyckligt 
lottad. – Han har i alla 
fall inte blivit 
traumatiserad, som 
många andra. ”Många blir hemmasittare”

Malin Holm med sin elvaårige son Sigge. Att sätta Sigge i en vanlig skola blev en katastrof. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Minst en av 38 tonåringar i 
Stockholm har diagnosen 
autism. För tio år sedan var 
det bara en promille i sam-
ma åldersgrupp. 

Ökningen av andelen 
barn och unga med autism 
märks tydligt på Habilite-
ringen i Stockholm, som ger 
stöd åt de som fått en diag-
nos. Allra mest är det grup-
pen utan utvecklingsstör-
ning ökat, med 117 procent 
sedan 2007. 

 – De har det allra tuffast 
eftersom de förväntas klara 
kraven i den vanliga skolan, 
som inte är anpassad till de-
ras behov. Det är för mycket 
folk, för starka lampor och 
för bullrigt. Många blir hem-
masittare, eftersom de får 
panik av att gå till skolan, 
säger verksamhetschefen 
Annika Brar.

Stockholms läns lands-
ting har satsat stora pengar 
på att utreda och diagnosti-

sera personer med autism. 
Men när de ska följas upp 
och stödjas i sin vardag tar 
resurserna slut. 

 – Det är klart att det blir 
dyrt om 2,6 procent av alla 
unga i Stockholm har au-
tism. Men om vi inte gör nå-
got kommer det att kosta 
samhället mycket pengar 
sedan, när de här personer-
na sedan hamnar utanför 
arbetsmarknaden, säger An-
nika Brar. JENNY SKÖLD

Ökar kraftigt

• 2,6 procent. Minst en av 38 
tonåringar i Stockholm har 
diagnosen autism. Det är un-
gefär 26 promille. För tio år 
sedan var det bara en pro-
mille i samma åldersgrupp. 

• Högre krav. Utvecklingen 
beror delvis på att samhället 
ställer högre krav än tidigare, 
enligt forskaren Sven Bölte, 
som också arbetar som psy-
kolog på BUP i Stockholm.

JENNY 
SKÖLD
jenny.skold@metro.se

Autistiske Sigge 
skulle ”vänjas”  
i vanliga skolan
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TEMA TRÄDGÅRDAR
Ny sommarkollektion

Besök våra butiker och www.gudrunsjoden.com

Gudruns ”gröna” kasse 
i ekologisk bomull

Gudruns ”gröna” kasse 
PÅ KÖPET!

THE BEST OF CLASSIC SHOE BRANDS

MAN: POLO 1299:- NEW BALANCE 799:-GABOR 1150:-

SPRING
NEWS

BRANDS: BIRKENSTOCK BUGATTI CLARKS CLOU 
DAHLIN FRED  PERRY GABOR GANT GEOX LLOYD 

LOAKE LYLE  &  SCOTT NEW  BALANCE OSCARIA 
POLO RIEKER ROCKPORT STEPTRONIC TAMARIS 

TIMBERLAND UNISA VAGABOND
STORES: VÄLA CENTRUM HELSINGBORG. GUSTAV 

ADOLF TORG 6 HANSA & TRIANGELN MALMÖ 
ONLINE: JERNS.SE

shop online • eccostore.se

Rätt mode, rätt för foten.
En lätt och mjukt dämpande loafer-
ballerina i tunn smidig nubuck.

DamDamDam

899,-

           

MALMÖ: Mobilia, Gustav Adolfs Torg 8, 
We Put Feet First - Emporia,

HELSINGBORG: Stortorget 11, Väla Ecco Store 
vid DinSko  ARLÖV: Burlöv C  LUND: Nova Lund 

LÖDDEKÖPINGE: Center Syd

UTB I LDN ING  T I L L  HUD-  OCH  SPATERAPEUT  

GILDA SKOLAN
GÖTEBORG•MALMÖ •STOCKHOLM

INTERNATIONAL BEAUTY SCHOOL
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TOLOGIE–

CIDESCO 

Gilda Skolan  erbjuder en kombinerad 
utbildning till hudterapeut och spaterapeut, 
baserad på 2 terminer, med teori och 
prakt ik. 

En utbi ldning på Gilda Skolan  innebär 
att studenten får internat ionel l t  Cidesco-
diplom samt Kerst in F lor ians Spa-diplom 
direkt ef ter godkänd examen. 

Nästa kursstart :  25 augusti ,  2014.

Ansiktsbehandlingar • Massage • Vaxning •  
Manikyr • Fotvård • Spa • mm

Gus t a v  A d o l f s  To r g  4 1 ,  Ma l mö    •    a nna .w i g o @ g i l d a . s e    •    w w w.g i l d a . s e

Vid ansökan och betalning före 30 april 

får du hela 8 000 kr rabatt på kursavgiften!

Ansök 
idag!

Ät mer frukt …

• Vuxna. Livsmedelsverket 
rekommenderar att vuxna 
äter cirka 500 gram frukt och 
grönsaker varje dag – unge-
fär hälften frukt och hälften 
grönsaker. Det har i studier 
visat sig minska risken att 
drabbas av hjärt- och kärl-
sjukdomar, vissa cancerfor-
mer och övervikt.

• Barn. För barn 4–10 år  
gäller 400 gram per dag.

• 20 procent äter rätt. Kvin-
nor äter i genomsnitt 350 
gram om dagen och män 
cirka 300 gram.  
KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET

… men tänk på det här

Peter Lingström, professor 
i cariologi, tipsar om hur 
du kan minska risken för 
frätskador och karies:

• 1. Se till att minska antalet 
tillfällen du äter frukt på, till 
exempel genom att blanda 
ihop flera stycken till en 
fruktsallad.

• 2. Ät gärna frukten i sam-
band med måltider, anting-
en direkt efter eller som en 
del av maten.

• 3. Skölj gärna med vatten 
eller tugga ett sockerfritt 
tuggummi efter att du ätit. TT

Ät det här och du
kan förlänga livet
Forskning. Ett par 
äpplen extra varje dag 
skulle kunna få dig att 
leva längre. Det tror 
brittiska forskare. Men 
få svenskar kommer 
upp i de nivåer som 
gäller i dag.

Brittiska forskare föreslår 
i  en ny studie att dagens re-
kommendationer om hur 
mycket frukt och grönt man 
ska äta höjs. Till exempel 
med två extra äpplen om da-
gen, enligt studien som publi-
ceras i Journal of Epidemio-
logy and Community Health.

I Sverige rekommenderar 
Livsmedelsverket 500 gram 
frukt och grönt per dag. 
Men det är det inte många 
som når upp till – bara två 
av tio – har studier visat.

Ändå vill inte Åsa Brugård 
Konde, nutritionist på Livs-
medelsverket, kalla oss dåli-
ga på att äta frukt och grönt.

– Vi äter mer frukt och 
grönt nu än tidigare. Tillgäng-
ligheten har ökat, många har 
frukt på jobbet och de flesta 
restauranger har bra sallads-
bord, så vi är på väg åt rätt 
håll, säger hon. TT

Metrofrågan 

Hur mycket 
frukt och 
grönt äter du?

– Jag äter 
grönsaker till 
varje måltid 
men jag skulle 
nog kunna  
äta lite mer 
frukt.

Fredrika Schörling, 19, studerande, 
Stockholm.

– Det kan gå 
veckor utan att 
jag äter en 
frukt. Grönsa-
ker blir det som 
farsan lägger 
ner i maten.

Fabian Robertsson, 20, ”undersyssel-
satt”, Stockholm.

– Jag äter mer 
frukt än grönt. 
Jag tycker 
faktiskt inte  
om grönsaker, 
men jag tvingar 
i mig det ändå.

Anna-Greta Sjödin, 87, pensionär, 
Stockholm.

– Jag äter 
några 
citrusfrukter 
varje dag, 
clementin är 
favoriten. Och 
ganska mycket 

grönsaker, just nu gillar jag 
spetskål. Josef Rönnbäck Janik, 66, 
pensionär, Nacka.

Få svenskar äter så mycket frukt och grönt som Livsmedelsverket rekommen-
derar. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Metro har tidigare skrivit 
om Barnkulturfestivalen 
som anordnas den 7 och 8 
juni på Junibacken i Stock-
holm, för andra året i rad. 

En av dem som ska gästa 
festivalen i år är illustratö-
ren och barnboksförfatta-
ren Stina Wirsén. Hon kom-
mer hålla en workshop till-
sammans med de yngsta 
barnen.

– Jag har jobbat mycket 
med workshops och det är 
otroligt roligt. Vi brukar job-
ba med olika teman, som 

”humör” till exempel, där 
man visar barnen hur de 
med små medel kan ändra 
ett uttryck på sin figur,  
säger Stina Wirsén.

Att skapa i bild och text 
kan vara terapeutiskt, me-
nar hon.

– För mig är det ett sätt 
att förstå världen och må 
bra. Jag hoppas på att det 
kommer inspirera barn och 
föräldrar som besöker festi-
valen till att göra samma 
sak hemma, säger Stina 
Wirsén.

Stina Wirsén är klar för 
Barnkulturfestivalen 

Aktiviteter

Några fler av Barnkultur-
festivalens höjdpunkter.

• Lär dig hemlighets makeri. 
Astrid Lindgren-pristagaren 
Katarina Kieri och illustratö-
ren Emma Virke anordnar 
workshop.

• Monsterworkshop. Martin 
Widmark håller i en work-
shop där barnen får skapa 
sina egna monster.

Barnboksförfattaren Stina Wirsén kommer till Barnkulturfestivalen på Junibacken den 7–8 juni. FOTO: LEIF R JANSSON/TT

Forcerade entré

Fängelsestraff för 
hjullastarkupp
Det blev fleråriga fängel-
sestraff för tre män som 
forcerade en butiksin-
gång i Karlstad med en 
hjullastare i fjol.

En 48-åring döms till 
tre och ett halvt års fäng-
else för bland annat grov 
stöld, medan en 35-åring 
får två och ett halvt år, 
rapporterar SVT:s Värm-
landsnytt. Den tredje in-
blandade mannen, en 
25-åring, döms till ett 
och ett halvt års fängel-
se. TT

Högre straff

8
år bör minimistraffet för dråp 
vara enligt riksåklagaren Anders 
Perklev som utrett straffskalorna 
på uppdrag av justitieminister 
Beatrice Ask, som varit missnöjd 
med att regeringens reform 2010 
inte ledde till hårdare straff. I dag 
är minimistraffet sex år. TT
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När tillväxten mattas av i Brics-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – ökar samtidigt de 
 politiska spänningarna. Ylva Johnson, chefredaktör för Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier, 

berättar om hur detta påverkar ländernas ekonomi och arbetslösheten.

Risken för politiska spän-
ningar ökar när tillväxten 
mattas av i de så kallade 
Brics-länderna Brasilien, 
Ryssland, Indien, Kina och 
Sydafrika. Under 2000-talet 
har dessa länder utgjort ett 
drag lok i världsekonomin. 
Med snabb tillväxt och en 
växande medelklass har de 
stått för en allt större andel 
av den globala efterfrågan.

Men nu tycks något ha 
hänt. Tillväxten har mattats 
av och flera av länderna 
brottas med ekonomiska 
problem som inflation och 
arbetslöshet. I Kina riskerar 
Kommunistpartiets reform-
paket att spräcka en skuld-
bubbla i näringslivet.

Gemensamt för Brics- 
länderna är att de inte i till-
räckligt stor utsträckning 
har sett om sina hus under 
de goda åren. I stället för att 
satsa på utbildning, infra-
struktur och andra åtgärder 
som ger stabil utveckling 
har korruptionen tillåtits 

breda ut sig och industrin 
förblivit på en basal nivå. 
Samtidigt har flera av 
 länderna konsumerat över 
sina tillgångar, det vill säga 
 importerat mer än de har 
exporterat, vilket har för-
svagat de offentliga finan-
serna. Sammantaget har 
detta resulterat i att interna-
tionella investerare sedan i 
somras börjat flytta sina 
pengar från Brics-länderna.

Internationella valutafon-
den (IMF) anser att Brics- 
länderna måste genomföra 
flera viktiga reformer för att 
tillväxten ska få ny fart. Men 
processen försvåras av att 
det är valår i Brasilien, 
 Indien och Sydafrika. Detta 
har gjort politikerna obenäg-
na att genomföra impopu- 
lära åtgärder som att till ex-
empel strama åt utgifterna.

Många befarar att den av-
mattade tillväxten kan leda 
till social oro och ökade poli-
tiska spänningar. I Brasilien 
utbröt stora demonstratio-

ner i fjol och i Sydafrika har 
den höga arbetslösheten gett 
luft under vingarna åt ett 
missnöjesparti med en popu-
listisk agenda. I Ryssland 
kan vikande opinionssiffror 
till följd av ekonomisk stag-
nation driva president Putin 
till ytterligare krigshandling-
ar i syfte att öka sin populari-
tet. Utvecklingen i Brics- 
länderna har betydelse för 
hela världsekonomin efter-
som de står för 40 procent av 
världsimporten. Allra störst 
konsekvenser skulle en häf-
tig inbromsning i Kina få. 

IMF spår dock att tillväx-
ten i Brics-länderna kom-
mer att ta ny fart nästa år, 
men att den inte kommer 
tillbaka till samma höga 
 nivåer som tidigare.

Representanter från Brics-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och
Sydafrika, möts under G-20-mötet i Sankt Petersburg, Ryssland, i september
förra året. FOTO: SERGEI KARPUKHIN/AP

Brics-länderna

• Förkortningen Bric hittades 
på av en ekonom på stor-
banken Goldman Sachs för att 
beskriva ett antal snabbt 
 växande ekonomier med stor 
potential. Då ingick Brasilien, 

Ryssland, Indien och Kina  
i  begreppet. Sedan dess har 
även Sydafrika fogats till grup-
pen, som i dag är en formell 
sammanslutning av länder 
som träffas en gång om året.

Medelinkomstfällan

• Nytt begrepp. Begreppet 
medelinkomstfällan 
 myntades av Världsbanken 
2007. Det bygger på en  
teori om att länder som  
når medel inkomstnivå 
(1 036–12 615 dollar i BNI/
invånare 2012) inte längre 
kan växa ekonomiskt genom 
att ta nya resurser i anspråk. 
Det finns helt enkelt inte 
mer billig industrimark att 
tillgå, eller fler arbetslösa 
lantarbetare att anställa till 
låga löner. 

• Måste satsa på framtiden. 
Tillväxten måste i stället upp-
nås genom effektivisering 
och ökad produktivitet.  
För att åstadkomma det  
behöver länderna bland  
annat satsa mer på  
utbildning och forskning 
samt utveckla bättre  
regelverk och bekämpa 
 korruptionen.

YLVA 
JOHNSON
Text 
red 
@metro.se

I SAMARBETE MED

Brasiliansk polis och demonstranter drabbar samman under en demostration då de krävde att staten ska skänka mer mark åt bönder som står utan. FOTO: ERALDO PERES/AP PHOTO

Världens framtidshopp
hotas av sämre ekonomi
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Ny forskning: Farligt att  
kissa i simbassängen
Barn gör det hela tiden och 
elitsimmare har erkänt att de 
gör det. Att kissa i poolen är 
inget ovanligt. Men en ny stu-
die visar att kiss kan reagera 
med kloret i bassängen och 
skapa ett livsfarligt ämne.

En vanligt uppfattning är 
att klorinet i bassängen tar 
kål på bakterierna från uri-
nen. Men en ny studie, pu-
blicerad i tidskriften Envi-
ronmental Science and 
Technology, visar att det rea-
gerar med kloret och bildar 

helt nya, potentiellt livsfar-
liga substanser . 

Det är en biprodukt i uri-
nen, som också finns i svett, 
som reagerar med kloret 
i  bassängvattnet. Genom att 
förena dessa komponenter 
i  ett laboratorium har fors-
karna konstaterat att vissa av 
de nya substanserna kan ge 
upphov till lungproblem. De 
kan också påverka hjärtat 
och centrala nervsystemet. 

Forskare varnar nu all-
mänhet – och elitsimmare – 

för att trotsa de förbud mot 
urinering som finns i offent-
liga simhallar.

– Det är en vanlig miss-
uppfattning inom simvärl-
den att det är ett acceptabelt 
beteende att kissa i poolen, 
trots att det finns skyltar 
i  många simhallar som upp-
manar till god hygien, säger 
studiens författare Ernest R. 
Blatchley III i ett uttalande.

De två farliga ämnena

• Kvävetriklorid eller triklo-
ramin. Är en förening med 
kemisk formel NCl3.

• Cyanogenklorid. Har den 
kemiska formeln NCCl. 

• Urin. Enligt forskarna be-
stod de uppkomna kemiska 
föreningarna till 90 procent 
av urin. KÄLLA: ENVIRONMENTAL 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nyheter i bilder

1
2

3
1Belgien. Brandmän anlägger  

eld för att protestera
En fotograf tar en bild på en brandman i Guy Fawkes-
mask i centrala Bryssel. Brandmännen protesterar 
mot dåliga arbetsvillkor genom att anlägga en eld  
i den belgiska huvudstaden. METRO FOTO: TT/REUTERS

2Storbritannien. Kungliga  
leksaker visas upp i London

Kuratorn Anna Reynolds poserar med en docka som 
tillhör den brittiska drottningen Elizabeth II. Utställ-
ningen, som visar upp kungliga leksaker, pågår på 
Buckingham Palace under sommaren. METRO FOTO: TT/REUTERS

3Egypten. Polis dödad i bombdåd 
nära universitetet i Kairo

En hög egyptisk polischef och en annan person döda-
des i explosioner nära universitet i Kairo i går. Fyra 
polismän ska ha skadats i sammanlagt tre explosio-
ner. Ingen har tagit på sig dåden. METRO FOTO: TT/REUTERS

JENNY 
SKÖLD
jenny.skold@metro.se

Ämnen i urinen reagerar på klorinet i vattnet och bildar potentiellt
livsfarliga substanser. FOTO: ALAMY

Jordskalv. En ovanligt 
kraftig jordbävning fick 
natten mot gårdagen 
panikslagna chilenare 
att fly från kusten för 
att undkomma en 
tsunami. Fler än 
900 000 människor 
evakuerades.

 
Skalvet inträffade i havet ut-
anför norra Chile, nära 
gruvstaden Iquique. Det 
gavs, efter uppgradering, 
magnituden 8,2.

Tsunamivarning utfärda-
des längs Latinamerikas 
västkust – liksom i Hawaii 
och i Indonesien på andra 
sidan Stilla havet. Chiles 
krismyndighet Onemi beor-
drade evakuering längs hela 
landets kust, rapporterar 
tidningen La Tercera.

När tsunamivågen nådde 
land var den ungefär två me-
ter hög. Så småningom 
drogs varningen tillbaka, 
men det tog timmar innan 
skräckslagna kustbor våga-
de återvända hem.

Minst sex människor 
miste livet, bekräftade inri-
kesminister Rodrigo Peñai-

lillo. Fyra män och två kvin-
nor dog i städerna Iquique 
and Alto Hospicio, antingen 
av hjärtattack eller av ned-
fallande byggnadsmaterial.

Omkring 300 fångar ut-
nyttjade oredan och rymde 
från ett kvinnofängelse 
i  Iquique, uppgav inrikes-
minister Mahmud Aleuy.

President Michelle Bac-
helet utlyste katastroftill-
stånd i norr och utlovade 
militär bland annat för att 
skydda mot plundring.

Det finns inga uppgifter 
om att svenska medborgare 
skadats i skalvet. 
TT-AFP-REUTERS

Tsunamilarm – då
 ydde 300 fångar

Eldringen

Kraftiga jordskalv är vanliga  
i Chile. Längs det avlånga 
Chile löper ”Eldringen” som 
är en hästskoformad kedja  
av förkastningslinjer som  
går igenom Syd- och  
Nordamerikas västkuster, 
Alaskas sydkust, östra  
Asien och sydvästra Stilla  
havet.

90
procent av alla världens  
jordbävningar inträffar  
i Eldringen, där kontinental- 
plattor möts.

452
ligger finns i området – 75  
procent av alla vulkaner på jorden.

1 655
människor omkom i den  
kraftigaste jordbävning som 
någonsin registrerats, i Chile  
den 22 maj 1960.

9,5
på Richterskalan mätte den.  
Skalvet framkallade en tsunami  
som orsakade 138 människors  
död ända borta i Japan.

3
jordbävningar har Chile haft  
de senaste tio åren som mätt  
runt 8 på Richterskalan eller mer.

Bilar och båtar ligger på stranden efter att en två meter hög tsunami träffat Iquique i Chile. FOTO: REUTERS/CRISTIAN VIVERO
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Sju dödade av  
bomb från 2:a
världskriget
Minst sju personer dödades 
när en bomb från andra 
världskriget exploderade 
i  ett skrotlager i den thai-
ländska huvudstaden Bang-
kok i går. 

Explosionen ägde rum 
när arbetare skulle skära 
upp bomben, uppgav myn-
digheterna. 19 personer ska-
dades.

225-kilosbomben hade 
hittats på en byggarbets-

plats och såldes som metall-
skrot till en handlare som 
trodde att den hade desar-
merats. 

Explosionen skapade en 
stor krater och skadade hus 
inom en radie på 500 meter.

Under andra världskriget 
fällde de allierade bomber 
över Bangkok för att Thai-
land samarbetade med Ja-
pan i kriget.
TT-AFP

METRO.SE SE VIDEO FRÅN RÄDDNINGSARBETET FOTO: TT/AP

Finland

81-åring med  
i EU-valet
En av de absolut äldsta 
kandidaterna i EU-valet 
i  Finland blir riksdagsle-
damoten Jörn Donner, 81 
år. Han representerar 
Svenska folkpartiet. TT

Danmark

Ljusshower ska 
hålla förare vakna
Tre ljusshower i många 
olika färger ska hålla bil-
förare vakna i tunneln 
som ska byggas under 
Fehmer Bält mellan Dan-
mark och Tyskland. TT

Val. Ukrainas korrupta 
statsapparat måste 
raseras och byggas  
upp på nytt  
i decentraliserad form, 
säger landets vice 
premiärminister 
Volodymyr Hrojsman. 
Men federalism – som 
Ryssland trycker på för 
– är inte aktuellt.

På det blänkande svängda 
skrivbordet, ett tiotal meter 
brett, står ett halvt dussin 
beige telefoner av äldre mo-
dell uppradade. Volodymyr 

Hrojsman bara himlar med 
ögonen när TT:s utsände frå-
gar vad de används för. Han 
förstår, men pratar inte eng-
elska. Detta trots att han är 
en av de yngsta ministrarna 
i Ukrainas nya regering.

– Jag får skylla på den 
sovjetiska skoltiden, där vi 
fick lära oss att det mäkti-
gaste och viktigaste språket 
i världen var ryska, säger 
han med hjälp av tolkar som 
sitter med under intervjun.

Läget är mycket spänt in-
för Ukrainas presidentval 
den 25 maj.

– Hotet mot Ukraina 
kommer både inifrån landet 
och utifrån. Den regering 
jag sitter i har utsatts för en 

aggression av Ryssland och 
vårt land har plundrats av 
den tidigare regeringen, sä-
ger Hrojsman.

Nu trycker Moskva på för 
maximalt självstyre för 
Ukrainas ryskspråkiga regi-
oner. Många tror att syftet 
är att splittra landet. Hrojs-
man säger att regeringen 
har många stora utmaning-
ar framför sig efter en ”kor-
rupt maktkoncentration” 
under expresidenten Viktor 
Janukovytjs tid vid makten.

– Det är uppenbart att vi 
måste rasera detta och byg-
ga upp något nytt.

– Men federalism är inget 
för oss. 
JOAKIM GOKSÖR/TT

Ukrainsk minister: 
Vi måste rasera och
bygga upp på nytt

Biståndsminister Hillevi Engström (M) och Ukrainas vice premiärminister Volodymyr Hrojsman. FOTO: JOAKIM GOKSÖR/TT

Tysk pilotstrejk påverkar svenska resenärer
Över 400 000 passagerare drabbas sedan tyska Lufthansa ställt in omkring 3 800 flygningar på grund av strejk 
bland piloterna. Ett 50-tal flygningar till och från Sverige ställs in. Lufthansas piloter inledde en tredagars strejk 
i går. De flesta av bolagets piloter är uttagna i konflikten som enligt Lufthansa kostar bolaget tiotals miljoner 
euro om dagen. Enligt Svedavia, som driver de statliga flygplatserna i Sverige, ställdes 17 flygningar mellan 
 Arlanda eller Landvetter och Frankfurt eller München in i går. Ungefär lika många ställs in i dag och i morgon.  
TT FOTO: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Norge

Två hittade döda 
efter flygolycka
De två män som befara-
des ha omkommit när ett 
litet så kallat mikroflyg-
plan störtade i Vossområ-
det norr om Bergen på 
den norska västkusten i 
måndags har påträffats 
döda. Männen ska obdu-
ceras. Även flygplansvra-
ket ska hämtas och un-
dersökas för att fastställa 
olycksorsaken. TT

Zimbabwe

Stoppar import av 
frukt och grönt
Zimbabwe förbjuder im-
port av färsk frukt och 
grönsaker med omedel-
bar verkan, meddelar lan-
dets jordbruksdeparte-
ment. Departementet 
hävdar att ökad inhemsk 
produktion kommer att 
tillgodose efterfrågan. 
Landets jordbruksproduk-
tion har fallit med över 
60 procent sedan 2000. TT

Afghanistan

Sex poliser dödade 
i självmordsattack
Med bara tre dagar kvar 
till det afghanska valet 
skakades Kabul av ännu 
ett dåd. Sex poliser döda-
des och flera skadades 
i  en självmordsattack vid 
ingången till inrikes-
departementet i går. Tali-
banerna, som tog på sig 
attacken, har trappat 
upp våldet för att störa 
valet. TT
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Kristina Lindhe är vd och kreativ chef för hemtextil- och modeföretaget Lexington. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

I mitten av 80-talet var hon 
högstadielärare i svenska, 
religion och geografi i en 
förort till Stockholm. I dag 
är hon vd och kreativ chef 
för hemtextil- och mode-
företaget Lexington.

− Jag trivdes som lärare, 
men kände att jag inte fick 
utlopp för mitt intresse för 
form, färg, textil och mode, 
säger Kristina Lindhe. 

Att sätta upp tydliga mål 
framhålls av karriärsexper-
ter och coacher som en 
nyckel till framgång, och 
Kristina Lindhe är inget 
undan tag. Målet med Lex-
ington var redan från början 
att bygga ett internationellt 
varumärke. Men vägen dit 
var lång. 

I början av 90-talet sa hon 
upp sig från skolan för att 
driva sommarbutiker på 
svenska ostkusten. Men det 
var svårt att få ekonomi i 
verksamheten, och i stället 
gick hon över till att sälja 
ullfiltar på export. 

Samtidigt föddes en ny 
affärsidé. Hon gillade den 
amerikanska New England 
stilen, med mycket rutor, 
ränder och maritima teman, 
men det fanns ingen aktör 
som erbjöd sådan heminred-
ning i Europa. Tillsammans 
med sin man Tommy, och 
några vänner, började hon 
fila på ett koncept. År 1997 
köptes namnet Lexington, 
och bolaget Lexington Com-
pany startades.

− Jag var övertygad om 
att det skulle lyckas, och 
tack vare att jag drivit före-
tag tidigare visste jag vad 
som krävdes, säger Kristina 
Lindhe.

Nu finns Lexington i 20 
europeiska länder, samt i 
USA, Taiwan och Kina. Kris-
tina Lindhe ansvarar för ut-
vecklingen av nya produk-
ter, ända ner på detaljnivå, 
och har hand om kommuni-
kation, PR och marknads-

föring. Maken arbetar också 
heltid i bolaget.

− För oss fungerar det 
otroligt bra. Det är skönt att 
ha en partner, oavsett om 
det är en livspartner eller 
inte, som står nära det du 
gör, och som du kan disku-

tera med, säger Kristina 
Lindhe.

Hennes främsta utma-
ning är att se till att Lexing-
tons koncept följs, både på 
designavdelningen hemma i 
Sverige, och bland återför-
säljare och medarbetare 

runt om i världen. Här får 
Kristina Lindhe användning 
för det hon ser som en av 
 sina stora styrkor – att vara 
tydlig.

− Om du ska få butiks-
personal i hela världen att 
förstå varumärket och pro-
dukterna måste konceptet, 
och allt annat som ligger 
bakom, vara mycket tydligt, 
säger Kristina Lindhe.

Men hon är också med-
veten om att det har sina 
baksidor, och ger ett exem-
pel:

− Om en medarbetare 
gjort något jag inte gillar 
kan jag bli så rakt på sak att 
det känns jobbigt för dem. 
Fast jag försöker att inte 
 vara så, och har bättrat mig 
med åren.

Kristina Lindhe förklarar 
att hon aldrig gjort upp 
 någon karriärsplan i vanlig 
bemärkelse. Däremot är 
hon mentor, och har barn 
som snart ska välja väg i 
 livet. Så vad är hennes bästa 
tips?

− Bry dig inte så mycket 
om karriären, åtminstone 
inte i början. Utgå i stället 
från vad du är intresserad 
av, då blir allt mycket enk-
lare och roligare. Det största 
privilegiet är att få jobba 
med något du tycker om.

Hon tycker också det är 
viktigt att hela tiden sätta 
nya mål.

− Jag har varit i svackor 
när allt känts hopplöst och 
tråkigt, men då har jag gjort 
upp en plan för hur jag ska 
ta mig vidare. Det ger energi 
och kraft, även om läget 
 inte är förändrat, säger Kris-
tina Lindhe.

METROJOBB.SE

KRISTINA LINDHE. ÅLDER: 55. ÅRSLÖN: 1 020 600. BOENDE: STOCKHOLM.
Från högstadielärare till grundare av ett internationellt varumärke.  – Allt blir så mycket enklare om du gör  

något du tycker är kul, säger Kristina Lindhe, vd och kreativ chef på Lexington.

”JAG VAR ÖVERTYGAD OM ATT  
DET SKULLE LYCKAS”

Kallt
Jag har drivit två verksam-
heter som jag var tvungen 
att lägga ner. Först sommar-
butiker på ost kusten där 
jag sålde presentartiklar 
och hemtextil, och sedan 
företaget Arctic Wool 
 Design, där jag sålde 
 ullfiltar på export.

Ljummet
Tidsbristen vi ständigt 
 lever i. All administration 
tar mycket tid, och sätter 
ibland stopp för utveckling 
och kreativitet. 

Varmt
Vi kom till en punkt för drygt 
tio år sedan när vi var tvung-
na att få in en ny ledning 
för att kunna växa. Min man 
sa upp sig som vd på Ceder-
roths och började jobba  
i ledningen. Det var bland 
det bästa vi har gjort, 
 verksamheten tog ny fart.
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Karriärometern Bland det bästa vi gjort

METRO 
JOBB.SE

Välkommen!

JAG HADE 
DISSAT

Ett svenskt företag som gör 
hemtextil i amerikansk stil, 

med målet att sälja över  
hela världen? Nej, den idén 
hade jag nog dissat. Tur att 

Kristina Lindhe inte  
lyssnade på folk som jag, 

utan bara körde på. 
HANNA LARSSON,  

REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE
HANNA.LARSSON@METRO.SE

Mer att läsa på 
Metrojobb.se. 

1

2

3

Fler företag tar
in lek på jobbet.

Flera sätt att
hitta ett kul
 jobb i sommar 

Så tar du dig 
förbi trötthetsdippen

METROJOBB.SE 9 955 JOBB ATT SOKA
Tre enkla steg mot en ny karriär: 1. Skapa din profil 2. Matcha den mot tusentals företag 3. Välj jobbet du är intresserad av



  Vård- och omsorgsförvaltningen
söker

  Enhetschef
Vill du veta mer?

     Se www.lund.se/ledigajobb

Att jobba på Client Solutions är att vara en del av något 
mer än en vanlig arbetsplats. När man kommer innanför 
dörrarna så möts man av något osynligt men väldigt 
starkt! En unik företagskultur som kan jämföras med 
stora företag som har vunnit: Årets bästa arbetsplats, 
fast i mindre skala. Kulturen sitter i väggarna,  
atmosfären och i människorna. 

Vi känner nu att det är dags att växa en aning, därför går 
vi ut med denna info. Vi söker en säljare som (förutom 
alla de uppenbara egenskaper att vara framåt, målinriktad 
och disciplinerad etc.) är en person som är socialt  
begåvad, professionell och kan balansera mellan sin 
egen vinning och gruppens prestation i helhet.

Vi jobbar endast med Telia, endast mot företagskunder. 
Vi vill gärna påpeka att Client Solutions inte är något 

traditionellt TM bolag med hög personalomsättning.  
Man jobbar på Client Solutions för att bygga en  
karriär som Account Manager inom säljyrket!  
Något man känner stolthet över. 

Innan du skickar in ditt CV och personliga brev till oss 
vill vi påpeka att vi är väldigt selektiva så känner du att 
du tvekar det minsta på att du passar in hos oss så hade 
vi uppskattat att du sparar både din och vår tid genom 
att inte höra av dig. Känner du däremot att du passar in 
så väntar vi med spänning på din ansökan! 

Skicka in ditt CV och personliga till mig: 
rody@clientsolutions.se  
040-23 23 49 
Client Solutions AB 
Stora Nygatan 31, 211 37 Malmö

JOBBA PÅ CLIENT SOLUTIONS!

SiS LVM-hem Lunden söker
till avdelningarna i Lund

2 Avdelningsföreståndare, tillsvidare
1 Utredningssekreterare, 6 månaders visstidsanställning
1 Behandlingssekreterare med utökat ansvar, tillsvidare
2 Behandlingssekreterare, tillsvidare
14 Behandlingsassistenter varav 3 natt, tillsvidare

1 Ekonomibiträde/lokalvårdare, 6 månaders visstidsanställning

Läs mer om tjänsterna på stat-inst.se/jobb
Ansök via Offentliga jobb

Statens institutionsstyrelse, bedriver vård, utredning och 
behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala 
problem och av vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid 
särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet.

Vi söker

Kommunikatör
Miljöstrateg/Ekolog 

Läs mer på www.hoor.se

Höörs kommun har cirka 15 500 invånare och ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan slättlandskapet och 
skogsbyggden. Ett blomstrande kulturliv, ett om växlande friluftsliv och sjön natur gör Höörs kommun  
attraktiv, både att bo i och besöka. I Höör är det nära till allt. Du tar dig snabbt med tåg till de större 
skånska städerna och Köpenhamn. Höör är en tillväxtkommun i en dynamisk region.

Malmö stad söker 

Biståndshandläggare och  
sjuksköterskor till traineeprogram

Läs mer om programmet och hur du ansöker på malmo.se

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, är ett 
LO-förbund med omkring 120 000 medlemmar.  
Medlemsgrupperna arbetar huvudsakligen inom  
områdena kommunikation, transport, infrastruktur, 
energi och statsförvaltning.

Seko söker 
Regionalt skyddsombud 
och Ombudsman 
med placering på regionkontoret i Malmö    

Läs mer om tjänsterna på www.seko.se/Om oss

FAAC Nordic AB, som 
ingår i FAAC koncernen 
med huvudkontor i
Bologna, Italien, 
utvecklar och tillverkar 
motoriseringar för slag- 
och skjutdörrar, portar, 
grindar och bommar
sedan början av 70-
talet. 

Huvudkontoret för
Norden ligger i
Perstorp.

Det går bra för oss. Vi 
är 38 medarbetare och 
omsätter 90 miljoner kr 

Läs mer om FAAC 
på www.faac.se

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder söker vi nu på heltid

KUNDSUPPORT-MEKATRONIK
Vi utökar vårt kundsupport-team från två till tre personer. De huvud-
sakliga arbetsuppgifterna blir att hjälpa våra kunders tekniker som in-
stallerar automatiker för dörrar, portar och grindar till våra produkter. 

Du har en god teknisk bakgrund och kanske arbetar du med, eller har
arbetat med, att installera denna typ av utrustning. Det är en fördel 
om du har erfarenhet av annan typ av automation. Vi tror även att du 
är van att ta till dig ny teknik och att du har lätt för att föra ut den till 
våra kunder. Du bör också ha god förståelse för mekanik för att kunna 
förstå hur vår mekanik och elektronik arbetar tillsammans. Då våra 
produkter tillverkas i Perstorp och i andra fabriker i Europa bör du ha 
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Vi tror att du är en tekniskt intresserad problemlösare som gillar att 
hjälpa kunder och kollegor när de har olika sorters problem.

Vi vet att du är en serviceminded, social och trevlig person som tar 
hand om våra kunder tillsammans med övriga medarbetare.

Tjänsten är i Perstorp.

Är du intresserad? Skicka din ansökan till info@faac.se tillsammans
med cv och referenser senast 25/4. Eventuella frågor besvaras av 
produktionschef Sören Andersson på 0435-77 95 02.
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Uthållighet, isbad, brinnande halm, kramp, höga höjder, smärta, taggtråd, 
mördande armgång, kraftiga elstötar och vikande ben är bara några av 
de brutala hinder och utmaningar du möter i Tough Viking – Sveriges 

tuff aste, mest spektakulära och roligaste lopp. 
 

Ladda upp en bild med ditt bästa warrior face och tävla om två startplatser 
till Tough Viking i Slottsskogen i Göteborg den 26 april eller till Hagaparken 
i Stockholm den 10 maj. Visa oss din kämpaglöd genom att jaga in dina
röster. Allt är tillåtet. De fem personer i respektive stad med fl est röster
vinner. Senast den 14 april vill vi ha ditt bidrag. Har du vad som krävs? 

 
WARRIORFACE.SE

    
VISA OSS DITT BÄSTA

  VINN BILJETTER TILL TOUGH VIKIN
G!

OFFICIELL MEDIEPARTNER TILL

FO
TO

G
R

A
F: R

IC
H

A
R

D
 STR

Ö
M

SÖKER  

ELEKTRIKER 
”Arbetet är fritt och omväxlande. För det 
mesta är Du som medlem av ett service-
lag ute och hjälper våra kunder med 
olika elinstallationer.”

I denna rekrytering samarbetar Cramo med 
HIREQ. Läs mer och ansök på www.hireq.se

Här är allting möjligt!

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 13 april 2014 
via malmo.se/jobb där du också � nner mer info om tjänsten

Gatukontoret söker

Upphandlare anläggningsentreprenader/
Entreprenadingenjör

Med huvuduppgift att arbeta med och genomföra upphandlingar av 
anläggningsentreprenader och tillhörande konsulttjänster för den 
o� entliga miljön.

Nu söker Veolia Transport

Driftledare och Driftstöd
till tågverksamhetens Trafikkontor  
med placering i Malmö.

Mer information om tjänsten hittar du på
www.veolia-transport.se under Jobba hos oss.

Sista ansökningsdag är 2014-04-18.

Omsorgsförvaltningen söker  

Anhörigstrateg
Läs mer om tjänsten www.hassleholm.se/jobb

 Hässleholm nästa.

FÖRSKOLLÄRARE
Eslövs Montessorifriskola är en liten skola med 40 barn i förskolan och 70 elever i grund-
skolan F-6. Skolan är en ideell föräldraförening och drivs av en engagerad styrelse  
och rektor. Det �nns goda möjligheter att påverka beslut och vägarna dit är korta.  
Våra lokaler ligger vid Tåbelunds vårdcentral -  5 min från Eslövs järnvägsstation.

Nu söker vi Dig som brinner för att arbeta med barn i förskolan.  
Vi vill att Du har förskollärarutbildning och att Du gillar att vara utomhus med barnen. 
Tjänsten är på 100% och vi tillämpar provanställning. Tillträde augusti 2014. 
Urval av sökande till intervju sker löpande.

Välkommen med CV och personligt brev till rektor:  
per.celander@monte.nu, Tel. 0413-55 73 99

Söker REKTOR
Vår rektor går i pension och vi söker Dig som är en företagsam skolledare som  

hennes e�erträdare. På styrelsens mandat leder och organiserar du skolans verksamhet 
med stort handlingsutrymme och mot uppsatta mål. Ditt uppdrag är också att tillsammans 

med medarbetare driva strategisk utveckling, ändamålsuppfyllelse, konkurrenskra�  
och resultat. Vi söker Dig som är engagerad, kunnig och utvecklingsdriven för att  
tillsammans med dina medarbetare fortsätta utvecklingen av Munka folkhögskola.

Läs mer om Munka folkhögskola och tjänsten på metrojobb.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Peritias Consulting Group AB.

Kontaktperson: Karin Heri 0736 12 01 91 eller karin@peritias.se.  
Välkommen att registrera din kompletta ansökan på www.peritias.se  

under lediga tjänster/rektor till Munka Folkhögskola, senast den 23 april 2014 . styling & trender på 
caroline.metromode.se 
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Industrigatan 3, Svedala · 040-40 20 10
Öppettider: Mån–Fre 09.00-18.00

Lör stängt, Sön 11.00-15.00

Privatleasing
från 

1.990:-

www.mazdacenter.nu

Metalliclack + 3.900:-. Erbjudandet fri service gäller 3 år eller 4500 mil (endast hos Suzuki Center Svedala enligt Suzukis rekommenderade serviceprogram). Erbjudandena gäller lagerbilar t.o.m 30/4 2014. Bilen på bilden är extrautrustad.

MOTOR

Snygg, elegant och aggressiv. Jaguar F-type Coupé får fem Metroglober. FOTO: NICK DIMBLEBY

Åttaväxlad automatlåda ger en snabb och omedelbar acceleration. Bilen
gör 0–100 på under fem sekunder. FOTO: NICK DIMBLEBY

Bilen som har allt du kan önska – om du har råd

Jaguar F-type – helt 
utan kompromisser
Jaguar har inte lyckats leva upp till E-type sportversion från 1961. Förrän nu. Metro testar nya F-type Coupé.

I siffror

Jaguar F-Type Coupé  V6S

• Betyg: 11111

• Pris: Från 829 000 kronor.

• 0–100 km/h: 4.9 sekunder.

• Toppfart: 275 km/h

• Max effekt: 380 häst- 
krafter.

• Motor: 3.0 liters V6.

• Bränsleförbrukning: 7.5 
liter på 100 km.

Exteriör
Snygg, till och med elegant. Ett 
mer aggressivt utseende än  
cabrioleten med sin ”haj-grill”  
och med den tuffa bakdelen.

Interiör
Med tillvalet glastak känns det 
inte så mörkt och trångt som 
det annars ofta gör i en tvåsit-
sig sportbil. Det är skinnklädsel 
överallt. Stridsflygplansliknande 
växel med matchande orange 
paddlar är otroligt coolt.

Utförande
Den automatiska växellådan 
med åtta lägen är snabb och 

smart, accelerationen omedel-
bar – och mycket högljudd.  
F-type Coupé är helt enkelt en 
spännande bil att köra.

Det bästa
Med mer utrymme är den så 
mycket mer praktisk än  
cabrioleten. Den är också be-
tydligt mer flexibel och svarar 
bättre eftersom karossen är så 
klart mer stabil. Bränsleekono-
min är även den bättre än för-
väntat.

Det sämsta
Inget. Förutom att du kanske 
vill ha en men inte har råd.

Nyheter på väg

NY TEKNIK SPARAR  
ENERGI TILL SENARE

Volvo testar ett nytt brän-
slebesparande system, KERS, 
som förbättrar motorns pres-

tanda med 80 hästkrafter 
som samtidigt minskar brän-
sleåtgången med upp till 25 
procent. Energin vid en in-
bromsning överförs via ett 
kolfiberhjul. Energin kan  

lagras och föras tillbaka till 
en speciellt utformad växel-
låda. Energin ska räcka för 

att driva bilen framåt kortare 
sträckor.   

I-ROAD TESTAS  
PÅ STORSTADSGATOR

Toyotas lilla tunna eldrivna 
trehjuling i-Road har testats 

på riktiga vägar i riktig trafik. 
Tio exemplar har provkörts 
på Tokyos gator av ”vanligt 
folk”. Den lilla ”bilen” väger 

bara 300 kilo påminner mest 
om en motorcykel men räk-

nas som en bil. Två säten 
fram och ett bak ger stabil-
itet. Bilen kommer även att 
finnas att låna i en bilpool 

i franska Grenoble.

Metros bilexpert Ryan 
Borroff guidar dig bland 
nyheter i bilbranschen.

MODERN 
TEKNIK  

I TRAFIK

En stabil ”bil” som lutar lätt 
i kurvor.

Mer kraft – mindre bränsle är 
tanken. 

Jaguars ikoniska sportbil 
 E-type från 1961 har inte en-
bart varit en fördel för den 
brittiska biltillverkaren. 
Den fantastiska bilen bidrog 
till att skapa hela myten 
runt Jaguar. Problemet är att 
ingen bil som Jaguar har 
skapat sedan dess har ens 
varit i  närheten av den 
 distinkta designen och 
 makalösa utförandet. 

Det vill säga fram till dess 
att F-type cabriolet dök upp 
förra året, som är varje bilfö-
rares dröm. Och nu har ett 
rytande Coupé-syskon an-
länt, lika spännande som 
cabrioleten men utan dess 
kompromisser. 

Coupé-versionen är stabi-
lare och har 407 liter baga-
geutrymme jämfört med 
150 liter i cab-versionen.  Jag 
testkörde mellanversionen 
F-type S, den som Jaguar 
räknar med ska sälja bäst. 

Åsikt

RYAN 
BORROFF
Metros motor-
expert

METRO 
TESTAR
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* Råd och Rön 2007, Vi i Villa nr9/2011, Which Test Labs
2011, Chef´s Choice Awards 2010-2014, Plus SVT 2014

Krämig, len och god morots-
soppa. I all sin enkelhet är den 
här soppan en rätt att räkna 
med. För finns det någon ingre-
diens du inte bör underskatta, 
då är det helt klart moroten. 
Toppa soppan med färska örter 
och servera med ett gott bröd.

Morotssoppa
6 personer
500 g morötter
1,5 liter vatten
2 buljongtärningar

0,5 dl grädde
2 vitlöksklyftor
1 gul lök
salt & peppar

Tillbehör
1. Skala morötterna och skär  
i små bitar. Koka upp med bul-
jong i lättsaltat vatten tillsam-
mans med mindre klyftor av den 
gula löken. Låt koka tills grön-
sakerna är mjuka.
2. Sila av kokvattnet och spara 
det. Mixa lök och morötter i 

mixer eller mosa till en puré. 
Späd med spadet allt eftersom. 
Häll tillbaka allt i grytan och 
späd med grädde och mer spad. 
Värm upp och smaka av med vit-
lök, salt och peppar.
3. Soppan kan bli lite söt. Salta 
därför gärna eller lägg till en 
buljongtärning eller lite fond för 
att balansera sötman. Servera 
med vitlöksbröd eller en grov 
fralla med smör och ost. 

RECEPT: BULLMAMMAN

Krämig soppa med färska örter20 
min

Morot passar bra i en soppa, gärna med ett gott bröd till. FOTO: MICHAEL KRANTZ

Goda bi�ar på morotens dag

Goda morotsbiffar. Laga upp ett gäng och lägg i frysen, bara att ta fram och värma i ugnen och de blir som nylagade. FOTO: MICHAEL KRANTZ

MAT & DRYCK

5555 
Klassiker
Beaujolais Royal, art nr 5408, 69 kr
Gamay är en druva som ger mjuka och lätta viner.  
I den här klassikern som sällskapat middagar sedan 
Hedenhös och varit pålitlig i stil och smak ger här 
ett mjukt, friskt och bärigt intryck med inslag av 
jordgubbar, hallon och röda vinbär.

Oavsett om du äter kött eller in-
te kommer du att uppskatta 
dessa saftiga veggobiffar. Över-
raskande goda och dessutom 
nyttiga och enkla att laga.

Morotsbiffar
4 personer
400 g morötter
200 g rotselleri
1 purjolök, liten
1 msk olja
1 msk curry
1 tsk spiskummin, mald
2 msk vatten
1 tsk salt
2 ägg
0,5 dl vetemjöl
0,5 dl ströbröd
smör

Tillagning
1. Sätt ugnen på 225°C. Skala 
och riv rotsakerna grovt. Skölj 
purjon väl och skär i tunna 
strimlor. Fräs allt i oljan och 
strö över curry och spiskum-
min och häll på vattnet. Låt allt 
bli mjukt. Salta.
2. Lägg över de frästa ingredi-
enserna i en skål och blanda 
ner ägg och vetemjöl. Forma 
till biffar som du lägger på en 
smord långpanna. Strö lite 
ströbröd över varje biff.
3. Stek i ugnen i cirka 20 minu-
ter. Vänd biffarna efter halva 
tiden. 

RECEPT: SKRIVIS

Veckans viner
Jonas Alwin tipsar om vinerna 
som passar bäst till recepten. 

JONAS
ALWIN  
Sommelier och dryckesexpert

Vintipset
5555 
Bra karaktär
2012 Masi Levarie, art nr 6997, 72 kr
Druvorna Garganega och trebbiano utgör karaktären 
i ett Soave-vin och i detta fall synnerligen bra. Lätt, 
friskt, syrligt och smakrikt med inslag av lime, päron 
och äpple. Beaujolais Royal har

 inslag av jordgubbar.

5555
Bra karaktär
2012 Masi Levarie, art nr 6997, 72 kr
Druvorna Garganega och trebbiano utgör karaktären 
i ett Soave-vin och i detta fall synnerligen bra. Lätt, 
friskt, syrligt och smakrikt med inslag av lime, päron 
och äpple.

MAT OCH DRYCK I SAMARBETE 
MED

RECEPT FRÅN KOKBOKEN ”SVENSKA FOLKETS FAVORITRECEPT” – HÄMTADE FRÅN KOKAIHOP.SE

KRISTIN JOHANSSON  
OCH MICHAEL  
KRANTZ
Kockar

30 
minI morgon är det morotens dag. Fira det 

genom att laga morotsbiffar eller en 
krämig soppa. Både gott och enkelt. 
Dessutom är det nyttigt.



JUST NU
får du glidmedel
från                på 

köpet!

(värde 89:-)

Hummingbird

549:-

• Fri från ftalater som är skadliga för kroppen.
• Roterande Jellyhuvud
• Stimulerande pärlor
• Vibrerande kollibri
• Tydliga insällningar som lyser
• Dushsäker vibrator som har en bra form
  med klitorisstimulator.

Nya generationen rabbitstavar!

g
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Handboll

Orutinerat Sverige 
slog Tyskland 

Ett reservbetonat svenskt 
handbollslandslag inledde 
förberedelserna inför VM-
kvalet mot Rumänien i juni 
genom att vinna mot Tysk-

land med 30–25 i Stock-
holm. Jim Gottfridsson  

(bilden) – tillbaka efter EM-
nobben – visade vägen med 
åtta mål. Spelet präglades 
till viss del av orutin från 

båda lagen, som möts  
i kväll igen i Eskilstuna. TT

2
SPORT

Skidskytte

”Förhoppningsvis 
kan jag träffa 

några skott för 
jag tror att jag 
fortfarande har 
kvar hatet till 
straffrundan”.
Skidskyttestjärnan Helena 

 Ekholm gör comeback för en dag 
i SM i Östersund i morgon. I sin 
blogg skriver hon att skälet till 

hennes tillfälliga comeback är att 
hon vill ”komma igång igen efter 

 graviditet och förlossning.” TT

2

Fotboll

Cupsemifinalen  
i Malmö kan flyttas
Skånederbyt i Svenska 
Cupens semifinal kan 
komma att flyttas – av 
säkerhetsskäl. 

Matchen mellan Mal-
mö FF och Helsingborg 
ska spelas den 1 maj. 

Polisens underrättelse-
tjänst undersöker nu om 
säkerheten kan 
 garanteras när matchen 
spelas samtidigt som 
 flera förstamajdemon-
strationer tågar genom 
Malmö och Malmö-
polisen dessutom ska 
hjälpa till på annat håll 
i Sverige.

Ett beslut väntas 
 komma i morgon. TT

Resultat

Basket SM-slutspel, herrar
Kvartsfinal 4 i bäst 5
Uppsala–Sundsvall ......................90–71 
(29–21, 25–19, 12–16, 24–15)
• Uppsala vidare 3–1 i matcher.

Fotboll Serie A
Roma–Parma ..........................4–2 (2–1)
1–0 Gervinho (12), 1–1 Afriyie Acquah 
(15), 2–1 Francesco Totti (16), 3–1 
 Miralem Pjanic (49), 4–1 Rodrigo Taddei 
(82), 4–2 Jonathan Biabiany (90).

Handboll Landskamp, herr
Sverige–Tyskland ........... 30–25 (13–12)

Handboll SM-slutspel, 
damer
Kvartsfinal 1 i bäst av 5
Skövde–H65 Höör ........... 24–29 (15–14)

Innebandy SM-slutspel, 
damer
Semifinal 3 i bäst av 5
Djurgården–Pixbo ...5–2 (2–2, 1–0, 2–0)
• Djurgården vidare med 3–0 i matcher.
Kais Mora–Rönnby 10–5 (2–0, 4–4, 4–1)
• Kais Mora leder med 2–1 i matcher.

Friidrott

Bolt springer  
inte i Malmö
Usain Bolt kommer inte 
till Malmö i augusti  
–  galan skjuts fram och 
flyttar inomhus. Men 
Bolt kan dyka upp på 
svensk mark ändå. DN-
galan har stora förhopp-
ningar om att få Bolt till 
Stockholm 21 augusti. TT

Alpint

Byggmark tillbaka 
på snö – i Dubai
Jens Byggmark har gjort 
comeback på snö efter 
sin korsbandsskada. Det 
skedde i en hall i Dubai. 
”Det var fantastiskt kul. 
Jag har längtat i sex 
 månader efter att få göra 
det”, säger Byggmark till 
vk.se. TT

PSG: Han är 
nog borta ett 
par veckor
Avbräck. Drömmen om 
Champions League-
bucklan lever för Zlatan 
Ibrahimovic. 
   Men han missar 
troligen kvartsfinal-
returen nästa vecka.  
   Ibrahimovic skadade 
sig i 3–1-segern mot 
Chelsea.

Efter 67 minuter tog han sig 
åt höger baklår efter att 
 oattackerad ha slagit en 
passning mitt på planen. 
Han rörde sig haltande mot 
sidlinjen och meddelade trä-
naren Laurent Blanc att det 
var över.

Frågan är förstås hur illa 
det är.

En lättare sträckning och 
det finns en liten chans att 
han spelar returen på Stam-

ford Bridge på tisdag. Rör 
det sig om en bristning vän-
tar vila, behandling och re-
habiliteringsträning de 
kommande veckorna. Då 
riskerar han även att missa 
en eventuell semifinal. Det 
lutar mer åt det senare.

Han gjorde inga uttalan-
den efter matchen, men till 
Viasat Fotboll sa PSG-ord-
föranden Nasser Al-Khelaifi:

–  Han ska undersökas, 
men ett par veckor skulle 
jag tro att han är borta. Vi 
får hoppas att det inte är för 
allvarligt.

Med eller utan Ibrahimo-

vic åker PSG till London 
med favören. Det räcker 
med uddamålsförlust för att 
gå vidare.

 Real Madrid lär stå sta-
digt med ena benet i en 
Champions League-semi-
final efter en stabil hemma-
seger mot Dortmund. 

Cristiano Ronaldo för-
gyllde sin 100:e CL-match 
med att punktera mötet 
med 3–0-målet 12  minuter 
in i andra halvlek, och med 
sitt 14:e CL-mål tangerar 
han nu José Altafinis och 
 Lionel Messis målrekord.
HENRIK SKIÖLD/TT

Zlatan Ibrahimovic skadade sig i baksidan av låret i den 67:e minuten och tvingades byta. FOTO: BENOIT TESSIER/REUTERS

Kvartsfinal 1:2

3
REAL DORTMUND

0
Kvartsfinal 1:2

3
PARIS SG CHELSEA

1

Guld. Mattsson tillbaka 
e�er skadehelvetet
Tre trasiga korsband och en 
söndrig menisk. Blod, svett 
och tårar under två år. Men 
nu står Johanna Mattsson 
överst på guldpallen i EM.

– Vägen har varit extremt 
lång, säger brottaren från 
Gällivare.

Fyra operationer, tunga 
tankar om skadehelvetet 
och funderingar vad hon 
egentligen höll på med.

– Det var nog många med 
mig som undrade om jag 
 någonsin skulle komma till-
baka. Men det här var ett 
kvitto på att jag är tillbaka 
i  världseliten, och här tän-
ker jag stanna, säger Johan-
na Mattsson, som vann EM-
guld även för fem år sedan.

Finalen var den minst 
svåra uppgiften för Johanna 
Mattsson, som under den 
långa skadetiden hunnit 
bygga muskler och fixa en 

fysik som kan bära långt.
–  Ja, i finalen kände jag 

mig riktigt stark, säger hon 
som försökte bryta ner mot-
ståndaren Hafize Sahin efter 
bara sju sekunder.

Men hon kom lite fel och 
backade ut för att inte fast-
na i turkiskans specialgrepp 
på vänstersidan, men redan 
efter knappt en och en halv 
minut var matchen slut.
GÖRAN SJÖGREN/TT

Johanna Mattsson efter att ha 
säkrat EM-guldet i Helsingfors. 
FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Skelle�eå krossade LHC
Skellefteå vann enkelt mot Linköping i den första SM-semifinalen.
I den andra, i går kväll, handlade det om ren utklassning. Serievinnaren 
krossade tabellnian med hela 8–2 på bortaplan, och har nu kopplat ett 
stort grepp med 2–0 i möten. 
   – Vi gör det riktigt bra, åker mycket skridskor, tar skott och har trafik 
framför mål, sa Oscar Möller till C More. TT FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
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Filmrättigheterna till Marie Lu:s bok ”Legend” är sålda till filmbolaget CBS och hon berättar att det senaste hon hörde om projektet är att de letar efter en regissör. – Jag skulle vara intresserad av
att sitta med när de väljer skådespelare men de skulle ha sista ordet. Men jag skulle gärna se att Ben Barnes skulle spela Metias, han ser ut som jag tänker mig Junes bror, säger Marie Lu.
FOTO: URBAN BRÅDHE

”Hungerspelen”-trilogin av 
Suzanne Collins, ”Diver-
gent”-trilogin av Veronica 
Roth, ”Drömgångare”-trilo-
gin av Samantha Shannon 
och ”Legend”-trilogin av Ma-
rie Lu.

De senaste åren har 
kvinnliga författare fyllt 
bokhandlarnas hyllor med 
dystopiska bokserier som 
utspelas i hårt militarisera-
de samhällen. 

– Jag tror att det har att 
göra med ”Hungerspelens” 
enorma succé, det har fått 
förläggarna att hålla ögonen 
öppna efter liknande histo-
rier, säger Marie Lu, 29, för-

fattare till ”Legend”-trilogin, 
och fortsätter:

– Flera av böckerna kom 
ut i samband med att det 
pratades så mycket om apo-
kalypsen som skulle ha 
skett 2012, det var på nyhe-
terna hela tiden så jag tror 
det fanns i folks medvetan-
de då. Jag tror även att USA:s 
polariserade politiska kli-
mat har påverkat flera för-
fattare, det är lite som att 
landet är uppdelat i två de-
lar. 

På lördag släpps den an-
dra boken i Marie Lu:s serie 
– ”Prodigy”. Berättelsen ut-
spelas i ett USA som är upp-

delat i två läger med tydliga 
klasskillnader där 15-åriga 
June, som är en skicklig, mi-
litärtränad agent, skickas ut 
för att öka upp en jämnårig 
kille som dödat hennes bror 
och saboterar för Republi-
ken som hon bor i.

– Jag skrev om det efter-
som jag alltid varit intresse-
rad av dystopiska, verkliga 
samhällen. Många frågar 
mig om jag tror att USA nå-
gonsin kan bli som i ”Le-
gend” och mitt svar är att 
det redan har varit så. 

Boom för mörka bokserier 
e�er ”Hungerspelen”
Idéer. Ett mörkt 
framtidsscenario i flera 
delar med en stark tjej  
i fokus. Så har fram-
gångsreceptet stavats 
för en rad författare de 
senaste åren. Marie Lu 
– stjärnan bakom 
”Legend”-trilogin 
– förklarar varför hon 
och flera andra 
författare fått samma 
idé samtidigt.

Festivalartister

Icona Pop 
till Roskilde 

Roskildefestivalen presente-
rade i går 67 nya artister 

som är klara för sommarens 
upplaga av festivalen. 

Bland de största namnen 
märks Drake, Stevie  

Wonder och Manu Chao 
samt den svenska duon  

Icona Pop. METRO

3
NÖJE

Blir mamma

”Allt går  
bara bra.”

Den rysk-amerikanska artisten 
Regina Spektor har blivit mamma 
för första gången. Enligt Billboard 
avslöjade Spektor själv på sin Face-
booksida att hon och artisten Jack 

Dishel fått en son tillsammans.
METRO

EMMA 
BJÖRKMAN
emma.bjorkman@metro.se

Amir blev ”Sveriges mästerkock” 
Efter en rafflande och jämn 
final blev det Amir Kheir-
mand som tog hem segern i 
”Sveriges mästerkock”. 
”Min styrka är att jag gör 
jävligt god mat”, säger han 
lyckligt.

En förrätt, en varmrätt 
och en dessert. Det var ut-
maningen då det skulle av-

göras vem som skulle ta 
hem årets omgång av ”Sveri-
gesmästerkock”. Det stod 
mellan Amir Kheirmand, 
34, och Ala Abasi, 30, och 
det var till sist Amir som 
drog det längsta strået.

– När jag sökte till ”Sveri-
ges mästerkock” var målet 
att få ett förkläde, sen ville 

jag ta mig till slutaudition i 
Stockholm, sen ville jag 
komma topp sex och nu har 
jag plötsligt vunnit. Det 
känns härligt att ha tagit sig 
hela vägen. Min styrka är att 
jag gör jävligt god mat, sä-
ger en strålande glad Amir 
Kheirmand till Metro.

Amir vinner 250 000 kro-

nor och ett kokbokskon-
trakt. Kokboken ”Amir lagar 
världens bästa mat” landar i 
bokhandeln idag.

– Nu funderar jag mycket 
på hur jag ska använda den 
här möjligheten. En dröm är 
att laga mat med barn och 
ungdomar, det vore sjukt 
kul. ANNELI SANDBERG Amir Kheirmand. FOTO: HENRY LUNDHOLM

Marie Lu

• Ålder. 29 år.

• Bor. I Santa Monica  
i Los Angeles, USA. 

• Familj. Fästman och tre 
hundar. 

• Gör. Författare. Jobbade 
tidigare som art designer  
inom tv-spelsindustrin.

• Aktuell. Med boken  
”Prodigy”, del två i ”Legend”-
trilogin som släpps den 5 
april.

Dystopiska bokserier är det nya svarta 

”Hungerspelen”-serien  
av Suzanne Collins
Succétrilogin om Katniss  
Everdeen som tvingas delta i de 
dödliga hungerspelen har fram-
gångsrikt filmatiserats. Den 21 
november har den näst sista fil-
men i serien premiär – ”The 
hunger games: Mockingjay – 
Part 1”. 

”Divergent”-trilogin 
av Veronica Roth
Utspelas i ett post-apokalyptiskt 
Chicago och handlar om  
16-åriga Beatrice ”Tris” Prior 
som står inför ett livsavgörande 
val. Den storsäljande bokserien 
filmatiseras. Första filmen  
har Sverigepremiär den  
30 april.  

”Drömgångare”-serien  
av Samantha Shannon
Del två i Samantha Shannons  
serie utspelas i en framtid där 
övernaturliga inslag är vanliga. 
Släpps i höst. Sammanlagt blir 
det sju böcker i samma serie. 
Andy Serkis (Gollum i ”Sagan om 
ringen”-filmerna) har köpt film-
rättigheterna till första boken. 

”Article 5”-trilogin  
av Kristen Simmons
Kristen Simmons boktrilogi 
handlar om tonåringarna  
Ember och Chase är på flykt 
från regeringen i efterkrigets 
USA. Det är ännu inte klart  
om bokserien ska bli film.

”Dust lands”-trilogin  
av Moira Young
I resterna av en civilisation som 
fallit lever Saba, en ung kvinna 
som kämpar för att rädda sig 
själv, sin familj och hela världen. 
Den sista delen i bokserien ska 
släppas i mitten av april. Boken 
ska bli film under ledning av  
regissören Ridley Scott.

Suzanne Collins, 51. FOTO: AP Veronica Roth, 25. FOTO: AP Samantha Shannon, 22. FOTO: ALL OVER Kristen Simmons, 33. Moira Young, 54. FOTO: ALL OVER PRESS
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Slottsgatan 33 • Öppet 13.00–04.00
Alla visar id •  Åldersgräns 20 år

Spelar du för mycket?
Ring Stödlinjen: 020-81 91 00

SVERIGES ENDA RIKTIGA KASINO

KASINOKVÄLL
KOMBINERA�MIDDAG�MED�NÖJE

Njut av en smakrik tvårätters-
middag för 295 kr/person.

Är ni ett sällskap på sju personer
eller fl er, kan ni börja kvällen med: 

FEMKAMP 
Tävling mot varandra i våra mest

populära spel. Från 250 kr/person.

POKERUTMANING  
Introduktion och pokerturnering

Från 250 kr/person.

Läs mer på casinocosmopol.se

WWW.ENSKAMFORSVERIGE.SE#ENSKAM

SKAM
F Ö R  S V E R I G E

SORANISMAIL MAGNUSBETNÉR

MALMÖ KONSERTHUS 6/4 19.30 
BILJETTER:MSO.SE

E N

Duntäcke
Dags att byta till ett svalare täcke

 699:
(Ord. pris 1495.-)
Gäller t.o.m. 6/4

KLIPP!

Bjud på fest!
Påskduk

149.-
(Ord. pris 249.-)

KLIPP!

Vi gör plats för sommarens nyheter!  
Upp till

50%
på massor av utgående varor! 

Röd prislapp gäller

NÖJEN

Nästan tre år efter att den 
sista ”Harry Potter”-filmen 
haft premiär känner Emma 
Watson, 23, att hennes 
största utmaning är att be-
visa att hon inte längre är 
Hermione.

– Jag måste kunna ha för-
mågan att spela snäll, ond, 
modig eller oskyldig i vilken 
roll jag än tar mig an. Jag 
måste fortfarande bevisa för 
folk vad jag kan göra utan-
för ”Harry Potter”, säger 
Emma Watson.

I morgon har storfilmen 
”Noah” svensk biopremiär. 

– Personligen tycker jag 
att filmens berättelse är lite 
fånig. Men när manus är 
skrivet av någon som Dar-
ren Aronofsky vet du att det 
kommer att bli något sär-
skilt. Jag skulle säga att fil-
men är som en studie av 
människor som hittar sig 
själva i en futuristisk, apo-
kalyptisk värld.
GABRIELA ACOSTA SILVA/MWN

Bioaktuell. Från 
barnvänliga ”Harry 
Potter” till kontro-
versiell biblisk storfilm. 
Med rollen i ”Noah”  
vill Emma Watson 
bevisa att hon kan 
spela flera roller än 
Hermione i de populära 
trollkarlsfilmerna. 

Emma Watson trivs med att bli äldre och säger att hon numera är mer själv-
säker och fokuserad än tidigare. – Jag har också lärt mig att allt i livet inte 
handlar om jobb. Kändisskap har förmågan att sudda ut verkligheten. Det 
är orsaken till att jag valde att ta ett steg tillbaka och börja studera och 
tänka  igenom vad jag verkligen vill göra, säger hon. FOTO:ALL OVER PRESS

Watson om 
”Noah”: Den 
är lite fånig

EMMA 
BJÖRKMAN
emma.bjorkman@metro.se

Gröna lund. Arcade Fire 
till Sverige i sommar
Arcade Fire kommer till 
Gröna Lund. Sexmannaban-
det från Montreal i Kanada 
gör en exklusiv Sverigespel-
ning på nöjesfältet den 13 
juni. 

– Jag känner på mig att 
den här konserten kommer 
gå till historieböckerna, till-
sammans med andra oför-
glömliga spelningar på Grö-
nan så som Lady Gaga, Bob 
Marley eller Jimi Hendrix, 
säger Kenny Mattsson, pro-
gramchef på Gröna Lund.

I oktober förra året släpp-
tes bandets fjärde studioal-
bum ”Reflektor” som hylla-
des av kritikerna och toppa-
de albumlistor ibland annat 
Kanada, USA och Storbritan-
nien. Arcade Fire är just nu 
ute på en stor turné och 
kommer bland annat spela 
på festivalerna Coachella, 
Glastonbury och Primavera.

Andra band på Gröna 
Lund är Laleh 22 maj, Pixies 
10 juni, Tom Jones 11 juni, 
ZZ Top 16 juni och Turbone-
gro 18 september.

Av de 28 bokade akterna 

är 22 stycken män, tre band 
– Arcade Fire inräkande – 
består av både kvinnor och 
män men bara tre stycken 
är renodlat kvinnliga artis-
ter. 

– Vi har fått många nej 
från kvinnliga artister vilket 
är tråkigt. Bland annat har 
Robyn, Lykke Li, First Aid 
Kit, Veronica Maggio och Jill 
Johnson tackat nej, säger 
Kenny Mattsson, program-
chef på Gröna Lund.

Arcade Fire står på Gröna Lunds 
scen den 13 juni. FOTO: AP 
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Musikhandledare
Musikpedagogisk yrkesutbild-
ning, samverkan med El Sistema.  

Teckenspråkstolk
Yrkesutbildning för arbete med 
språk och kommunikation. 

Ansökan 15 april

VECKANS MUSIKMÅSTEN

Singel

Video

Hon har tidigare sjungit med Robyn 
och framför allt med Timbuktu (Jason 
Diakité).

Hon har tidigare sjungit med Robyn 
och framför allt med Timbuktu (Jason 
Diakité).

Mapei alias Jaqueline Cummings är född 
i  New York, men uppvuxen i Tumba och 
Norsborg.

Amerikanska Chance The Rapper gästar ”Don’t 

wait” i en remix man kan hitta på Soundcloud.

ÄNTLIGEN ÄR 
VIDEON HÄR
1111

Mapei ”Don’t wait”
”Don’t wait” sjunger Mapei 
men det är precis vad hon 
tvingar oss att göra. Först 
kom låten, sedan kom remix-
arna och nu, till slut, är vide-
on också här. En hemskt söt 
historia – det är inte bara 
flicka möter pojke med stor-
slagna känslor, utan det vikti-
gaste av allt: Vänskapen.
MARIA FORSSTRÖM (Youtube)

ALLT SOM GÖR  
MUSIK STOR
11111

First Aid Kit ”My silver lining”
2010 listade jag First Aid Kit 
som ett band att hålla ögo-
nen på. 2012 hittade man 
”Lion’s roar” på min årsbäs-
talista. Om ”My silver li-
ning” är en fingervisning 
kommer systrarna Söder-
berg även i år att hamna på 
en eller annan lista, ty de 
bara växer och når alldeles 
snart stjärnorna däruppe.

Det här är nämligen allt 
som gör musik stor. Läng-
tan och väntan, sorg, rast-
löshet och mod. Den väcker 
minnen eller kanske dröm-
mar. Hittar nya noter på 
känsloregistret vid varje 
vändning. Första gången vil-
le jag gråta hjälplöst åt kö-
rerna. Tionde gången ville 
jag dansa styrdans under 
kulörta lyktor. Nu vill jag 
göra båda samtidigt. I mor-
gon något annat. Förmodli-
gen åka gammal Cheva ge-
nom öknen. MARIA FORSSTRÖM 
(Spotify, Youtube)

STORA KÄNSLOR 
FRÅN SYSTRARNA

EN BLIVANDE 
SOMMARPLÅGA
1111

Oscar Zia ”Love on the run”
På Zias debutalbum ”I dont 
know how to dance” finns en-
dast åtta låtar och av dem har 
jag redan hört tre, vilket känns 
trött. Därför blir jag extra glad 
när jag lyssnar på en av de nya 
låtarna ”Love on the run” och 
den fångar mig på första toner-
na. ”Jag har inte hittat min stil 
ännu”, sa Oscar Zia till Metro 
under Melodifestivalen och jag 
vill säga att det har han visst 
gjort. ”Love on the run” är en 
glad, medryckande poplåt (tänk 
Jason Mraz ”Im yours” fast pop-
pigare) och en blivande som-
marplåga. En given stil för Zia.
ANNELI SANDBERG (Spotify)

STARK TOBAK  
FRÅN KANADA
1111

Fucked Up ”Year of the 
 dragon”. Omvända världen: 
Fucked Up är numera bättre på 
progressiva mastodontverk, än 
på den snärtiga hardcorepunk 
de debuterade med för 14 år 
 sedan. Kanadensarnas nya in-
lägg i sin astrologiserie kliver in 
på mustiga 18 minuter. Stark to-
bak för de som vill ha tre ackord 
på två minuter. Drakens år radar 
upp mystiska intron, arenapum-
pande grävskopepunk och dia-
boliska gitarrer med drag av 
Watain – utan att för den skull 
någonsin vara ens i närheten av 
något som kan kallas mangel. 
Det är givetvis lika bra som det 
är uppknullat. 
CHRISTOFFER RÖSTLUND (Spotify, 
Youtube)

Låt

Låt

Känsla. First Aid Kits nya singel får Metros recensent  
att vilja gråta och dansa på samma gång. Varje vecka  
listar Metros nöjesredaktion musikhändelserna du  
inte får missa.

Singel

Peter Lindholm Christoffer Röstlund Anneli Sandberg Maria Forsström

Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit har släppt första singeln från sin kommande skiva. ”My Silver Lining”
får full pott av Metros recensent. 

MEST OMTALAD 
JUST NU
1111

Alice Boman ”What”
Tjejer, glöm bort det där 
med att ni måste höja era 
röster för att höras. Det 
funkar också att vara låg-
mäld, intim och privat. Det 
bevisar Malmöartisten Ali-
ce Boman, som med nya 
singeln ”What” blivit den 
mest är den mest omtala-
de svenska artisten i värl-
dens musikbloggar just nu, 
enligt The Hype Machine. 
En Stina Nordenstam för 
2010-talet. Skört, vackert, 
nära – och mycket bra.
PETER LINDHOLM (Spotify)



Datum: 3 April 

Plats: Emporia
Öppet kl. 12.00 - 18.30 - Fri entré!

Möt framtiden!
VÅGA VARA EGEN

S k Å N E  2 0 1 4 

www.ungforetagsamhet.se/skane 

Regiona la  mässan  i  UF- före tagand e

Besök årets roligaste mässa! 

Träffa unga drivna entreprenörer från 200 UF-företag!

Ta med kontanter - det finns mycket att handla!

Metro_annons 107x180.indd   1 2014-03-31   23:24:50

Malmö
Plusstolar! 
De är bredare och 
har extra benutrymme. 
Finns på biograferna 
Royal, FS Storgatan. 
Läs mer och boka på sf.se

Film dagtid 
alla dagar 
i veckan

Värnhemstorget. 
Kassan öppnar 17.00 

300: Rise of an 
Empire (15 år)
21.20 
 

American Hustle
18.00 (11 år)
 

Captain America
– The Return of
the First Avenger 3D
17.45, 20.45 (15 år)
 

Divergent
SMYGPREMIÄR!
17.50 (15 år)
 

Hundraåringen
Svensktextad: 
18.20 (11 år)
 

Need for Speed
21.00 (11 år)
 

Robocop 
21.15 (15 år)
 

The Monuments 
Men
Drama, George Clooney, 
Matt Damon, Cate Blanchett 
Speltid: 1 tim 58 min
21.10 (11 år)
 

Tommy (15 år)
18.30 
 

Södra Tullgatan 4.
K.ö. 20.00

Captain America
– The Return of
the First Avenger 3D
21.15 (15 år)
 

Storgatan 22. 
Kassan öppnar 14.00

12 Years a Slave12 Years a Slave 
Oscar®belönad!
15.00, 21.00 (15 år)
 

American Hustle
21.20 (11 år)
 

Boktjuven  (11 år)
17.50 
 

Captain America
– The Return of
the First Avenger
21.10  (15 år)
 

Captain America
– The Return of
the First Avenger 3D
17.50 (15 år)
 

Dallas Buyer´s Club 
Oscar®belönad!
21.20   (15 år)
 

Den stora skönheten 
Oscar®belönad!
14.50, 17.50 (15 år)
 

Divergent
SMYGPREMIÄR!
18.00 (15 år)
 

En familj – AugustEn familj – AugustEn familj – August
Osage County
15.15, 18.15 (15 år)
 

Need for Speed 3D
21.10 (11 år)
 

Nånting måste gå 
sönder 
18.15 (15 år)
 

Saving Mr Banks
15.10 (7 år)
 
The Grand Budapest 
Hotel (11 år)
15.20, 18.30, 21.10 
 

The Selfish Giant
15.20 (11 år)
 

The Wolf of Wall Street
20.50 (15 år)
 
Tommy 21.20 (15 år) 
 

Lund
Film dagtid 
alla dagar 
i veckan

V. Mårtensgatan 12. 
Kassan öppnar 14.00

12 Years a Slave12 Years a Slave 
Oscar®belönad!
21.00 (15 år)
 
300: Rise of an
Empire 3D
21.10 (15 år)
 
American Hustle
21.00 (11 år)
 
Boktjuven 
14.40, 18.10 (11 år)
 
Captain America
– The Return of
the First Avenger
21.00 (15 år)
 
Captain America
– The Return of
the First Avenger 3D
15.00, 18.00, 21.00 (15 år)
 

Dallas Buyer´s Club 
Oscar®belönad!
18.20 (15 år)
 
Divergent
SMYGPREMIÄR!
18.00 (15 år)
 

En familj – AugustEn familj – AugustEn familj – August
Osage County
14.40, 18.20 (15 år)
 
Herr Peabody och 
Sherman - sv tal
15.00 (7 år)
 
Hundraåringen
15.00 (11 år)
 
Need for Speed 3D
On 18.10 (11 år)
 
Saving Mr Banks
14.50 (7 år)
 
The Grand Budapest 
Hotel (11 år)
15.10, 17.50, 20.15 
 

Tommy 
21.10                    (15 år)

Helsingborg

Södergatan 19. K.ö. 17.00

12 Years a Slave 
Oscar®belönad!
17.30 (15 år)

300: Rise of an
Empire 3D
21.20 (15 år)

American Hustle (11 år)
21.10 

Captain America
– The Return of
the First Avenger
17.40, 18.00, 20.50

Captain America
– The Return of
the First Avenger 3D
21.15 (15 år)

Dallas Buyer´s Club 
Oscar®belönad!  (15 år)
18.30 

Divergent 
SMYGPREMIÄR!
18.00 (15 år)

Need for Speed 3D
20.30 (11 år)

The Grand
Budapest Hotel
17.30, 21.00 (11 år)

Tommy 
21.20  (15 år)

PREMIÄR
på SF Bio 
Skåne

 

SMYGPREMIÄR!

Divergent
Sci-Fi äventyr av Neil Burger

SF BIO
TOPPEN
Skåne

Captain America
– The Return of
the First Avenger
Sci-Fi Action, Chris Evans

The Grand
Budapest Hotel
Komedi av Wes Anderson

Herr Peabody
och Sherman
Animerad familjefi lm

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se  För info om SF Bios rabattkort se sf.se

BIOPROGRAM 
3 APRIL

Malmö Saving Mr Banks En familj – August Need for Speed 3D

KAN DU SVARET?
Tävla med klubben för 
bioälskare på Facebook 
och Instagram. #bioklubben
bioälskare på Facebook 

1

2

3

Den stora skönheten Oscarvinnare! .18.00
Nånting måste gå sönder Ester Martin 
Bergsmark .......................................20.45
The Sel�sh Giant Kritikerrosad! ......21.15
IFEMA för info o program: 
www. female�lmfestival.se

Den stora skönheten Oscar®vinnare 
.....................................15.15(70:-), 20.00

Nånting måste gå sönder ... 15.15, 20.45
Främling vid vatten ........................17.00
The Sel�sh Giant Kritikerrosad! ......18.00
Idag Cinemaafrica-vinnare! .............19.00

Nyphomaniac Lars von Trier ...........18.00

Grand Budapest Hotel ....................18.45
Captain America 2 2D ....................19.15

Captain America 2 2D ....................19.00
 GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35

Captain America 2 (3D) 100:- ........18.30
Boktjuven 90:-................................19.00

 BIOPROGRAM TORSDAG 3 APRIL 2014

www.biografspegeln.se • www.kino.nu 
www.biohuset.nu

EXPRESSEN

”…OUPPHÖRLIGEN
      GASTKRAMANDE…”

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: www.sf.se, mobil.sf.se

 visas på Filmstaden entré • FILMSTADEN STORGATAN 
Filmstaden lund • Filmstaden helsingborg

B I O P R E M I Ä R  11  A P R I L

© 2014 TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S. -  STUDIOCANAL S.A.

146 PASSENGERS. 146 SUSPECTS.146 PASSENGERS. 146 SUSPECTS.

NONSTOP ENTERTAINMENT & IDYLL PRESENTERAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIOPREMIÄR 11 APRIL

Evabritt Strandberg Hanna Schygulla

FROM THE ASHES A HERO WILL RISE

BIOPREMIÄR 25 APRIL

70x20 (5)

NÖJEN

RESOR

Följ Tidningen Metro på Twitter
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Missa inte tävlingen som går ut 
på att värva nya medlemmar till din 
förening! Tävla om totalt 35 000 kr! 
Sista dag för inlämning av bidrag 
är den 4 april. All information 
om tävlingen hittar du på 
www.skanelyfter.se

Tävla  
med din 
förening!

LÄSARE

Insändare

”VILL VI SE VÅRA 
UNGDOMAR  

MÅ SÅ HÄR?” 

Läget gällande kunskaps-
utvecklingen i våra svens-
ka skolor blir allt allvarli-
gare. Flera undersökningar 
visar tydligt hur våra ung-
domars skolprestationer 
kraftigt försämras. Samti-
digt som barn och ungdo-
mar ständigt lär sig hur 
mycket fysisk aktivitet och 
skolprestationer hänger 
ihop, minskar antalet 
idrottstimmar i skolan. 
Hur hänger detta ihop?

Fysisk aktivitet leder till 
förbättrade skolprestatio-
ner, det visar resultatet 
från studien ”Bunkelflo-
projektet”. Detta samver-
kansprojekt mellan skola, 

SKOLPOLITIKEN 
BELÖNAR ANNAT

Ännu en Pisa-undersök-
ning visar svenska skolans 
kunskapsras. Men det bor-
de väl inte förvåna. Skol-
politiken har under flera 
decennier belönat annat 
än kunskapsinhämtning. 
Tvärtom basunerar man 
det fina i att ifrågasätta. 
Med stor framgång, för-
står man, eftersom många 
elever ifrågasätter varför 
de överhuvudtaget ska gå 
i skola. Gatans skola tycks 
locka mer. 

Och resultatet är nu att 
beskåda. Hoppas våra poli-
tiker kan plocka fram en 
ekonomisk analys hur lön-
sam den pedagogiken 
kommer att vara för Sve-
rige. PLUTO

FETARE TYPSNITT 
KAN BLI DYRARE

En 14-årig student i USA 
har räknat ut att om den 
amerikanska statsappara-
ten bytte till typsnittet  
Garamond skulle de spara 
svindlande 136 miljoner 
dollar. Fetare typsnitt drar 
mer färg. 

Det borde Stockholms 
stad tänkt på när de bytte 
till det nya feta typsnittet 
som inte ens har ä och ö 
utan a och o med streck 
över. 
SMULAN

idrott och forskning tyder 
på att motion i skolan fak-
tiskt ökar elevers förmåga 
att prestera i skolan, då en 
grupp elever som haft dag-
lig skolidrott förbättrade 
studieresultaten.

Mängder av ungdomars 
fritid präglas i dag av dato-
rer och tv-spel. Dessa stilla-
sittande aktiviteter tar över 
allt fler av de fysiska aktivi-
teterna vilket leder till att 

INGEN SKA TVINGAS 
LÄMNA ETTÅRING

Jag blir mörkrädd när jag lä-
ser om att moderaterna vill 
införa obligatorisk förskola. 
De flesta väljer (eller blir 
tvungna av ekonomiska 
skäl) att sätta sina barn på 
förskola och jag som peda-
gog rekommenderar det av 
både sociala och pedagogis-
ka skäl. 

Men aldrig skulle jag vil-
ja tvinga någon att lämna 
ifrån sig sin ettåring om de 
har möjlighet och önskan 
att stanna hemma.

Jag skulle även vilja ha 
en förklaring till vad de me-
nar med ”tydligare kun-
skapsfokus”, jag undrar om 
de läst och förstått läropla-
nen, eller om de faktiskt 
menar att de vill att försko-
lan ska bli en skola för små-
barn? Kanske ska vi börja 

fler barn blir överviktiga 
och risken att drabbas av 
fetma ökar. Att öka idrotts-
timmarna i skolan ger 
ungdomar en naturlig väg 
till motion. Vissa kanske 
anser att en utökning av 
idrottstimmar är något ne-
gativt då det tar undervis-
ningstid och bör därför va-
ra upp till individen. För 
att du ska kunna prestera i 
skolan är motionen en vik-
tig förutsättning, en förut-
sättning för att du ska 
lyckas i övriga ämnen. 

I dagens samhälle lider 
mängder av ungdomar av 
sömnproblem, stress och 
ständig prestationsångest. 
Vill vi se våra ungdomar 
må så här? Svaret är nej. Vi 
måste se till att utöka anta-
let idrottstimmar i skolan. 
Inte bara för att förbättra 
kunskapsutvecklingen ut-
an för att ge våra studenter 
goda förutsättningar att 
lyckas och för att de ska 
må bra. SARA ERIKSSON

betygsätta era 2-åringar i 
vem som kan säga flest 
ord? PEDAGOGEN

SKOLANS PISA  
ÄR INGEN LISA

Pisa för folksjälen ingen lisa, 
när skolan i statistiken krisa. 
   Skolministern snabb att ut-
brista 
Jag är oskyldig det kan jag be-
visa. CLAES THULIN

GE INTE BARNEN 
DUBBLA BUDSKAP

Det hjälper inte mot vålds-
brott att vara emot man-
lighet. Efter biografmas-
sakern i USA var det en 
expert som sa att män rik-
tar sin vrede utåt mot an-
dra och kvinnor sin vrede 
inåt mot sig själva. Ingen-
dera är en bra lösning, 
vrede är något de flesta 
kan hantera men vissa in-
te. 

Att vara emot manlig-
het är bara korkat, det ger 
pojkar en negativ självbild 
och sådant gör bara pro-
blem värre. 

Vi vuxna ska ge barnen 
tydliga budskap om hur 
de ska vara, att säga att 
det här är manligt och 
kvinnligt och därför ska ni 
inte vara på det viset är 
dubbla budskap som bar-
nen knappast kan hante-
ra.
LARS

Idrott. Öka antalet 
idrottstimmar i skolan 
för förbättrade 
skolprestationer och 
minskad risk för 
fetma, tycker 
insändarskribenten.

Mer idrott i skolan gör att barn och
ungdomar både mår och presterar
bättre i skolan, anser insändar-
skribenten. FOTO: TT

Den som har möjlighet att stanna
hemma med sin ettåring ska inte
tvingas placera den på förskola,
anser insändarskribenten. FOTO: TT

• Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder  
signatur. Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. 
• SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS 
kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen.

Läsartävling

Dagens  sudoku och korsord

Så här lär jag 
ungarna att  

surfa på nätet.
JONAS ANDERSSON, ÖSTHAMMAR

På bilden: George Clooney. 
Vinnarna presenteras på tisdagar.

Vinstchans varje dag
Skriv KRYSS följt av ordet i det 
markerade fältet. Skicka SMS till 
72700 före klockan 24 i dag. 
Varje SMS kostar 5 kronor.  
Vinnaren får ett Iphone- eller 
Samsung Galaxy-skal med foto 

(värde 298 kr)  
från PhotoBox.se.

Skriv en rolig pratbubbla till  
bilden till höger. Gör så här: 
Skriv BILDEN följt av ditt förslag. 
Skicka SMS till 72700. Varje SMS 
kostar 5 kronor. Vinnaren får 
Boken ”Evert Taube” från  
bokförlaget Max Ström. 

ANNONS
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STF GÖTEBORG CITY

• Öppnar 28 mars
• Alltid bra pris
• 3 min promenad från Centralstationen
• Deli som serverar lokala läckerheter
• Gratis höghastighets-WiFi
• Hotell och vandrarhem 

Läs mer och boka till premiärpris på 
www.svenskaturistforeningen.se/
goteborgcity

Enkelrum 

745kr/rum

Tvåbäddsrum 

945kr/rum

NU ÖPPNAR VI NYTT 
MITT I GÖTEBORG!
PREMIÄRPRIS!

ALLA RESVÄSKOR
FRÅN TRAVEL

RABATT
25%
ord. pris från 1295kr
RABATT
25%
ord. pris från 1295kr

ACCENT.SE 
Malmö: Jägersro, Hansacomp, Entré, Mobilia, Triangeln, Hansa Gallerian, 
Mobilia Köpcenter, Emporia, Triangeln. Arlöv: Burlöv Center. Lund: Stortorgets 
väska� är. Löddeköpinge.Erbjudandet gäller på ordinarie pris tom 6/4 och 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Sudokulösningen

Dagens sudoku hittar du på  
sidan till vänster.

VÄDER

I morgon:

Metro 
Böcker
Författarintervju:
Majgull Axelsson

Namn, titel

I dag,

I morgon

Sverige i morgon (°c)

Solen upp och ner

Varmast 

Kallast 

Blötast 

Blåsigast 

Upp               

Ner                

 VÄDRET I SAMARBETE MED

Uppdaterad prognos på metro.se 

Stockholm

Göteborg
Visby

Malmö

Sundsvall

Umeå
Världen i morgon  (°c) Vädertoppen i går    

Köpenhamn

Helsingborg

Ängelholm

Landskrona
Höör

OMRÅDET

Malmö

Lund

Falsterbo
Trelleborg

Svedala

Dalby

Malmö

Ystad

Åhus

Hässleholm

Köpenhamn

Helsingborg

Ängelholm

Landskrona
Höör

n (°c) VäVV dertoppen i går

OMRÅDET

Malmö

Lund

Falsterbo
Trelleborg

Svedala

Dalby

Malmö

Ystad

Åhus

Hässleholm

Malmö

Köpenhamn

Helsingborg

Landskrona

Ängelholm

Ystad

Hässleholm

ÅhusHöör

OMRÅDET

Malmövädret resten av dagen

Malmö

Lund

Dalby

Falsterbo

Trelleborg

Svedala

Aten

Bangkok

Barcelona

Helsingfors

Kairo

Kanarieöarna

London

Los Angeles

New York

Paris

Rio de Janeiro

Sydney

Tokyo

Peking

Sol i eftermiddag
Efter en molnig inledning av dagen klarnar det upp och under eftermiddagen blir det mycket goda
solchanser. Temperaturer som högst upp mot 10 grader i norra Skåne. Mest svaga vindar.

klockan 13

+8

+9
+7

+8 +6

+7 +6
+8

+8

+7

+8

+8+6

14:00

+8

15:00

+8

16:00

+8

17:00

+9

18:00

+8

19:00

+6

20:00

+5

21:00

+4

22:00

+4

23:00

+3

00:00

+3

+7

+8

+8

+8

+6

+8

+5

+8

+6

+8

+5

+8

+7

+9

+7

+9

+6

+8

+7

+8

+7

+8

+5

+6

Lördag

+3

+1

+9

+9
+5

+20

+14

+5

+19

+16

+19

+36

+19

+26

+16

+22

+15

+14

+27

Hästveda 11,3 °C

Gielas −21,3 °C

Katterjåkk 2,3 mm

Örskär 14 m/s

Malmö

Malmö

kl. 06.35

kl. 19.48

Caroline Engvall,
redaktör
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MODE-
VISNING
MODE-MODE-V���n

�

MODE-MODE-
VISNINGVISNING

LÖRDAG
5 APRIL 

KL. 12 & 13.30

VISNINGVISNING Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

HEMKÖP: ALLA DAGAR 7-23 SYSTEMBOLAGET: MÅNDAG-ONSDAG 10-18, TORSDAG-FREDAG 10-19, LÖRDAG 10-15 KRONANS APOTEK: MÅNDAG-FREDAG 9-18.30, LÖRDAG 10-15
APOTEK HJÄRTAT: MÅNDAG-FREDAG 9-19, LÖRDAG 10-15 TRÄNINGSVÄRKET GYM: ALLA DAGAR 5-24 HERTZ/DIREKTEN/POSTEN: MÅNDAG-FREDAG 7-21, LÖRDAG-SÖNDAG 8-21
ANGELIQ & MARTIN’S - APOTEK HJÄRTAT - ARTISTA HAIR & BEAUTY - BEAUTY BOX - BURGER KING - CENTRUMFLORISTEN - DOG FUN HUND & KATT - EMMA YOU - GREEN CASTLE SALLADSBAR - GRODAN & KANINEN - HEMKÖP KRONPRINSEN
HERTZ/DIREKTEN/POSTEN - JUNIOR BOK OCH FILM - KRONANS APOTEK - KRONPRINSEN BOWLING & RESTAURANG - KRONPRINSENS CAFÉ - KRONPRINSENS GULD - KRONPRINSENS KEMTVÄTT - KRONPRINSENS KONDITORI
KRONPRINSENS LEKSAKER - KRONPRINSENS SPELHÖRNA - KRONPRINSENS TENNISKLUBB - LIFE HÄLSOBUTIKEN - LINDEX - MIRABELL - MISTER MINIT - MOBILIZERA - MODEHUSET ANNABELLE - MR. CHANG’S BAOZI & SUSHI - NORDEA
PIZZABITEN PIZZA & KEBAB - PLEASURE DIVAS - RESTAURANT MALOU - SALONG KRONPRINSEN - SUBWAY - SYNSAM KRONPRINSEN - SYSTEMBOLAGET - TRÄNINGSVÄRKET GYM - WIXELLS FÄRG TAPET INTERIÖR - WOK ASIA 

40 BUTIKER, RESTAURANGER, CAFÉER & SERVICEKRONPRINSEN
MÅNDAG - FREDAG 10-18, LÖRDAG 10-15 WWW.KRONPRINSEN.COM

: MÅNDAG-ONSDAG 10-18, TORSDAG-FREDAG 10-19, LÖRDAG 10-15 
P-GARAGE BANKOMATBUSS 4 & 7

Mirabell

Vårens 

NYHETER

från Ril’s

VISNINGVISNING

40 BUTIKER, RESTAURANGER, CAFÉER & SERVICE

Mirabell

NYHETER

Välkommen in 

och prova!

P
a
s
s
a

 p
å!

Pas
sa

 p
å!

95kr

Ord. pris 150 kr

Gäller mot kupong t.o.m. 5 april 2014

Centrumfl oristen

10 st långa vackra rosor

Finns olika färger

040-21 35 70

10 st långa vackra rosor

kr

10 st långa vackra rosor
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Fyndhörna med 
galet låga priser!

Dagens horoskop – varje dag i Metro

En person 
som tidi-

gare motsatt 
sig dina planer 
verkar ha änd-
rat sig – eller 
finns det möj-
ligen ett dolt 
motiv bakom?

Du kan 
förbättra 

din ställning  
i något sam-
manhang – 
försitt inte 
chansen ge-
nom att spela 
ointresserad.

Någon i 
din om-

givning visar 
sig i dag vara 
stingslig, och 
du gör nog 
klokt i att inte 
provocera  
vederbörande.

Du anser 
att du bli-

vit förd bakom 
ljuset – eller 
orättvist be-
handlad – av 
en person som 
du hittills haft 
förtroende för.

Det före-
faller just 

nu inte vara 
öppen för go-
da råd, men i 
dag är det nog 
viktigt att du 
försöker lyssna 
på andra.

Alla i din 
omgiv-

ning tycks inte 
riktigt förstå 
den längtan 
du just nu  
känner efter 
mer lugn och 
avkoppling. 

Väduren
21/3–19/4

Oxen
20/4–20/5 

Tvillingarna
21/5–21/6 

Kräftan
22/6–22/7 

Lejonet
23/7–22/8 

Jungfrun
23/8–22/9 

Ett förbi-
seende av 

något slag  
under dagen 
tycks kunna 
trassla till det 
för dig, så för-
sök att vara li-
te på din vakt.

Det hän-
der nu en 

del omkring 
dig som du in-
te anser dig ha 
kontroll över 
– kanske för 
att du engage-
rar dig för lite.

En del in-
tressanta 

personer 
skymtar fram, 
och en ytlig 
bekantskap 
tycks hamna  
i fokus på ett 
oväntat sätt.

Du tycks 
helst vilja 

dra dig undan 
sällskapslivet, 
men samvaro 
med nära och 
kära bör kun-
na ge dig stort 
utbyte.

Mycket 
som rör 

hem och familj 
borde nu  
kräva din upp-
märksamhet, 
men dina  
tankar finns  
på annat håll.  

Du före-
faller nu 

mer anpassad 
till vissa nya 
omständighe-
ter. Kanske för 
att ett missför-
stånd klarats 
ut.

Vågen
23/9–22/10

Skorpionen
23/10–22/11 

Skytten
23/11–21/12 

Stenbocken
22/12–20/1 

Vattumannen
21/1–19/2 

Fiskarna
20/2–20/3 

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

METRO.SE/LILLABERLIN • HAR DU MISSAT NÅGON LILLA BERLIN? HITTA DEN HÄR!

POLIS OCH ROBOT 
SIDA VID SIDA

1 Almost human. Året är 
2048 och kriminaliteten 

är utbredd i USA. Polisen är 
 underlägsen brottslingarna 
och bestämmer sig för att låta 
varje anställd jobba sida vid 
sida med en robot. Tittaren  
får följa polisen John Kennex 
(Karl Urban) som har legat i 
koma i 17  månader. Han blir 
tilldelad en ny partner, en 
 robot. Kanal 5, kl 22.

YVETTE SPANAR 
EFTER VÅREN

2 Mitt i naturen vår. I sex 
nya program följer 

Yvette Hermunds-
stad den ljusa års-
tidens framfart och 
 spridning och visar 
tittarnas bästa 
filmer och 
bilder på 
vårtecken.  
SVT 1,  
kl 20.

CHRISTINE OCH 
CARINA I TEXAS

3 Berg & Meltzer  
i  Amerika. När Carina 

Bergs och Christine  Meltzers 
roadtrip genom USA 
 fortsätter tar program-
ledarduon sig an vilda väs-
tern och delstaten Texas. 
De smakar världens  

starkaste hamburgare 
och anmäler sig till  

en skönhetstävling. 
Kanal 5, kl 21.

Hetast på tv i kväll

METRO.SE/TV • HÄR HITTAR DU FLER ARTIKLAR OM TV

Yvette Hermundstad.



Hitta våra återförsäljare på: 
www.bauerfeind.se 
Eller ring kundtjänst på: 0774 10 00 20

När endast det  
bästa är gott nog!

Marknadens bästa ledstöd 
kommer från Bauerfeind.

GenuTrain_SWE_125x90+3_140401.indd   1 4/1/2014   3:34:06 PM

ALGERIETS AMBASSAD 
– KOMMUNIKÉ –

All information rörande presidentvalet �nns  
publicerad på ambassadens hemsida: www.embalgeria.se 

Inför presidentvalet den 17 april 2014, vill Algeriets 
ambassad i Stockholm härmed informera de algeriska 

väljare som är bosatta i Sverige om att röstning  
kommer att äga rum i följande vallokaler: 

Stockholm: 
12-17 april 2014, kl. 08.00-
19.00, med förlängda öppettider 
torsdag 17 april till kl. 20.00
Adress: Algeriska ambassaden, 
Danderydsgatan 3-5, Stockholm  

Göteborg:
12 april 2014, kl. 08.00-19.00 
Adress: Folkets hus, Trollösalen, 
Olof Palmes plats 3, Göteborg 

Malmö: 
13 april 2014, kl. 08.00-19.00
Adress: Hipp Restaurant, 
Spegelsalen-Green Room, 
Kalendegatan 12, Malmö

27www.metro.se
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Klicktoppen

HETAST PÅ 
METRO.SE
Här är de hetaste  
och mest klickade 
artiklarna.  
Här följer du oss: 

Facebook.com/         
metrosverige

Instagram:            
@metrosverige

Twitter:  
@metrosverige

Varför misstros det manliga 
offret? 

Lisa Magnusson skriver om 
fallet där en kvinna dömdes 
för misshandel efter att ha 
örfilat en man som tafsade 

på henne.

Skrockfull bilist stoppades 
– körde runt brunnar. 

En kvinna som körde slalom 
på gatorna i Linköping 

 stoppades av polisen, men 
hon hade inte druckit – hon 

undvek A-brunnarna.

Vaktmästare åtalad för  
sexofredande. 

En värmländsk man i 60-års-
åldern åtalas för flera fall av 
sexuellt ofredande. En kvin-
na ska ha ofredats i ett hus 

där mannen var vaktmästare.

1

2

3

PÅ METRO.SE I DAG • DOMEN FALLER MOT DE SOM DREV ”VODKABILEN” I STOCKHOLM • DAGENS KOLUMN

Varför finns denna sida?
Humor. Denna bild på Mike 
 Tyson och två duvor, ackompan-
jerade av texten ”Now kith” 
(”pussas nu” på läspande engel-
ska) har funnits på denna webb-
adress sedan 2012. Det har kos-
tat någon pengar att visa upp 
detta. Välinvesterade pengar.

Lika som bär?
Jämförelse. Visst, det är en 
gammal klassiker, men det 
 betyder inte att den inte är rolig. 
Mannen som säger sig se ut 
som president Barack Obama, 
men som på bilden där han stor-
flinar inte alls ser ut som Barack 
Obama, är ändå nån sorts geni.

Hitta den osynliga kon
Spel. Det är så enkelt som det 
låter. Sätt på ljudet och börja 
klicka. En mansröst gormar 
 olika högt, beroende på hur 
 nära målet du befinner dig. Till 
slut kommer du, med lite tur, 
hitta kon. Och det känns märk-
ligt bra, eller hur?

Ibland vill man bara kasta 
bort några minuter av sitt 
liv, men ofta är det precis då 
känslan av att ha varit på 
precis hela internet infinner 
sig. Jag vet hur det känns, så 
därför presenterar jag i da-
gens länktips helt enkelt tre 
sidor som du förmodligen 
inte sett – och som är tämli-
gen oförklarliga.

TRE AV INTERNETS MEST OFÖRKLARLIGA HEMSIDOR

METRO.SE/LANKTIPS • SE DAGENS OCH ALLA TIDIGARE LÄNKTIPS

Länktipsen 

Abc Abc

”Ungarna på för-
skolan tvärsöver 
gatan verkar ta 
det växlande väd-
ret ganska dåligt. 
Nyss låg två barn 
på marken och 
gjorde grus-
änglar.”
@ettpunktnoll

DAGENS 
TWEET!

JACK 
WERNER
Metros sociala 
medier-redaktör 
@kwasbeb

Läsarreaktioner

Friad från anstiftan 
till oralsex
En 16-årig pojke sköt en 
flicka i handen med en 
soft airgun och sedan 
fick han henne att utföra 
oralsex på en annan 
 pojke. I måndags blev 
16-åringen friad av tings-
rätten i Norrköping. 

– Nuvarande lagstift-
ning behöver ändras, 
 säger straffrättsprofessor 
Madeleine Leijonhufvud 
till Metro.

Kvinnan kan inte vinna

 En kvinna kan tydligen 
aldrig vinna? Skriker 

hon sig hes vid en våldtäkt så 
”ingår det i spelet” och om 
hon inte vågar skrika så ”var 
hon med på det” och för-
övarna begriper som vanligt 
ALDRIG att de gjort något fel.  
ANNICA

Tröttsamt

 Jag blir så matt. 
HOLGER

Dålig dom

 Skamligt! 
CHRISTIAN

NY UTMANARE PÅ 
KONSOLMARKNADEN

Fem snackisar i dataspelsvärlden. Näthandelsjätten Amazon ger 
sig in i hårdvarukampen och utmanar konsoltillverkarna.

Galakväll

2 Dataspelsgalan 2014  
arrangerades i torsdags och 

det hyllade Naughty dog-spelet 
”The last of us” kammade hem 
priserna för både Folkets val, 
samt Årets spel. Bland de no-
minerade för årets spel fanns 
svenskutvecklade ”Battlefield 4”.

”The last of us” till PS4

3 Spanska webbutiken Xtra-
life har läckt att ”The last of 

us” kommer till PS4 i form av 
en ”Complete edition”. Spelet  
kommer att ha snyggare  grafik, 
samt att det skeppas med till-
lägget ”Left Behind”. Sony har 
inte kommenterat läckan.

Getsimulator

4 Världens första regelrätta 
getsimulator, ”Goat simu-

lator” släpptes den 1 april. 
Redan i förra veckan fick vi ett 
smakprov i form av en trailer. 
Coffee stain studios utlovar ett 
rejält utflippat spel med helt 
obefintlig fysikmotor.

”Diablo 3” till konsol

5 Blizzard håller på med 
Diablo 3-versionerna till 

PS4 och Xbox One. När det 
kommer till Xbox One är oklart 
men Playstation 4-diton kom-
mer redan i år. Det är inte långt 
kvar, berättar spelets produ-
cent Alex Mayberry för IGN US.

Hårdvara från Amazon

1 I dessa tider är det popu-
lärt för hårdvarutillverkare 

att lansera sina egna Android-
baserade konsoler. Där indie-
projektet Ouya är ett perfekt 
exempel, har det den senaste 
tiden dykt upp massvis med 
rykten som pekar på att den 
amerikanska näthandelsjätten 
Amazon kommer lansera sin 
egna variant. Vad detta i praxis 
innebär är det ingen som vet 
just nu men det viskas om att 
maskinen kommer att visas 
upp nu i dagarna. Att företa-
get skickat ut en inbjudan till 
flertal medier till ett Amazon-
event med temat ”updates for 

out video business” styrker 
bara ryktets trovärdighet. Om 
Amazon släpper sin egna hård-
vara med bra integration med 
resterande av sitt ekosystem 
inom näthandel, så kommer 
företaget att bli en stark spela-
re och en tuff utmanare till de 
etablerade konsoltillverkarna 
Sony, Microsoft och Nintendo. 
Amazon har sedan tidigare 
visat sig vara en utmanare att 
räkna med, främst inom e-bok-
handeln där de satsat mycket 
på sin läsplatta Kindle.

Jeff Bezos, vd på Amazon, presenterar läsplattan Kindle. Nu ryktas det om att Amazon satsar mer på hårdvara. FOTO: AP Världens första getsimulator är här.

ANDRÉAS 
GÖRANSSON
redaktionen@metro.se

I SAMARBETE MED



För de allra fl esta, 
och du är säkert en 
av dem, är spel mest 
något kul och spän-
nande. Men kanske 
känner du någon, 
som känner någon som 
spelar lite för mycket. 
Någon, vars spelande 
orsakar mer problem än 
vad det ger glädje. 

Från och med juni måste alla som 
spelar hos Svenska Spel vara registre-
rade spelkunder. Det gäller alla spel, 
förutom lotter. Vi inför det här främst 
med tanke på dem som kan-
ske spelar lite för mycket.

Idén med att registrera 
sina spel är att man ska få 
bättre överblick över sitt 
spelande. Vi tror att om man 
kan se exakt hur mycket 
man har spelat för och exakt 

hur det har gått, så blir det lätt-
are att behålla kontrollen. 

Som registrerad spelkund 
kan man också stänga av sig 
själv från att spela hos oss om 
man vill, och på sikt även sätta 
sina gränser för hur mycket man 
vill spela. Det kan man för övrigt 

göra redan idag på våra 
Vegas automatspel 
och när man spelar 
på svenskaspel.se. 

Vi är medvetna om 
att registrering inte 

kommer lösa alla problem 
som har med spel att göra. 

Men det är i alla fall ett steg 
mot en sundare spelmarknad. 

Och en sund spelmarknad är en 
viktig del i vårt uppdrag. Så även om 
det kanske inte gäller dig, så gäller det 
kanske din kompis. Eller din kompis 
kompis. Eller kanske rentav din kompis 
kompis kompis. 

Läs mer om hur 
vi jobbar för 
en sundare 
spelmarknad på 
svenskaspel.se/
sundarespel

Du kanske känner 
någon som känner någon 

som borde läsa det här.

Ibland är det bra att kunna 
stänga av sig själv.

Denna planet har tyvärr invånare som spelar för mycket.

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020-81 91 00. Villkor för registrerat spel gäller.




