
Sverige – Moldavien 1.20 – 6.50 – 20.00
Holland – Ungern 1.10 – 8.00 – 22.00
Litauen – Spanien 12.00 – 6.00 – 1.25
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100% startbonus upp till 1000 kronor!
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ANNONS

URBAN BRÅDHE

Rensa förrådet och tjäna pengar
I ditt förråd kan du ha en hel förmögenhet. Det som inte du behöver längre kan
någon annan vara beredd att betala dyrt för. Metro tipsar dig om hur och var du
kan sälja dina gamla prylar på nätet. {sid 13}

Nye S-ledarens särbo lurade sin arbetsgivare 
Något som han inte nämnde för valberedningen {sid 02}

Juholts
särbo
dömd för
bedrägeri
Häktena
överfyllda–
nu stoppas
besöken

Belastningen är enorm på
landets häkten Och 
Stockholm är extra drabbat 

Johan, 8, får inte träffa sin
pappa {sid 06–07}

Stockholm

Tiden rinner ut
för björnungarna
I dag beslutar polisen om de
får räddas ur idet {sid 04}

Hemma hos Liselotte Dorfinger, 42, pågår vårstädning med barnen Almina, 7, Fanny, 7, 
och Alexander, 4. Det är dags för den årliga vårförsäljningen på Blocket. 

Vår. Säljtips för begagnat

ANNONS

KEIRAS SVÅRA
KARAKTÄR
För osympatisk PLUS Könsrock {sid 30 & 32}
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Avslöjandet slog ner som
en bomb i går – just som
kongressjublet lagt sig och
glädjerusiga S-medarbeta-
re plockat undan lösmu-
stascherna.

Vid totalt elva olika till-
fällen lämnade Åsa
Lindgren falska uppgifter

för egen vinning – tills hon
avslöjades av arbetsgivaren.

Då ska hon genast ha
berättat om detta för Hå-
kan Juholt, som hon 
nyligen lärt känna.

– Hon har gjort ett brott,
hon har erkänt det, sonat
det och jag har förlåtit det,

sa Juholt i går kväll till Af-
tonbladets nätupplaga.

Han nämnde inte sär-
bons brottslighet för valbe-
redningen. Han fick nämli-
gen ingen sådan fråga.

Partisekreteraren Carin
Jämtin sluter upp bakom
sin ordförande.

– Det är sorgligt att det
har hänt, och hon har so-
nat sitt brott. Men det är
Håkan vi har valt till parti-
ledare och honom har jag
förtroende för.

Juholt: Jag har
förlåtit henne

Detta har hänt

Åsa Lindgren tillskansade sig
45 908 kronor och försökte lura till

sig ytterligare 10 372 kronor
genom bedrägerier mot sin arbets-
givare Fritidsresor. Hon arbetade på
reklamationsavdelningen och skrev

vid flera tillfällen fiktiva brev med
ersättningskrav. Sedan godkände
hon dem och betalade ut pengarna
på sitt eget privata konto. Hon av-

slöjades och avskedades. I augusti
2007 dömdes hon till villkorlig dom
och dagsböter för bedrägeri. Hon
har erkänt brotten. KÄLLA: DI

Socialdemokraternas nyvalde ordförande Håkan Juholt med sin särbo Åsa Lindgren.

JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Donationskort från 
Donationsrådet.

S-ledaren Håkan Juholts särbo, Åsa Lindgren, lurade sin arbetsgivare
på över 45 000 kronor och dömdes för bedrägeri Det skedde för knappt
fyra år sedan, och hon fick sparken från sitt jobb på Fritidsresor

Man åtalas för
systervåldtäkt
En 60-årig man i Uddevalla
har åtalats för att ha våld-
tagit sin syster. Våldtäkten
skedde när hon låg och
sov. Mannen nekar till
brott, skriver Bohusläning-
en på nätet. TT

En av tre 
svenskar kan
inte donera
Var tredje svensk vet inte
hur man gör för att ta
ställning till donation. Det
visar en ny undersökning
av Synovate. TT

Miljöbilspremie
tar tid för effekt
Den nya supermiljöbils -
premien tar 12–18 år på
sig innan en samhälls eko-
nomisk vinst av minskade
koldioxidutsläpp visar sig,
enligt en utredning från
Trafikverket. TT

PONTUS LUNDAHL / SCANPIX

Röda korsets före detta kommunikationschef Johan
af Donner överklagade tingsrättens dom på fem års
fängelse för grovt bedrägeri och trolöshet mot 
huvudman. TT

Det var en samlad och allvarlig Johan af Donner som
infann sig i hovrätten i går, här tillsammans med sin 
försvarsadvokat Clea Sangborg i hovrätten. 

Rättegång. af Donner inför rätta

0
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Toasurfare

Dubbelt så många danska
män som kvinnor använ-
der tiden på toa för att
surfa på nätet, visar en 
undersökning från Telia 
i Danmark. TT

20%
10%

MÄN KVINNOR

Termometro

Johan Skarborg
Besatthet och hjärta
behövs om man ska
spränga miljard -
vallen. Johan 
Skarborg har kul
också – han är en
superentreprenör.
{sid 20}

Islam Karimov
Karimov har varit
Uzbekistans presi-
dent sedan 1990.
När ska han ta hand
om landets vikt -
igaste fråga, enligt
koluminst Mendel-
Enk, att ta bort Son-
ny-namnet? {sid 08}

Polisen 
bestämmer
björnöden
De stackars björnung-
arna som blivit läm-
nade av sin mamma
efter att en 12-årig
pojke åkte skidor in
i deras ide har blivit
riktiga rikskändisar.
Men ändå tycker
Länsstyrelsen att man
ska låta naturen ha
sin gång trots att
Orsa Björnpark erbju-
dit sig att ta hand om
de små liven. Nu vän-
tar hela Sverige med
spänning på vad poli-
sen beslutar. Läs mer
om björnarna på
sidan 04. THERESE
SAHLÉN, REDIGERARE

Välkommen!

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 45075, 104 30 Stockholm. Telefon: 08-402 20 30. 
Internet: www.metro.se  Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Gunne. Trycks i Stockholm, 2011. RS-kontrollerad upplaga mån–fre 289 700 ex. 
Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.
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Inför parti-
ledarvalet
fick Håkan
Juholt re-
dogöra för
om det
fanns någ-

ra försyndelser. Jo, han
hade visst kört för fort
tre gånger.

Den nye S-ledaren
visste att han skulle
granskas. Vid partile-
darvalet satt han med
särbon Åsa Lindgren
och sönerna, 16 och 18
år. Då hamnade de
också i offentligheten.

Om politikernas an-
höriga begår brott upp-
märksammas det.
Frågan är hur långt kra-
vet på ett fläckfritt för-
flutet sträck er sig. 

Ska allt i en politi-
kers liv – och inte bara
deras eget liv – lyftas
fram till allmän bedöm-
ning?   

Vi vill inte ha ofel-
bara politiker som levt
fjärran från motgångar.
Men tiden när en parti-
ledare och hans anhö-
riga kunde ha ett privat
liv helt skilt från offent-
ligheten är förbi.

Och ett misstag gör
både Håkan Juholt och
hans särbo när de för-
klarar att hon inte är
”en offentlig person”. I
fredags blev hon just
det. Hon är tillsammans
med mannen som gör
anspråk på att vara lan-
dets statsminister i
oktober 2014.

PARTI-
LEDARE
HAR INGET 
PRIVATLIV

Analys

JANNE
SUNDLING
METROS POLITISKE EXPERT

ANDERS 
GÖRANSSON
@METRO.SE





I fredags åkte en tolvårig
pojke skidor över ett  björn -
idé i Funäsdalen – och slets
ner i hålan av den yrvakna
björnhonan. Han blev bi-
ten och riven – men klara-
de sig.

Värre är läget för de två
eller tre björnungarna som
blev kvar när deras mam-
ma flydde i panik.

– Utan mamman överle-
ver de ett par dagar, inte
mer, säger Jessica Backe-
ryd, fältchef på Länsstyrel-
sen i Jämtland.

Förhoppningen är att
mamman ska återvända till
idet, men i går såg det dys-
tert ut. På eftermiddagen

flyttade sig honan cirka 100
meter, men stannade på en
plats drygt 2,5 kilometer
från idet.

Orsa Björnpark har er-
bjudit sig att ta hand om
ungarna, men Länsstyrel-

sen är tveksam, bland an-
nat för att det är osäkert
om omhändertagna ungar
klarar sig.
Vad är alternativet?

– Att låta naturen ha sin
gång och låta det vara, sä-
ger Jessica Backeryd.
Det kan tyckas grymt ...?

– Vi är medvetna om
det. Men det här pågår i
naturen hela tiden.

I slutändan bestämmer
polisen om björnungarna
ska tas om hand eller inte.
Beskedet väntas i dag på
morgonen.

www.metro.se
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Lån som ger dig frihet

Lös dina 
dyra lån
- spara 1 000-lappar!

De vill rädda
servicekontoren
SVERIGE. De rödgröna par-
tierna vill att riksdagen
ska tvinga regeringen att
hejda Försäkringskassans
planer på att lägga ner
servicekontoren runt om
i landet. Försvinner de

blir servicen till medbor-
garna mycket sämre, an-
ser de. TT

Fälld för planer
på massmord
LINKÖPING. Den 26-årige
man som bland annat
misstänks ha planerat att
mörda 17 personer i
Linköping är skyldig. Det
slog tingsrätten fast i går,
skriver Östgöta Correspon-
denten på nätet. TT

Fuskare krävs
på en miljon
NORRTÄLJE. En man i 50-
årsåldern krävs på
1 045 729 kronor av För-
säkringskassan sedan han

fuskat med sjukpenning-
en. TT

”Det är en 
bra bit kvar.”
ÅKLAGAREN SOLVEIG WOLLSTAD
BERÄTTAR ATT UTREDNINGEN MOT
DEN MISSTÄNKTE SERIESKYTTEN
PETER MANGS I MALMÖ ÄR LÅNGT
IFRÅN KLAR. I GÅR BEGÄRDE HON
ÅNYO FÖRLÄNGD ÅTALSTID. TT

Nyheter

i korthet

Dagens fel
I Metros test av matkassar
den 24/3 smög det sig in ett
fel. Middagsfrid levererar bå-
de varje och varannan vecka,
samt har leverans söndag,
måndag och tisdag beroen-
de på var i landet man bor.

De rödgröna vill rädda

Försäkringskassan.

Björnungarna överlever inte mer än ett par dagar till utan mammans mjölk.

BERT IVAN MATTSSON/LÄNSSTYRELSEN

Orsa Björnpark, där de 

här björnarna föddes,

erbjuder sig att ta hand 

om ungarna i idet.

TOBBE NILSSON/SCANPIX

I dag avgörs
björnungarnas
öde– av polisen

Björnungarna som övergavs av sin mamma 
omhändertas inte Länsstyrelsen: ”Låt naturen ha
sin gång” I dag avgör polisen ungarnas öde

nyheter

ANDERS 
GÖRANSSON
@METRO.SE



Smakliga tips från Vi-butikerna!

Färsk fl äskfi lé 
Danmark, Fåddman, per kg 69.90

6990
FÄRSK

FLÄSKFILÉ

/kg

2690
FÄRSK HEL
KYCKLING

/kg

Färsk 
hel kyckling

Garant, ca 1300g, per kg 26.90

Bravo Friscus
1liter 17.90st 2st för 30.00

Jämförpris 15.00/liter vid köp av 2st

Bacon
Gudruns, 140g 

9.90st 3st för 20.00
Jämförpris 47.64/kg

vid köp av 3st

2000
BACON

för 
3st

Rimmat stekfl äsk
Fåddman, 800g, 

i bit, per kg 39.90

3990
RIMMAT

STEKFLÄSK

/kg
3000
BRAVO FRISCUS

för 
2st

Priserna gäller t.o.m. 3/4 2011 i Vi-butikerna. Avvikelser kan förekomma i enstaka butiker. Reservation för eventuella tryckfel.

Här f inner du Vi-butikerna!  För öppettider och mera information se www.vi-butikerna.se klicka ”Hitta våra butiker”

STOCKHOLMS INNERSTAD: Matglädjen, Matpressen, Norrtullshallen, Sabis Fältöversten, 
T-Jarlen, Vi-butiken Fatburen, Vi-butiken Hornstull, Wasahallen

NORRORT: Bålstalivs, BÅLSTA. Vi-butiken Enebytorg, ENEBYBERG. Sabis Brevik, LIDINGÖ. 
Skeppet Lidingö Centrum, LIDINGÖ. Superstore Lidingö, LIDINGÖ. Rotehallen, SOLLENTUNA. 
Sjöbergshallen, SOLLENTUNA. Alléns Livs, TÄBY. Sabis Näsby Park, TÄBY. Favoriten, 
ÅKERSBERGA.

VÄSTERORT: Vi-butiken Blackeberg, BROMMA. Vi-butiken Ängby Torg, BROMMA. Foodmarket 
Huvudsta, SOLNA. Rapidköp, SOLNA. Vi-butiken Ulriksdal, SOLNA. Vi-butiken Frösunda 
Boulevard, SOLNA. Esplanaden, SUNDBYBERG.

SÖDERORT: Mattorget Björknäs, BJÖRKNÄS. Vi-butiken Bredäng, BREDÄNG. MatXtra 
Fruängen, FRUÄNGEN. Sabis Haninge Centrum, HANINGE. Matbörsen, HUDDINGE. 

Gesters, VÄSTERTORP. Ingaröhallen, INGARÖ. MatXtra Gullmarsplan, JOHANNESHOV. 
Sjövikshallen, LILJEHOLMEN. Sabis Värmdö, MÖLNVIK. Foodmarket Sköndal, SKÖNDAL. 
Ellbe Livs, SÖDERTÄLJE. Matbiten, TELEFONPLAN. Arno Livs, TROLLBÄCKEN. MatXtra, 
TULLINGE. Storvreten, TUMBA. Vi-butiken Vendelsö, VENDELSÖ. Matbutiken i VH, 
VÄSTERHANINGE. Götahallen, ÄLVSJÖ. Vi-butiken Älvsjö, ÄLVSJÖ. Vi-butiken Örby, ÖRBY. 

ÖVRIGA RIKET: Rätt Prisbutikerna i Dalarna. Sparetxra, HOSJÖ. 
Rydshallen, SKÖVDE. Bingebyhallen, VISBY. Klippet, ÖREBRO. 
Lucullus, ÖREBRO.

Matidéer hittar du i 
butikens ReceptoMat

SJÖ.

Poäng på livets goda!
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Johan,8, får inte
Landets häkten är överfulla Och i Stockholm är det        

I går var 504 personer häk-
tade för olika brott i länet,
samtidigt som det bara
finns 486 platser att tillgå.

– Det är jättebesvärligt,
men just nu är vi på väg
mot vårens topp. Det hän-
der att man tvingas an-
vända andra utrymmen för
att få till det under vissa
tider av dygnet, säger Bo Jo-
hansson, handläggare på
ekonomiplaneringsenhe-
ten vid kriminalvårdens
huvudkontor.

På häktet i Huddinge
har man den senaste tiden
arbetat febrilt med att lös-
göra platser till alla in-
tagna. Bland annat har
besöksrummen gjorts om
till tillfälliga celler.

– Vi har fått ställa in
besök, men nästa vecka
öppnar häktet i Sollentuna
så vår förhoppning är att
de kommer att hjälpa till,
säger Agneta Kempe, chef
för häktesavdelningen i
Huddinge.

För åttaårige Johan har
överbeläggningen innebu-
rit att han inte fått träffa
sin pappa på fyra månader.

– Han har blivit lovad
flera gånger, men sedan
har de ställt in besöken i
sista stund. Han har tagit
det väldigt hårt, säger Jo-
hans mamma.

FOTNOT: JOHAN HETER EGENTLIGEN
NÅGOT ANNAT.

CLARENCE
FRENKER
@METRO.SE

Länets häkten är överfulla. 504 personer är häktade just nu 

och det finns bara 486 platser. Kronobergshäktet är belagt till 

108 procent av sin kapacitet.

Bostadsort
styr när 
bebisar föds 
Två veckor över tiden.
 Eller tre. Det beror på var
man bor. Inställningen
till att på konstgjord
väg sätta i gång
en förlossning
skiljer sig

mellan landstingen.
Stockholm låter inte

kvinnorna vänta en dag
utöver de två veckor
som är normalt att gå

över tiden.
Blekinge
och Hal-
land
dröjer i

upp till
sex dagar. TT

Brevbärare 
sköts ner 
En brevbärare i 50-årsåldern
sköts till marken med
 sannolikt ett luftvapen på
Sofielundsplan i Johannes-
hov i Stockholm vid 14-
tiden i går.

Mannen låg ner på mar-
ken när polisen kom till
platsen, och fördes med
ambulans till sjukhus med
en sårskada i bröstet. TT
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träffa sin pappa
     just nu extra ansträngt Besöksförbud råder i Huddinge

108 %
Kronobergshäktet
Platser: 269. Beläggning: 291.

103 %
Huddinge
Platser: 137. Beläggning: 141.

90 %
Österåker
Platser: 80. Beläggning: 72.
KÄLLA: KRIMINALVÅRDEN

GUSTAV GRÄLL

Pris sprider
svenska idéer 
Ett mentorskap för unga
invandrarflickor. Toaletter
som lätt kan sättas upp i
fattiga områden. Ett kon-
sultbolag med helt grön
agenda. I går möttes några
av världen främsta så kal-
lade samhällsentreprenö-
rer i Stockholm – och tre
svenskar fick pris för sina
idéer. TT

ADAM IHSE / EXPONERA

Sofia Appelgren, som 

skapat ett mentorprogram 

för unga invandrarkvinnor.

Pedofil ska
psykundersökas
Den så kallade Söderorts-
pedofilen ska nu efter rät-
tegång genomgå en rätts-
psykiatrisk undersökning
(RPU) har Södertörns tings-
rätt beslutat. Den 35-årige
mannen har utsatt minst
13 flickor i tioårsåldern för
grova sexuella övergrepp,
de flesta i Stockholms söd-
ra förorter. TT



nyheter

Tusentals 
på några dagar
ITALIEN. De senaste dagar-
na har 5 000 migranter
anlänt till Lampedusa från
krishärderna i  Tuni sien
och Libyen. Det är  ungefär
lika många som redan bor
på ön. Både italienska re-
geringen och FN:s flykting-
organ UNHCR  befarar en
mänsklig  katastrof och
Italien ber EU om hjälp.

Platsbrist för
flyktingarna
ITALIEN. Flykting mottag -
ningen på ön har bara
 kapacitet för 850 personer,
ett tak som sedan länge
passerats. Många flykting-
ar har varken plats att
 sova, äta eller sköta sin
 hygien. Många dör på
 båtresan också, senast
 rapporterades en båt med
800 personer ombord
 saknad.

Många försöker
fly via Grekland
GREKLAND. En annan popu-
lär väg till EU är över
floden Evros, som marke-
rar Greklands, och därmed
EU:s, gräns mot Turkiet.
Här försöker dagligen
hundratals migranter ta
sig in i EU och möts av
gränspolis utplockad från
stora delar av EU. Även här
dör många, vissa i gamla
minfält.

”EU:s medlems -
stater måste visa
solidaritet.”
CECILIA MALMSTRÖM, EU:S
FLYKTINGKOMMISSIONÄR

15 000
migranter uppskattas
ha dött under de
senaste 15 åren på
 rutten Nordafrika–
Italien, uppger den
franska tv-kanalen
France 24. Totalt har
351 673 personer flytt
oroligheterna i Libyen,
enligt UNHCR, nästan
alla till andra  afrikan -
ska länder.

Flyktingarna slår lägerFlyktingarna slår läger
GIORGIO COSULICH/GETTY IMAGES/ALL OVER PRESS

Ett tältläger har slagits upp av immigranter från Tunisien ovanför hamnen på ön Lampedusa i Italien. Fler än 5 000 personer har anlänt till ön de senaste dagarna.
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JUHA ROININEN/SCANPIX

Italien

Tunisien

Lampedusa

Kolumn

STEPHAN
MENDEL-
ENK 
JOURNALIST & FÖRFATTARE

Dagny, Clary.
Även kvinn-
liga Y-namn

förtjänar upp-
märksamhet.

Men på något
sätt lyckas de

inte alls 
förmedla

samma känsla
av tuffast på
fritidsgården

som de 
manliga. 

AFGHANISTAN – VÄRLDENS SONNY

LÄS OCH KOMMENTERA 
FLER KOLUMNISTER 
PÅ METRO.SE

En nyligen publicerad artikel i tidningen  News -
week pekar ut Sverige som ett av de länder vars
ekonomiska framtid ser som allra ljusast ut. I andra
ändan av samma lista finner man nationer som
Afghanistan, Kazakstan och Uzbekistan. För att de
länderna ska utvecklas är experter världen över

eniga om att de måste höja utbildningsnivån,  min ska kor-
ruptionen och öka jämlikheten.

Ett enklare sätt vore att tipsa dem om att byta ändelse.
Länder som slutar på -stan förekommer enbart i negativa
nyheter. Antingen har de inbördeskrig eller gömda terroris-
ter eller så har de presenterat en BNP i klass med årsomsätt-
ningen på en genomsnittlig Konsumbutik. Att 2011 envisas
med att låta sitt lands namn sluta med bokstäverna stan
verkar direkt oansvarigt. 

Man kan säga att stan-namnen är den globalpolitiska
motsvarigheten till de så kallade Y-namnen – Ronny, Conny,
Sonny.

Heter man sådana saker är det som att man är brännmärkt
från början. Redan i skolan förväntar sig lärarna att man sak-
nar ambitioner och läshuvud. Så man skiter i plugget, man
hänger på gården, smakar mellanöl och diggar kicken.

Sedan följer tråkigheterna slag i slag. Utanförskapet. Dro-
gerna. Den alldeles för stora jeansjackan. Stefan Jarl som

ideligen ringer och kräver att få göra en dokumentär om
en. 

Jag tror att det fungerar på exakt samma sätt med
stanländerna. Ingen förväntar sig att de ska vara duktiga
på annat än att producera flersiffriga inflationsprocent.
När Kazakstan ringer Världsbanken och ber om ett lån
lägger chefen en hand för munnen och säger. ”Vi är
 tyvärr inte inne för tillfället. du talar med en automatisk
telefonsvarare. Lämna inget meddelande. Vi ringer aldrig
tillbaka.”

Jag misstänker att det blir ganska tryckt stämning I FN
när stanländerna dyker upp. Ingen vill sitta med dem på
tiofikat. De får aldrig följa med på lunch. ”Det är ingen
idé”, säger Europas representanter när Turkmenistan frå-
gar om det finns plats på deras bord. ”Du kommer ändå
 inte haja. Vi snackar om högteknologiska grejer, du kan
väl bläddra lite i den här broschyren om  jordbruks -
redskap så länge.”

Mitt förslag till stan-länderna är att lägga sig till med
en snygg förkortning. Det har varit en mycket het namn-
trend bland länder och sammanslutningar i många år.
Bland de mer lycka de finns exempelvis USA, EU och UAE
som Förenade arabemiraten väljer att kalla sig i  inter -
nationella sammanhang.

Stephan Mendel-Enk har hittat likheter mellan
alla länder som slutat på ”stan” och Y-namn 
som Conny och Sonny.





nyheter

Så lurar flygbolagen
dig på ersättning

Alla granskade inrikesflygbolag
hade brister Ersätter inte sent
bagage  ”Självklart allvarligt”

Många inrikesflyg skriver sig fria från ersättning.

BERTIL ERICSON/SCANPIX

Flyget blir försenat och ditt
bagage dyker upp ännu
 senare. Men det är långt
ifrån säkert att du får den
hjälp eller ersättning som
du har rätt till. Det visar
Konsumentverkets (KO)
granskning av avtalsvillkor
hos inrikesflygbolag.

– Det är självklart  all -
varligt att samtliga bolag
 använder sig av villkor som
på ett eller annat sätt är el-
ler kan vara oskäliga, säger
Anna Norlén, jurist på KO. 

När konsumenter köper
sin biljett finns många vill-
kor i avtalen som inte bara
är krångliga utan även
 direkt oskäliga. Det kan till
exempel handla om  bolag
som friskriver sig från att
ge ersättning för utlägg
 som resenären måste  göra
om bagaget är  för senat. I
 av talen finns långa me-
ningar i  fin stild text som
ibland  inte är på svenska. 

– Om du måste köpa
 saker som du behöver ska
man kunna få ersättning
för det. Det kan till exem-
pel handla om en  deo -
dorant eller andra nödvän-
digheter, säger Norlén.

Samtliga 17 granskade
inrikesflygbolag hade
 något eller flera villkor
som KO anser är oskäliga.
Till hösten ska verket göra
en uppföljning för att se
om bolagen ändrat  vill -
koren. Annars kommer KO
inleda tillsynsärenden. Vissa
bolag säger till TT att de
 redan ändrat i sina villkor.

– Vi känner oss trygga 
i att vi följer reglerna bra.
Men vi ska rätta till en sak
– vi ska skriva rättigheter-
na på svenska. Nu har vi
dem bara på engelska,
 säger Malin Selander,
 press ansvarig för SAS 
i Sverige.
METRO-TT

Oskäliga villkor

Exempel på villkor 
som är oskäliga enligt
Konsumentverket.

Bolag som friskriver sig
från skador på incheckat
bagage.

Bolag som inte informerar
om rätten till ersättning
vid försening på mer än
tre timmar.
Bolag som har villkor som
innebär att passageraren
frånsäger sig rätt till
 skadestånd.

Börsen i går

+0,4 %
OMX 30. Stockholmsbörsen
stängde uppåt i går efter en
svajig förmiddag. Stark USA-
statistik gav stöd 
i slutet av dagen.

Nas/Dow
+0,0%
+0,0%

London
+0,1%

Frankfurt
–0,1%

Helsing.
+0,6%

Paris
+0,1%

Moskva
+0,2%

Euro
8,98

Dollar
6,37

Pund
10,20

Dagens IT

1
av tre svenska företag
känner en ökad
konkurrens från

näringslivet i Kina,
skriver Dagens  Indu -
stri. Priset är det som
flest företagare ser
som de kinesiska före-
tagens främsta styrka.
TT

Be och läs
 andras böner 
i mobilen
Note To God är en annor-
lunda och omdiskuterad
app till Iphone. Här är
idén att man ska mata in
sin bön till Gud, enligt
 devisen när du inte har
någon att prata med, så
kan du skriva  något till
Gud. Men utöver att själv
be kan man också läsa
andras böner här (anony-
ma) och det handlar om
oräkneliga böner inom

många olika ämnen, och
de är ofta intressanta.
Appens upphovsman
 Allen Wright har sedan
appens skapande varit
med om en bilolycka och
ligger alltjämt i koma.

NANOK
BIE
NANOK@METRO.SE

metro.se/nanok

finans

NOTE TO GOD, IPHONE, 7 KR.
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De granskade inrikesflygbolagen:

Avion Express, Blekingeflyg, City Airline, Direktflyg,
 Flysmåland, Golden Air, Gotlandsflyg, Höga Kusten Flyg,
Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation, Nextjet, Norwegian
Air Shuttle, SAS, Skyways, Sundsvallsflyg, Umeåflyg,
 Östersundsflyg
KÄLLA: KONSUMENTVERKET
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Xtra kvällsöppet

Välkommen in till Telias butik
på Kungsgatan 36

Xperia arc

Imorgon kväll kl 22 – 00 slår vi upp portarna på Kungsgatan för 

dig som vill uppleva Sony Ericssons tunnaste smartphone någonsin, 

Xperia arc. Testa att ta bilder i mörker och se den knivskarpa 

bildåtergivningen som får allt annat att blekna i jämförelse. 

Kl 00 kan du dessutom bli först med att äga en Xperia arc, då 

släpps nämligen ett begränsat antal till försäljning.

Bara hos Telia: Nu ingår Telia Navigator i 24 mån och 
Spotify Premium i 6 mån!

Erbjudandet gäller vid tecknande av privat Telia mobilabonnemang med mobilsurf inkluderat vid 24 mån bindning. Engångsavgift 250 kr. Spotify Premium: 

0 kr/mån de första 6 mån på Spotify Premium därefter ordinarie pris 99 kr/mån. Avslutar du tjänsten övergår ditt Spotify Premium till Spotify Free. Telia 

Navigator ingår utan kostnad i 24 månader, i kombination med abonnemang som inkluderar surfprisplan. Gäller t.o.m. 22 maj 2011. I utlandet gäller priset för 

datatrafik hos den aktuella operatören.NYA BUTIKER 

Omega-Max är en fi skolja i naturlig 
koncentration.

120 st (166:-) Nu 119:- 

Det naturliga alternativet

Drick Molkosan regelbundet! Den minskar sötsug 
och får på naturlig väg ordning på magen. Den 
går med fördel att kombinera med viktpreparat 
och kosttillskott. 
500 ml (129:-) 

Nu 98:- 

VECKANS NATURLIGA 
HÄLSOERBJUDANDE

NYA BUTIKER 

Det naturliga alternativet

Gäller t o m 2011 04 10

Under tre års tid hittade
hon på återköp som inte
ägt rum. Åklagaren hävda-
de grov förskingring för
nästan tre kvarts miljon
kronor. 

Butikschefen i butiken
på varuhuset NK i Stock-
holm döms nu för grov för-
skingring av Stockholms
tingsrätt. 

Butikschefen på NK er-
känner att hon systema-
tiskt plockat pengar ur
kassan genom att redovisa
falska varureturer från
kunder som egentligen
inte alls lämnat tillbaka de
exklusiva produkterna.

Stockholms tingsrätt
ansåg dock inte att det gick
att bevisa att hon stulit för
700 000 kronor som åkla-
garen påstått utan dömer
henne endast för det be-
lopp hon själv erkänner,
300 000 kronor. 

Butikschefen döms till
skyddstillsyn med särskild
vårdplan.

Butikschef dömd
för förskingring

Lurade till sig hundratusentals kronor på NK-butik

Kvinnan döms för att ha förskingrat 300 000 kronor.

CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

JOHN
LINDBLOM
@METRO.SE

nyheter



Snart går startskottet för Ljusruset – loppet där tre motionsspår tävlar om bättre och effektivare belysning. 
Vinner gör den slinga där � est tar sig i mål. Om det blir Älvsjöspåret, Grimstaspåret i Hässelby/Vällingby eller 
Granholmsspåret i Järva kan alltså hänga på dig. Så hjälp till att lysa upp din favoritskog och gör Stockholm lite 
trevligare och tryggare. Gör som Mustafa Mohamed, Yannick Tregaro och systrarna Kallur och anmäl dig till 
Ljusruset på fortum.se/ljusruset. Där kan du också nominera � er motionsslingor som behöver lysas upp. Vi ses!

Tävlingen arrangeras av Fortum i samarbete med Stockholms Stad och Svenska Friidrottsförbundet. 



56 procent av svenskarna
planerar att vårstäda gara-
get eller förrådet inom de
närmaste månaderna. Och
hälften av svenskarna skul-
le sälja sina prylar om de
skulle göra sig av med
dem, enligt en undersök-
ning av Yougov i samarbe-
te med Blocket. Och det
finns pengar att tjäna.
Böcker, kläder, cyklar, ski-
dor, cd-skivor, gardiner
och dukar är några saker
som säljs i mängder på se-
condhandsajterna. Eller
varför inte sälja dina väx-
ter? På Tradera är just väx-
ter och fröer några av de
populäraste sakerna just
nu. 

– Tro det eller ej, men
det är en väldigt stor mark-
nad. Folk packar stickling-
ar i toarullar eller mjölk-

kartonger och skickar kors
och tvärs. Pelargonskott
och fröer är stort. Just nu
finns över 8 000 fröer till
försäljning på sajten, säger
Anna Chrona, presschef på
Tradera. 

Det som det säljs allra
mest av på Tradera är barn-
kläder. Saker som funkar
mindre bra på aktionssaj-

ten är stora möbler, bilar
och båtar. 

– Där är våra konkur-
renter bättre. På Tradera är
det främst saker som kan
skickas med post eller
bussgods som säljs, säger
Anna Chrona. 

Och på konkurrenten
Blocket är det just högsä-
song för större saker som
utemöbler. Men cyklar är
allra hetast. 

– Det är en riktig storsäl-
jare och det är enorm efter-
frågan. Vi märker verkli-
gen av att folk har börjat
rensa sina förråd. Nu ökar
det för varje helg fram till
påsk då det peakar, säger
Johanna Wilkens, press-
ansvarig på Blocket. 

www.metro.se
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Imorgon kväll kl 22 – 00 arrangeras gaming-eventet COME & PLAY 

i tre utvalda Teliabutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 

kvällen kan du testköra och tävla med nya Xperia PLAY, världens 

första PlayStation-certifi erade smartphone. Tävlingarna i Stockholm 

leds av ingen mindre än gamern Emil Cristensen, alias Heaton, och 

förstapriset i varje stad är en sprillans ny Xperia PLAY.

Läs mer på comeandplay.se

Game night
Vinn Xperia PLAY!

Välkommen in till Telias butik
på Kungsgatan 36

Bara hos Telia: Nu ingår Telia Navigator i 24 mån och 
Spotify Premium i 6 mån!

Erbjudandet gäller vid tecknande av privat Telia mobilabonnemang med mobilsurf inkluderat vid 24 mån bindning. Engångsavgift 250 kr. Spotify Premium: 

0 kr/mån de första 6 mån på Spotify Premium därefter ordinarie pris 99 kr/mån. Avslutar du tjänsten övergår ditt Spotify Premium till Spotify Free. Telia 

Navigator ingår utan kostnad i 24 månader, i kombination med abonnemang som inkluderar surfprisplan. Gäller t.o.m. 22 maj 2011. I utlandet gäller priset för 

datatrafik hos den aktuella operatören.

nyheter

– Jag behöver rensa ut som ni ser. Barnen har vuxit ur en massa under året som kläder 
och cyklar. Jag brukar sälja saker på Blocket varje år, främst barnkläder, och då oftast på 
våren, säger Liselotte Dorfinger, 42, här tillsammans med barnen Almina, 7, Fanny, 7, och 
Alexander, 4. 

URBAN BRÅDHE

I ditt garage eller förråd 
kan det finnas saker som 
andra vill köpa.

URBAN BRÅDHE

Vårstäda hemma
och tjäna pengar
på gamla grejer

I ditt förråd kan du ha en hel förmögenhet 
Det är högsäsong för försäljning av cyklar, växter, 

barnkläder och utemöbler Här är de bästa tipsen för
att öka försäljningen

Tips: Tänk på att ta bra bilder
Bästa tipsen för att
sälja på Tradera
Ha en bra bild.
Var ärlig om varans skick. 
Om det är kläder så gör
inte för stora klädpaket,
hellre mindre så får du
mer betalt. 
Märkeskläder får man of-
tast bra betalt för. 
Rubriken är viktig. Stava
rätt, var tydlig och lägg i
rätt kategori. 

Bästa tipsen 
för Blocket
Sätt rätt pris. Titta på
andra annonser och se vad
marknadspriset ligger på. 
Ta bra bilder i bra ljus och
så man ser hela varan. 
Skriv väsentlig info för en
potentiell köpare i texten
om varan. 
Tänk säsong. Sälj vår- och
sommarprylar nu och
spara skidförsäljningen till
hösten. 

Fler köp- och 
säljsajter
Loppi: En köp- och säljsajt
för prylar och kläder för
barn.
Vend: En sajt för begag-
nade musikinstrument,
artister, studioutrustning
och mycket mer.
Annonsbörsen: Köp & sälj-
sajt för fordon och båtar.
Bröllopstorgets köp- och
sälj: En marknad för bröl-
lopsprylar, fest och högtid.

ANNELI
SANDBERG
@METRO.SE

Tradera.se Blocket.se Loppi.se
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BANDIT
ROCK AWARDS

MÜNCHENBRYGGERIET 2 APRIL

MAGNUS BETNÉR - ROYAL REPUBLIC 
PAIN - PLAN THREE - BULLET

(C
AN
)

(A
US
)

Biljetter via LiveNation.se, Ticnet 077-170 70 70 samt hos Ticnet-ombud. Ingen försäljning via ATG-ombud, dock uthämtning.

Presenteras i samarbete med:CLUB METRO ERBJUDANDE 

Beställ de trendigaste märkeskläderna från hela världen FRAKTFRITT! 
Stayhard.se har ett brett utbud av designkläder, streetwear och fashion för 
dig som är intresserad av mode, vill hitta inspiration eller söker något nytt till 
garderoben. 

CLUB-ERBJUDANDE: Som Club Metro medlem får du 15 % rabatt på hela 
sortimentet hos Stayhard.se! Ange rabattkod CBMETRO i kassan.Erbjudandet 
gäller t o m 30 april 2011 och en gång per medlem.

HAR DU FRÅGOR OM CLUB METRO?
Mejla club@metro.se eller besök clubmetro.se

15% CLUB-RABATT PÅ
HELA SORTIMENTET HOS STAYHARD.SE!

nyheter

Rullstolsburne Pelle Vesterlund
tar sig inte ner i tunnelbanan 

Efter ett pinsamt misstag är
hissen stängd i nästan en månad

Pelle Vesterlund och hans personlige assistent John
Bjuvman vid den stängda hissen vid Zinkensdamm.

URBAN BRÅDHE

I flera veckor har hissen
ner till Zinkensdamms 
t-banestation varit ur funk-
tion – trots att det är den
enda vägen för rörelse-
hindrade som inte kan ta
rulltrapporna.

Och enligt lappen på
hissdörren dröjer det över
två veckor till innan det är
löst.

– Jag tycker att det är
nonchalant, säger rullstols-
burne Pelle Vesterlund.

För honom betyder den
trasiga hissen en begräns-
ning av friheten. Även om
hans personlige assistent
John Bjuvman är med finns
ingen chans att komma
ner med den tunga och
breda rullstolen via rull-
trapporna.

När Metro undersöker
saken visar det sig att his-
sen inte är trasig, utan av-
stängd av säkerhetsskäl.
Orsaken är ett pinsamt

misstag. När brandsäker-
heten på stationen skulle
förbättras nyligen sattes
nämligen sprinklers in
även i hisschaktet, något
som enligt byggnormer
inte är tillåtet. Nu ska de
tas bort ”skyndsamt”.
Bortåt en månad för att få
i gång en hiss, är det accepta-
belt?

– Nej, jag kan tycka att
det är i längsta laget för en
station som bara har en
hiss. Den här hissen ska
vara prioriterad, säger Jes-
per Pettersson på SL.

JOHAN NILSSON / SCANPIX

En ung man fastnade när han tog sig in i en fastighet
vid Stadsgården utan lov i går eftermiddag. Brandkå-
ren fick såga loss mannen som satt inkilad mellan ta-
ket och innertaket. Mannen klarade sig oskadd men
misstänks nu för olaga intrång. METRO

Själv sa mannen till polisen att han letade efter sin 
borttappade mobiltelefon.

Stockholm. Ung man fastnade

Assanges
 advokat kan
granskas av
samfundet 
Julian Assanges advokat
Björn Hurtig kan bli ett fall
för Advokatsam fundets
 disciplinnämnd. Detta
 sedan en engelsk domare
hävdat att Hurtig medvetet
försökt vilseleda den dom-
stol som ska ta ställning
till överlämningen av
Assange till Sverige. Om
fallet tas upp riskerar Hur-
tig någon form av påföljd.
TT

Hårdare 
politik 
ökar stödet
för SD
Stödet för Sverigedemokra-
terna ökar när de övriga
partierna intar en hårdare
attityd till invandring.

Särskilt tydligt är sam-
bandet mellan stödet till
SD och hur S agerar.

Det visar en studie 
vid Göteborgs universitet.
Den bygger på studier 
av data från landets
 kommuner i 2010 års val.
TT

ANDERS 
GÖRANSSON
@METRO.SE

Enda hissen avstängd
– i nästan en månad

”Jag kan tycka att
det är i längsta
laget för en station
som bara har en
hiss.”
JESPER PETTERSSON, SL
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Delbetala!

Från 1022 kr 

/månad
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Adjö linser
och 
glasögon

020-150 150 www.cityakuten.se

Stockholmsgeriatriken söker 

Vik. sjuksköterskor till 
sommaren
Välkommen till Öppet Hus på Stockholmsgeriatriken!

Torsdag 31/3, kl 16:30–18:00 finns vi på plats på Sabbatsberg, stora entrén,  
Olivercronas väg 5.

Stockholmsgeriatriken är en akutgeriatrisk klinik på Sabbatsbergs sjukhus,  
som behöver sjuksköterskor under juni, juli och augusti.

Du kan arbeta heltid eller deltid, dag, natt eller som timanställd.

Välkommen!

Om du inte kan komma men är intresserad kontakta personalhandläggare 
Pia Urwitz, tfn 08-672 20 56.

www.slso.sll.se

» Botox
» Fillers
» Hårborttagning
» Skin tightening
» Skin resurfacing
» Skin rejuvenation
» Håravfall
» Kärl
» Ansiktsbehandlingar 

Solna Centrum
08-444 65 80

www.lasercenter.se

Hos oss fi nner du alltid 
marknadens mest 
effektiva utrustning.

Erbjudanden hittar du 
på lasercenter.se

» Sju års erfarenhet
» Kvalitét
» Hos oss är du
   alltid trygg

Fantastiska priser tom 3 april – endast på dustinhome.se

60 Dagars öppet köp! Frakt från 59:- Priser inkl. moms. Reservation för prisändring, tryckfel och slutförsäljning.
Erbjudandena gäller tom 3 april 2011

110 000 produkter 
i sortimentet  
Snabba leveranser

www.dustinhome.se | 08-553 44 900

Datorprodukter

Årets e-handlare 2010
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Ord pris 3490:-

G R E A T  S P R I N G  D E A L S
DEALS!!

Tunn design i ett enda stycke med ljusstark AMOLED-
skärm och ytor i borstad aluminium ger en fantastisk 
känsla i handen och drar blickarna till sig. HTC Legend 
har avancerade funktioner för sociala nätverk och 
gruppkommunikation.

Smartphone med unibody-design
          Legend

5010470623  |  HTC LEGEND - BLACK  |  2490:- 
5010382589  |  HTC LEGEND - SILVER  |  2490:- 

Med Vostro 3300 får du design, hållbarhet och prestanda 
som du normalt bara hittar på bärbara datorer utformade 
för större företag – till ett pris som passar alla.

6290:-�������

Ord pris 7990:-

����������	
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���� 
Snygg och portabel bärbar
med core i5 till superpris!
        Vostro 3300

5010553003  |  DELL VOSTRO 3300 CI5 2.66 4GB/320 13.3" W7P SILVER  |  6290:- 

Med en ultratunn LED-TV från Samsung bjuder du in 
till en imponerande bildupplevelse med fantastisk 
briljans, färgmättnad och kontrastomfång.  Med 
ConnectShare Movie ser du på fi lmer som du sparat 
på ett USB-minne. 

3990:-�������

Ord pris 4990:-

!�"���#����

�! 

32" ultratunn LED-TV med
inbyggd digitalbox
                   32" LED-TV

5010445229  |  SAMSUNG UE-32C4005 32" |  3990:- 

En
da

st 
3 c

m

Taxichaufför
försökte köpa
sex av 15-åring
Femtonåringen rymde från
ett behandlingshem i hös-
tas och tog tåget till Stock-
holm. Polisspanare såg
taxichauffören plocka upp
den efterlysta flickan sent
på natten vid Mäster Samu-
elsgatan, ett känt prostitu-
tionsstråk, och följde efter. 

Den 34-årige mannen
erbjöd enligt domen 500
kronor för sex och undrade
om flickan hade kondomer. 

– Vid den tiden var jag
beredd att sälja sex för
pengar, säger 15-åringen i
förhör. Han ville åka till sin
kompis och ha sex. Det ver-
kade läskigt.

Mannen fick inte hyra
rum på ett vandrarhem då
personalen fattade miss-
tankar. 

Han försökte sedan
skaka av sig polisspanarna
och greps efter en vansin-
nesfärd genom stan utan-
för ett hotell.

Tingsrätten anser att
taxichauffören utnyttjat en
mycket ung person i en ut-
satt situation. Mannen
döms mot sitt nekande till
tre månaders fängelse för
försök till köp av sexuell
tjänst av barn och ska be-
tala 5 000 kronor i skade-
stånd. LILIAN ANDERSSON



Så har Berlusconis förtroende sjunkit

nyheter

”Alla rättegångar
är helt absurda”

”Tack allihop! Allt gick bra”, sa Silvio Berlusconi och vinkade till hundratals 
supportrar när han lämnade rätten i Milano i går.

ANTONIO CALANNI/SCANPIX

Jag är universums och
historiens mest åtala-
de man, sa Silvio Ber-
lusconi i en tv-inter-
vju i går morse, strax
innan han infann sig

i rätten för första gång-
en på nästan åtta år.

Trots att han har stått
åtalad omkring 50 gånger
under sin karriär har Itali-
ens premiärminister hit-
tills gått fri, uppger BBC. 

74-årige Berlusconi har
alltid förnekat brott och
hävdat att vänstersympati-
serande åklagare vill för-
störa för honom. Till
skillnad från tidigare åtal
har Berlusconi meddelat
att han kommer att när-
vara vid förhandlingarna
den här gången, för att be-
visa sin oskuld.

– Alla rättegångar är
helt absurda och bygger på
ingenting, sa han i går-
dagsmorgonens intervju i
en av Mediasets tv-kanaler.

Mediaset är ett av Ber-
lusconis många mediebo-
lag – och står dessutom i
centrum i en annan brotts-
utredning mot premiärmi-
nistern. 

Gårdagens rättegång
gällde Mediatrade, ett av
mediemogulens andra
bolag, och hölls bakom
stängda dörrar. Båda fallen

gäller bedrägerianklagel-
ser. Förutom dessa pågår
ytterligare två utredningar
mot Berlusconi, en där han
ska ha mutat en skatteju-
rist och en där han miss-
tänks ha köpt sex av en
minderårig.

– Berlusconi är en väl-
digt rik och mäktig man,
med goda möjligheter att
försvara sig och med duk-
tiga advokater, så det är
inte säkert att han fälls den
här gången heller, säger
Kristina Kappelin, journa-
list, författare och Italien-
kännare som är bosatt i
Rom. Italien är ett land
som är väldigt vant vid
skandaler, så det ska
mycket till för att rubba
förtroendet för Berlusconi.

Italienarnas förtroende
för premiärministern fort-
sätter dock att sjunka.
Många anser att den poli-
tiska aktiviteten har stan-
nat upp på grund av
rättegångarna, medan
andra helt enkelt ser all-
varligt på anklagelserna
om korruption och sexköp.

– I vissa kretsar har han
i stället fått starkare stöd,
eftersom man ser honom
som ett offer för vänster-
vridna åklagare som vill ha
bort honom från makten –
precis som han själv säger.

reportage

Åtalad 50 gånger – men aldrig dömd I går infann sig Silvio Berlusconi, 74, i rätten 
för första gången på nästan åtta år Just nu pågår fyra brottsutredningar mot Italiens 

premiärminister – han misstänks bland annat för att ha köpt sex av 17-åring

TEXT: JOSEFIN SVENBERG

Anklagelserna

Anklagelserna mot 
Silvio Berlusconi

1 Rubyfallet. Berlusconi
anklagas för att ha köpt
sex av den då 17-åriga
Karima El Mahroug,
även kallad Ruby, vilket
kan ge tre års fängelse.
Detta ska ha skett vid de
ökända festerna hemma
hos premiärministern
förra året. Berlusconi
anklagas även för
maktmissbruk, som kan
ge mellan sex och tolv
års fängelse. När Ruby
satt i häktet misstänkt
för stöld ska premiärmi-
nistern ha försökt över-
tala polisen att släppa
henne. Rättegången
startar den 6 april.

2 Mediaset. Berlusconi
och flera i mediebolaget
Mediaset anklagas för
att ha angett för höga
köpesummor när de för-
värvat tv-rättigheter.
Åklagaren hävdar att de
ville mörka Mediasets
verkliga tillgångar och
slippa full beskattning.
Samtliga åtalade nekar.
När den första rätte-
gångsdagen hölls den
28 februari i år dök inte
Berlusconi upp. Rätte-
gången ska återupptas
den 11 april. 

3 Mediatrade. Korrup-
tionsfall liknande det
som rör Mediaset. Här
står premiärministern
och hans son, Mediasets
vice ordförande Pier
Berlusconi, åtalade för
bedrägeri och försking-
ring vid köp av tv-rättig-
heter till överpris.
Berlusconi nekar. Det
var Mediatradefallet
som togs upp i rätten
i Milano i går. 

4Millsfallet. Italiens pre-
miärminister anklagas
för att 1997 ha gett den
brittiske juristen David
Mills drygt 3,5 miljoner
kronor för att vittna
falskt i en rättegång om
affärstransaktioner. För
två år sedan dömdes
Mills till fängelse för
mened, men Berlusconi
har gått fri. Precis som i
övriga fall nekar Berlus-
coni till anklagelserna.
KÄLLA: BBC, TT-REUTERS
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Den omtalade ”Ruby”.
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Nyhet!
Surdegstoast 

med dryck

 55:-

tcirkeln!cirkelnK stcirkeln!Kostcirkeln!

Ät enligt 7-Elevens kostcirkel så blir vardagen 
lite roligare. Vi har frukost, lunch, middag, 
fika, nattmat och lite till. Välkommen in!
Maxpris 55:-, ord. maxpris 68:- inkl. pant.



nyheter

Sverige har nu fått en
 informell förfrågan från
Nato om att delta i den
 internationella militära
 insatsen i Libyen, enligt
SVT:s text-tv. Den innebär
att flygvapnet måste göra
sig berett av skicka sex Jas
Gripen från Ronneby till
Libyen.

Sex piloter är beredda
att åka omgående, enligt
SVT.

Regeringen arbetar just
nu med en proposition om
att bidra med Gripenplan
till Libyeninsatsen.

Men det är osäkert om
det finns stöd för att låta
planen delta i  mark -
attacker.

Enligt vad TT erfar så
har regeringen förberett
sig för att kunna ta beslut

om propositionen redan
vid ett extra  regerings -
sammanträde i dag. Då
väntas Nato komma med
en formell förfrågan om
svenskt militärt bidrag till
den internationella insat-
sen i Libyen. 

Men oklarhet råder om
vilken typ av uppdrag som
de svenska Gripenplanen
kan komma att användas
för. 

Diskussioner har förts
med oppositionen om
eventuella avgränsningar
när det gäller attacker mot
mål på marken. Att bara lå-
ta Gripenplanen vara med
och upprätthålla flygför-
budszonen över Libyen
och  undanta dem helt från
markattacker anses  där -
emot svårt.

Statsminister Fredrik
Reinfeldt har vid flera till-
fällen betonat att han inte
tänker skicka svenska sol-
dater i strid utan en tydlig
Natoförfrågan och ett brett
stöd i riksdagen. 

Både Socialdemokrater-
na och Vänsterpartiet är
skeptiska till att skicka
plan som deltar i attacker
mot mål på marken. Miljö-
partiet ska diskutera frå-
gan ”noga” i riksdags -
 gruppen i dag.

Beskedet om Sveriges
insats med Jas Gripen i Li-
byen kan dock komma att
skjutas upp beroende på
hur Nato utformar sin
 förfrågan och på hur dis-
kussionerna mellan rege -
ring en och opposition går.
METRO-TT

Jas Gripen redo
för Libyenkrig

Sverige tillfrågat av Nato Sex Jas Gripen-plan med piloter står
 beredda Frågan avgörs vid ett extra regeringssammanträde i dag

Plutoniumfynd har gjorts
på marken på fem platser
vid kärnkraftverket  Fuku -
shima. Samtidigt riskerar
radioaktivt vatten att
svämma över i en tunnel
under kärnkraftverket.

Än har krisen vid skalv -
drabbade Fukushima inte
lagt sig. 

I går kom resultat av
prover som togs i förra
veckan och dessa  innehöll
ytterligare en obehaglig
överraskning: plutonium i
marken vid Fukushima.

Operatören Tepco häv-
dade snabbt att de nivåer
som uppmätts i marken
 inte är skadliga för männi-
skor och att de inte bör
 påverka räddningsarbetet
vid kärnkraftverket.

Likväl är fyndet oroan-
de. Skulle plutoniet kom-
ma från reaktor 3 beror
det på att reaktorn läcker.

Ämnet är tyngre än jod
och cesium och sprids där-
för inte lika lätt i luften.
Däremot är det farligare
att få i sig. TT-AFP-REUTERS

Kärnkraftverket 
Fukushima.

AP Öppet för finska
populisterna
Om opinionen inte sväng-
er tvärt ser  missnöjes -
partiet Sannfinländarna ut
att ta plats i Finlands nästa
 regering. Även det konser-
vativa Samlingspartiet kan
tänka sig ett samarbete. TT

Oppositionen
fram i Libyen
Libyska rebeller rycker allt
längre västerut och driver
regimstyrkorna framför
sig. 

De utländska  flyg -
 räderna har gett rebel-
lerna vind i seglen, både
politiskt och militärt. TT

Plutoniumfynd 
vid Fukushima

På väg till viktigt möte
USA. USA:s utrikesminister Hillary Rodham
Clinton reste till London på väg till en kon-
ferens om Libyen.

Tigrarna ökar i antal
INDIEN. En bengalisk tiger svalkar sig på ett
zoo i Hyderabad. Den senaste räkningen
 visade att den bengaliska tigern ökar 
i antal. Nu finns 1 706 i Indien – omkring
300 fler än för fyra år sedan.

Kungliga signaturer
PORTUGAL. Camilla Parker Bowles, hustru
till Storbritanniens prins Charles, skriver 
i presidentpalatsets gästbok under ett stats-
besök i Lissabon. Det brittiska paret ska
 göra en tio dagars resa genom Portugal.

Kinesisk vas på auktion
STORBRITANNIEN. Sydney Drew visar upp en
av två kinesiska vaser från 1800-talet som
ska säljas på en auktion i Edinburgh 
i Skottland. Vaserna värderas till mellan
70 000 och 100 000 dollar paret.

Kvinnlig demonstration
JEMEN. En kvinnlig
demonstrant
 skriker slagord
mot president 
Ali Abdullah Saleh
med krav på hans
avgång. Demon -
strationen  genom -
fördes i går 
i Sanaa i Jemen.

Nyheter
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FOTO

1. SUSAN WALSH/AP

2. MAHESH KUMAR A/AP

3. ARMANDO FRANCA/AP

4. ANDREW MILLIGAN/AP

5. MUHAMMED MUHEISEN/AP
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Sex svenska Jas Gripen-plan står beredda vid F17 i Ronneby för medverkan i kriget i Libyen.

AHMAD OMAR/AP

Gripenplanen ska stödja 
rebellerna i Libyen.

AP



30 DAGAR PRISGARANTI!

HEMTELEFONI 
VIA MOBILNÄTET
Prova hemma 1 månad – utan avgift! *

Gäller så långt lagret räcker t o m söndagen den 3/4.

Det här är Hemtelefoni och 
bredband via mobilnätet:  
Hela hemmets kommunikation  – hemtelefon, bredband 
och trådlöst nätverk i ett paket!

Billigt - eftersom abonnemanget ersätter hemmets fasta 
telefoni och fasta bredband med en mobil lösning.

Ta med redan befi ntligt fastnätsnummer eller teckna ett 
nytt.

Välj stora eller lilla paketet med Bredband och surfa med 
hastigheter upp till 6 Mbit/s för hela familjen (upp till fem 
användare samtidigt).

Låga samtalspriser.

Dosan är dessutom fl yttbar vilket gör det möjligt att ta 
med sig både bredband och hemtelefonin till t ex 
sommarstugan.

 Prova en månad utan avgift och uppsägningstid. Lämna tillbaka om du  

 inte är nöjd. Sveriges billigaste paket med bredband och telefoni, enligt  

 Telepriskollen.se, 21/1-11.

*
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Är du en av våra framtida ledare?
I september startar vi på Canon ett traineeprogram för dig som har det rätta drivet.

Det är ett brett program som ska ge dig grundlig förståelse för hela vårt företag. Under dina två 
år som trainee får du lära känna Canons affärsverksamhet, vår kultur och våra kärnvärden. För att 
du ska hitta den roll som passar dig bäst – och för att vi ska få rätt person på rätt plats bland våra 
��������	
�����	�	��	��	�����	�	�	���	�
���	��

��	����	��	�������	���	����������	�������������

Läs mer och ansök på www.canon.se under Jobba på Canon. Sista ansökningsdag är 15 april.

you can

plus
metrojobb.se

Han har sprängt
miljardvallen   

Kundbesatthet förenar superentrepenörer Johan Skarborgs Academic
Work satte upp veckomål från start Drog in en miljard förra året
– En av de egenskaper som
förenar entreprenörer som
lyckas på den här nivån är
kundbesatthet. De kan själ-
va få höra att de är helt to-
kiga för att man har kun-
derna i tankarna hela ti-
den. Lite draget till sin
spets är den första fråga
man ställer sig när part-
nern just ha tagit ut skils-
mässa ”Vilka kunder ska
jag ringa nu?”, säger Niclas
Carlsson, grundare av
Founders Alliance.

Han har kartlagt de ge-
mensamma egenskaperna
hos de svenska superen-
treprenörerna: ”Kundbe-
satthet”, ”360-gradersper-
spektiv”, ”Delegeringsba-
lans”, ”Förändringsbenä-
genhet” och ”Stort hjärta
för samhället”.

Johan Skarborg drog i
gång sitt företag med två
kompisar 1998. I fjol
sprängde hans Academic
Work miljardvallen i in-
täkter och siktet är nu in-
ställt på att bli världens
största bemanningsföretag
för studenter och unga
akademiker.
Hur blev det så här bra? Vad
gjorde ni rätt?

– Vi hade jäkligt kul till-
sammans från start och de-
dikerade att uppnå de mål
vi satte upp för oss själva
varje vecka. 

Vi insåg också från dag
ett att bäst personal vin-
ner. Vi har aldrig tappat fo-
kus på det. Och vi har all-
tid varit extremt hungriga
på att hjälpa kunderna på
bästa sätt.
KRISTIAN BORGLUND

Idrottslärare

1 Idrottslärare. Idrottslä-
rare till Essingeskolan.
Som ska undervisa åk
1–5 och vara behörig i
ämnet idrott.

Telefonist

Lastbilschaufför

2 Finsktalande telefonis-
ter. Som via telefon ska
stärka bandet mellan
Greenpeace och deras
givare i Finland.

3 Lastbilschaufför. Komet
söker lastbilschaufförer
för sommarjobb på hel-
tid i Göteborgsområ-
det.

SÖK EFTER FLER
LEDIGA TJÄNSTER
PÅ METROJOBB.SE

BYT
UPP
DIG
3 jobb du kan
söka i dag på
metrojobb.se

FLER JOBBTIPS PÅ

Johan Skarborgs bemanningsföretag, Academic Work, är en framgångssaga.

GUSTAV GRÄLL

360-gradersperspektiv
Kanske den främsta egen-
skapen hos de entreprenö-
rer som bygger extremt
framgångsrika bolag är att
de klarar av att leda verk-
samheten i 360 grader. De
ser alla komponenter som
ett bra bolag behöver, och
har förmågan att få dem
på plats med rätt tajming.

Delegeringsbalans
De delegerar gärna, och
omger sig med människor
som kompletterar dem
själva. Men de kan också
gå in som en militär och
peka med hela handen
ibland. Det vet när hårda
nypor behövs och när de
ska släppa saker.

Stort hjärta för samhället
Det bor en latent filantrop
i dessa entreprenörer där
de inte bara ser hur deras
produkter och tjänster gör
nytta ur ett samhällsper-
spektiv, utan också har en
vilja att bidra till ett bättre
samhälle.
KÄLLA: NICLAS CARLSSON, GRUN-
DARE AV FOUNDERS ALLIANCE

3 av superentreprenörens egenskaper

plus
+

Kristians koll

Klara veckans
mål – omsätt
en miljard

Att ha kul och att klara
uppsatta mål för
veckan. Så rullade
Johan Skarborg i gång
sin företagsidé att hyra
ut studen ter som ett
drygt decennium senare
omsätter en miljard. Låt
se – nu vilka mål ska jag
sätta upp den kom-
mande veckan?

KRISTIAN BORGLUND, 
REDAKTÖR PÅ METROJOBB.SE,
DU NÅR HONOM PÅ 
METROJOBB@METRO.SE

Så får du
sommarjobb

Strunta i 
ansökan –
få jobbet

Snygga till
ditt avtryck

på nätet

1

2

3

Mest läst på
metrojobb.se 



Vill du jobba på ett av Sveriges 
mest spännande medieföretag?

Viasat Sales letar efter dig som 
vill sälja det bästa inom TV! Som 
innesäljare hos oss får du möjlighet 
att sälja Viasats starka produkter med 
fokus på Viasat Sport och TV1000.

Vi erbjuder ett roligt arbete med 
stora möjligheter att påverka din 
egen inkomst genom både fast lön 
och bonus. Vi investerar i dig, ger 
dig meriterande säljutbildningar på 
Viasat Academy och hoppas att du 
är en av många som framöver går 
vidare i karriären inom Viasat och 
MTG-koncernen.

Välkommen till en kreativ miljö på 
vårt huvudkontor med inspirerande 
kollegor och teamkänsla utöver det 
vanliga!

Gå in på mtg.se - Karriär och klicka 
på ”Viasat Sales söker drivna inne-
säljare” för att läsa mer om tjäns-
ten och skicka din ansökan. Du är 
också välkommen att kontakta Karin 
Siverbo, HR Partner, på 073-699 2459 
eller Karin.Siverbo@viasat.se.Viasat Sales ingår i Modern Times Group MTG som är 

ett ledande internationellt mediebolag med den största 
geografi ska spridningen av TV-verksamhet i Europa. 
Viasats mer än 50 egna TV-kanaler, inklusive fl aggskeppen 
TV3 och TV1000, når 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG 
valdes av tidningen Veckans Affärer till en av de 50 bästa 
arbetsplatserna i Sverige 2010.

Stockholmsgeriatriken söker 

Vik. sjuksköterskor till 
sommaren
Välkommen till Öppet Hus på Stockholmsgeriatriken!

Torsdag 31/3, kl 16:30–18:00 finns vi på plats på Sabbatsberg, stora entrén,  
Olivercronas väg 5.

Stockholmsgeriatriken är en akutgeriatrisk klinik på Sabbatsbergs sjukhus,  
som behöver sjuksköterskor under juni, juli och augusti.

Du kan arbeta heltid eller deltid, dag, natt eller som timanställd.

Välkommen!

Om du inte kan komma men är intresserad kontakta personalhandläggare 
Pia Urwitz, tfn 08-672 20 56.

www.slso.sll.se

VI SÖKER FLER 
KUNDFOKUSERADE
REKRYTERINGSKONSULTER

Academic Work hjälper studenter och unga akademiker till jobb. 
Det är det vi brinner för! Vi är idag störst i Norden inom vår 
nisch. Vår vision är att bli världens största arbetsgivare inom vår 
nisch och vår resa har bara börjat. Genom åren har vår prestation 
belönats med många fina utmärkelser! Vill du bli en del av vår 
framgång? Läs mer på ww.academicwork.se

Academic Work söker nu rekryteringskonsulter till 
våra Stockholmskontor. Du ansvarar för dina egna 
rekryteringsuppdrag och för hela rekryteringsprocessen.  
Ditt fokus ligger i att tillsätta uppdrag, vårda kundrelationer 
och att arbeta med merförsäljning. Våra säljare ansvarar för 
nykundsbearbetning.

 � DU HAR NÅGRA ÅRS ERF. AV HR, REKRYTERING ELLER MOTSV.

 � HAR INTRESSE FÖR AFFÄRER & SKAPA GODA KUNDRELATIONER 

 � VILL UTVECKLAS MED OSS I EN INSPIRERANDE KULTUR!

LÅTER DET INTRESSANT?

LÄS MER OM TJÄNSTEN OCH SKICKA IN DIN ANSÖKAN PÅ WWW.ACADEMICWORK.SE

KONTAKTPERSON: CRISTINA JÖNSSON

REFERENS:  JES 42231

www.upplandsvasby.se

Mellan två universitetsstäder Uppsala och Stock-
holm, ligger Upplands Väsby. Här bor cirka 39 000 
invånare, som har tillgång till bra kommunal och 
kommersiell service. Närheten till naturen, ger ut-
märkta möjligheter till ett varierat friluftsliv. Kom-
munen har goda kommunikationer till Stockholm, 
Uppsala och Arlanda och är inne i ett utvecklings-
skede där den moderna småstaden byggs.

MEDICINSKT ANSVARIG 
SJUKSKÖTERSKA

Kundvalskontoret söker nu en 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
med ansvar för äldreomsorg och 
omsorg om personer med funk-
tionsnedsättning.  

Läs mer på 
www.upplandsvasby.se/ledigajobb

SOS Alarm har statens uppdrag att ansvara 
för nödnumret 112. Vi ser till att rätt hjälp-
resurser kommer till rätt plats i rätt tid.  
För att klara detta krävs människor med en 
tydligt uttalad empatiförmåga, stort  
engagemang och som delar vår mission – 
att arbeta för ett tryggare samhälle.

Vi söker tio operatörer för sommarvikariat 
hos SOS Alarm 
För SOS Alarms räkning söker vi tio sommarvikarierande operatörer.  Arbetet går ut på att besvara samtal kring olika typer av larm 
såsom trygghetslarm, överfallslarm, inbrottslarm och brandlarm. Samtalen ska sedan bedömas och prioriteras och rätt hjälpinsats ska 
förmedlas. Du får ett intressant, ansvarsfullt och varierat arbete med många kontakter med människor. Tjänsterna tillsätts i maj och 
varar augusti ut. Du arbetar heltid med oregelbunda arbetstider, det förekommer även nattskift. 

Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå och som har fyllt 21 år. Du har tidigare erfarenhet från kundservicearbete som 
operatör, kundtjänstmedarbetare eller liknande. Du är svensk medborgare, behärskar svenska språket fullt ut samt har goda kunskaper  
i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan ta egna initiativ och själv-
ständiga beslut.  Vidare är du stresstålig och serviceinriktad och du har förmåga att hantera flera saker parallellt. 

Manpower eftersträvar mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt  
etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Ansök och läs mer på manpower.se (annonsnr. 750240). För mer information, kontakta Marie Bodén på  
08-452 33 78 eller Sandra Merelid på 08-736 35 06. Välkommen med din ansökan!

Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag.



FINSKTALANDE 
TELEFONFÖRSÄLJARE!
Tjäna 5 000–10 000 kr eller mer per vecka!

(grundlön+provision+bonus)

Vi söker unga, energiska och positiva säljare till vårt 
framgångsrika telefonförsäljningsteam i centrala  

Stockholm. Tidigare erfarenhet är inget krav, vi ger  
dig den utbildningen du behöver.

Ring Tarja nu på 08-522 25 600 för att boka en intervju.

Arbetstider: måndag-fredag mellan 8.00-16.00 
Start: Omgående!
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Metro startade i Stockholm 1995 och revolutionerade tidningsbranschen genom att 
distribuera nyheter alldeles gratis. På 15 år har Metro växt till att bli världens största 
internationella dagstidning med idag över 21 miljoner dagliga läsare i 20 länder. 
Ända sedan starten har försäljning genomsyrat vår aff ärsidé och vår företagskultur.

DRIVEN OCH NYFIKEN 
MEDARBETARE TILL SALES CONTROL
Sales Control har till uppgift att stötta vår
säljkår med beslutsunderlag samt hand-
läggning av annonsbokningar såväl i print
som online. Vi utgör också en kontroll-
avdelning som följer upp och analyserar 
försäljningen. Vi ansvarar för utveckling av
orderhantering, databaser samt CRM-system. 

Vi söker en medarbetare som ska vara 
huvudansvarig för att förvalta och 
utveckla vårt CRM-system.

Arbetsbeskrivning:
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

system samt säljstödssystem

ordrar

allmänna aff ärsfrågor

Profi l och kompetens
För att lyckas och trivas i rollen som 
Sales Support tror vi att du är driven, 
prestigelös och kreativ. Du är mycket 
kvalitetsmedveten, har en god förmåga 
att agera proaktivt och vågar ställa krav 
på din omgivning. Vidare är du en lag-
arbetare som håller deadlines. Din IT-vana 
är mycket god och vi ser gärna att du har 

erfarenhet från databashantering. Mycket 
goda kunskaper i Excel är ett krav. Goda 
kunskaper i svenska och engelska i tal och 
skrift är ett krav då du har kontakt med 
kollegor i hela världen. Har du studerat 
systemvetenskap är detta ett plus. Vi lägger 
stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet
Vi söker dig som har några års arbetslivs-
erfarenhet med god ekonomisk förståelse. 

Fakta
Varmt välkommen med ditt personliga 
brev samt CV senast den 31 mars 2011. 

till anna.kron@metro.se

månader, heltid
Placering: Metros Stockholms kontor på 
Ringvägen 52
Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Vid frågor vänligen kontakta:

08-402 99 00, jonas.lundh@metro.se

Bli lärarvikarie!
– ett jobb med mening

Vi erbjuder dig uppdrag som vikarie 
inom grundskola och förskola.
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd, 
framåt och en god förebild. Du har 
erfarenhet av arbete med unga.

Ansök på www.vre.se

Screenbolaget är en av Sveriges ledande 
leverantörer av profilreklam och actionmarketing-
produkter. Vi är 49 anställda och omsätter ca 90 
miljoner kr i koncernen. Företaget är väl etablerat 
och har funnits i mer än 30 år. Dotterbolag är 
Realtryck AB som togs över i slutet av år 2005. 
Detta tillförde offsettryck som ny produktions-

enhet till koncernen samt mycket viktig kompetens inom trycksaksframställning. 
Utöver offsettryck har vi egen produktion av screentryck, digital printning, datastyrd 
folieskärning, tampotryck, brodyr samt transfertryck.

Projektledare/säljare 
displaysystem & reklamproduktion
Det går bra för Screenbolaget och vi behöver förstärka företaget med duktiga 
medarbetare. Vi på Screenbolaget är kända för vår höga servicenivå, så det är viktigt 
att du är erfaren, har känsla för service och är noggrann. Vi har ett högt tempo och 
stundtals är det mycket som händer samtidigt.

Att vara projektledare på Screenbolaget kräver att du är strukturerad, kunnig,  
serviceminded och stresstålig. Till största delen tar du hand om inkommande för-
frågningar från kunder, men om du dessutom har jobbat med uppsökande försäljning 
och har ett säljtänk i ryggraden är det ett stort plus. Du har helhetsansvar och får ta 
hand om beställningarna från offert till leverans. Eftersom den här tjänsten kräver stor 
produktkännedom vill vi att du har jobbat inom det här området ett par år.

Om du känner att du passar in på beskrivningen ovan kan vi erbjuda dig ett spännande 
och stimulerande arbete på ett av Sveriges största och ledande profilreklamföretag.

Ansökan 
Tillsättning kommer att ske löpande och därför rekommenderar vi dig att skicka in din 
ansökan så fort som möjligt.

Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV med e-post till  
rekrytering@screenbolaget.se

Mer information 
För mer information kontakta VD Lennart Nermark på lennart@screenbolaget.se

Svårt att få första jobbet?
Står du mellan två jobb?
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Läs mer på academicum.se!

Akademiker!

Kontakta oss för mer information! 
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tel: 072-22 22 546

Danderydsgeriatriken söker 

Sjuksköterska 
Danderydsgeriatriken har 102 slutenvårdsplatser och flera specialistmot-
tagningar. Vid kliniken bedrivs akutgeriatrik, strokerehabilitering, hjärt-
rehabilitering och ortopedrehabilitering. Kliniken har också en avdelning 
för patienter med behov av respirator

Arbetsuppgifter: Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete 
på Geriatrisk vårdavdelning. Våra avdelningar vänder sig till äldre patienter  
och erbjuder tidsbegränsad utredning/behandling och rehabilitering.

Anställningsform: Schemalagd arbetstid sommarvikariat till och med 
110930. Vi har även möjlighet att anställa vikarier omgående med goda 
möjligheter till förlängning till hösten. 

Kvalifikationer: Leg sjuksköterska.

Information om tjänsten lämnas av: Personalhandläggare Leif Dahl, 
08-655 61 46, leif.dahl@sll.se

Facklig företrädare: Vårdförbundet Inga-Lill Sundström, 08-123 404 95

Övrig information: Danderydsgeriatriken ligger i anslutning till 
Danderyds sjukhus med goda kommunikationer med såväl bil, buss, 
 tunnelbana samt Roslagsbana. Intervjuer sker fortlöpande under 
intervju tiden.

Välkommen med Din ansökan till: 
Leif Dahl, Danderydsgeriatriken, Danderyds sjukhus, 182 87 Danderyd 
eller via mail till leif.dahl@sll.se 

Ref. nr. SLSO-11-20112

www.slso.sll.se

på uppdrag av

Finsktalande telefonister
som via telefon ska stärka bandet mellan 
organisationen och deras givare i Finland. 
Ingen försäljning. Fast timlön 100 kr och 
vi står för utbildningen!
Ring 08-612 35 06 12.00-21.00 eller mejla 
finland@fundraisingbyran.se
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Staffing | Professionals | Search & Selection | HR Solutions | Inhouse Services

Letar du efter jobb?
Då vill vi lära känna dig.
Just nu söker vi:

Redovisningskonsult
Redovisningsassistent
Avropsinköpare
Automationselektriker
Mättekniker
Kvalitetstekniker
Avancerad Elektronikmontör

Läs mer om dessa och andra tjänster och lägg in ditt CV på randstad.se.

Randstad är världens näst största HR-service företag 
och arbetar med bemanning och rekrytering. Vi har 
specialiserat oss på att hjälpa företag att rekrytera 
och hyra in kompetent personal inom Administration, 
Kontor, Ekonomi, IT, Callcenter, Sälj och Marknad samt 
Produktion och Lager. 

SÖKES 
10 tjejer till vårt 
försäljningsteam 

Tjäna 5 000–10 000 kr per vecka eller mer!
Vi söker 10 unga, energiska och positiva  

tjejer mellan 18-25 år till vårt framgångsrika 
telefonförsäljningsteam.

Tidigare erfarenhet är inget krav, vi ger 
dig den utbildningen du behöver.

Ring Sofia nu på 08-522 25 600.  
Arb.tider: 08.00–16.00, mån–fre.

Sjuksköterskor inför sommaren 
sökes till Sabbatsbergsbyn

Sabbatsbergsbyn, som ligger fint beläget vid Vasaparken 
bedriver vård och omsorg för totalt 106 boende, fördelat på 
tre hus och 11 mindre grupper. Vi har sjuksköterska dygnet 
runt. Vi söker nu semestervikarier för kortare eller längre period 
dag – kväll och natt. Vi ser att Du är en positiv person, tänker 
kvalité i alla led och delar våra värdeord - glädje- trygghet- 
egna val och välbefinnande i ditt arbete med de gamla. Att 
du tycker om gamla människor ser vi som en självklarhet. 

Arbetsuppgifter: Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter 

Vi ser helst att Du har någon erfarenhet av äldreomsorgen, 
samt att du är bekant med gällande lagar och författningar 
inom hälso- och sjukvårdsområdet .

Onsdagen den 6/4-11 mellan kl. 14.00- 16.30 kan du 
komma personligen och lämna din CV och anmäla ditt 
intresse att arbeta hos oss. Annars är du välkommen 
att via emejl inkomma med en ansökan.

Närmare upplysningar kan lämnas av: 
Bitr. Verksamhetschef: Petra Nilsson 08-508 09 734  
petra.nilsson@tockholmsaldreboende.se

Bitr. Verksamhetschef Igor Vasin 08-508 09 750  
igor.vasin@stockholmsaldreboende.se

Postadress: Sabbatsbergsbyn, Klockhuset, 

Eastmansvägen 29, 113 61 Stockholm

Man når enklast Sabbatsbergsbyn via T-bana, buss 3 och 4 

till S:t Eriksplan och därefter är det några minuters gångväg 

genom Vasaparken. 

Stockholms Äldreboende AB

VERKSAMHETEN SOCIALA STÖDRESURSER  
I NACKA KOMMUN SÖKER

I Nacka bor 90 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service 
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stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa 
förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.

Visa intresse snarast, dock senast den 3 april, via www.boardtalk.se.   
Bifoga där cv och ett kortare brev. Eventuella frågor besvaras av 
Boardtalks konsult Marianne Lilliesköld 070 790 01 08. 

���Resultatenhetschef
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���Enhetschef bemanning

Jensens Bøfhus ska expandera och därför behöver vi 

nya ledare. Detta gäller både till nya och existeran-

de restauranger. Vi söker dig som brinner för restau-

rangbranchen och ser din framtid där. Du tycker att 

det är kul med gästkontakt och strävar alltid efter att 

ge gästen den bästa servicen. Du ska vara beredd 

att jobba snabbt, hårt och effektivt när det behövs. 

Jensen’s Bøfhus är ett danskt företag med 45 

restauranger runtom i Danmark, Sverige och 

Tyskland. Ta chansen att jobba i en  spännande 

organisation med utmanande arbetsuppgifter 

och STORA möjligheter till utveckling

För mer information: www.jensens.se

Vi söker engagerade ledare!

nsen’s Bøfhus har kollektivavtal med Unionen och HRFnsen’s Bøfhus har kollektivavtal med Unionen och HRF

SKAPA INNOVATIVA LÖSNINGAR
I TEKNIKENS FRAMKANT

SOM EN DEL AV SAAB får du arbeta 
inom ett brett ansvarsområde och bidra 
till förbättrad säkerhet över hela världen. 
Aff ärsområde Electronic Defence Systems 
söker fl er välutbildade medarbetare som vill 
vara med och skapa en säkrare värld.

  Till Göteborg, Stockholm och 
 Jönköping söker vi exempelvis:

  

SAAB FÖRSER den globala marknaden 
med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt 
försvar till civil säkerhet. Med verksamhet 
och medarbetare på alla kontinenter har vi 
mängder av spännande utmaningar framför 
oss. Hos oss får du stort ansvar och goda ut-
vecklingsmöjligheter – i teknikens absoluta 
framkant. Läs mer om våra lediga jobb och 
ansök på vår hemsida. 

www.saabgroup.com

Bullandö Marina är ostkustens största och mesta marina med ca 1 400 
båtplatser året runt, gästhamn, krog, båtservice, bränsle, livsmedel, båt-
tillbehör, båtförsäljning, båtuthyrning, båtcharter, klädbutik mm. Bästa 
läget mitt i Stockholms skärgård på Värmdö, 40 km från Stockholm.

Administration/
Ekonomi

med ansvar för administrativa uppgifter som 
bokföring, hantering båtplatsavtal och bok-
ningar, fakturering, löner, m.m.

Mer information om företaget, hitta hit och 
detaljerad befattningsbeskrivning:

www.bullandomarina.se

Ansökan och kontakt: 
Jan Fjellström, JFK Management Consulting, 
Tel: 070-643 34 90 E-post: jf@jfk.se

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
Box 27711, 115 91 Stockholm 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm söker

EKONOM

För mer information: www.kmh.se

med redovisningsinriktning

www.victoriakliniken.com

Victoriakliniken är en specialistklinik för kosmetisk plastikkirurgi. Kliniken 
ligger i Saltsjöbaden med en fantastisk utsikt över havet. Vi är en utbildnings-
klinik för plastikkirurger som kommer från hela världen. Vi är ett härligt gäng 
på 16 medarbetare som söker dig som är positiv, charmig och gillar utmaningar 
och tycker om ett högt tempo.

VICTORIAKLINIKEN SÖKER

IT-Ansvarig
Vi söker nu en IT-ansvarig som kommer ha ett helhetsansvar för 
såväl den interna driften av nätverk och klienter som för klinikens 
hemsida med avseende på uppdatering och utveckling av nya 
tjänster. Ge service och support till anställda Installera, konfi gurera, 
uppgradera datorer/system, söka och åtgärda fel. Vi fäster stor vikt 
vid att du är noggrann, strukturerad och har lätt att sätta dig in i 
verksamhetens logistik. Tjänsten är en heltidstjänst.

Förmånliga anställningsförhållanden. Finns även möjlighet att 
utvecklas inom företaget.

Skicka din ansökan med CV och foto snarast, dock senast den 

8 April 2011 via e-post: jobb@victoriakliniken.com 

Personal- och rekryteringsansvarig Yvette Randquist. 
Mobil: 0706-37 36 35

V I C T O R I A
k l i n i k e n



GRATIS JOBBCOACHING 
FÖR DIG SOM ÄR ARBETSLÖS OCH INSKRIVEN HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi planerar vårt gemensamma arbete efter dig och dina önskemål. Vi utgår från att varje person vi coachar 

är unik och att vårt arbete kräver att vi anpassar oss efter just dig och dina behov och önskemål. Vi arbetar 

individuellt och systematiskt med ditt jobbsökande. 

För mer information besök www.co-worker.se eller kontakta Pia Andersson på 0700 904 736.

CO-WORKER AB                  
Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm 

www.co-worker.se 

Tel: 08 525 077 50

Projektledare med teknisk bakgrund

sökes till nystartat projektkontor i svensk väletablerad organisation. 
Placering i centrala Stockholm.

För att söka och läsa mer om tjänsten gå in på www.propell.se

Siggesta Gård söker ambitiösa 
kockar och servitriser/servitörer 

På Siggesta Gård jobbar vi med svensk matlagning och 
kan erbjuda säsongs- och extrajobb i restaurang, café 

och bageri. Välkommen till en äkta gårdsmiljö 
4 mil från Stockholms innerstad.
Kontakta Carl Fredrik Schilde på 

carlfredrik.schilde@siggestagard.se

www.siggestagard.se

Byt karriär till ett jobb där du lär dig något nytt varje dag! 

Utbilda dig till Personskadereglerare
Till vårt arbete att utreda och skadereglera skador som uppkommit inom vården söker vi 

nu nya medarbetare med olika erfarenheter. 

Vi tror att du har några års yrkeserfarenhet samt en utbildning som till exempel 

sjukgymnast, sjuksköterska eller jurist som arbetat inom Försäkringskassan, vården 

eller närliggande verksamheter. Vi erbjuder en anställning som varvas med arbete och 

utbildning fram till personskadereglerare. 

Mer information hittar du på: www.patientforsakring.se

Arbeta i Alperna!
Längtar du efter en spännande utmaning?  
STS Alpresor söker nu vandrings- och uflykts-
guider till populära Bad Gastein, Österrike, inför 
sommaren 2011. Du ges även möjligheten att 
arbeta i Alperna under vintern 2011–2012.

Ansök redan idag på www.alpresor.se

www.alpresor.se    0200-25 30 30

Sista
 

ansöknings-

dag 31 m
ars

!

Ahlsell söker medarbetare till 
Kundreskontran/ Kreditavdelningen 
i Stockholm
För mer information besök vår hemsida www.ahlsell.se

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom 
 installationsprodukter, verktyg och maskiner, med verksamhet även  
i  Baltikum och Ryssland. Ahlsell erbjuder professionella användare  
ett brett  sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena 
VVS, El,  Verktyg &  Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen  
har en årlig  omsättning om ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda.
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Läs mer på kb.se/arbete

Huvudregistrator 
VMware Specialist

Kungliga biblioteket söker

Se vår kampanj på 
www.emperator.se/metro

80% i jobb
inom 6 veckor

Jobbcoaching på riktigt

Till vår verksamhet i Södertälje söker vi dig som vill förvalta  

våra produktionssystem inom PLC, PC och SCADA.

Ditt ansvar blir att utveckla och driftssäkra systemen både  

kvalitets – och tillgänglighetsmässigt inom tillverkningen samt  

agera kravställare vid nyanskaffning.

Är detta intressant?
Läs mer om tjänsten på vår hemsida. Välkommen med din ansökan 

och CV märkt ”SOD0000014M” via www.astrazeneca.se senast  

den 6 april 2011. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.

Systemförvaltare  |  Södertälje

astrazeneca.se
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IT’S MORE THAN A CAREER. 
IT’S AN OUT-OF-THE-BOX ADVENTURE.

OJ I N U S ÄR DU VÅR NÄSTA STJÄRNA? 
Mynewsdesk växer snabbt och 
vi finns nu i hela Skandinavien, 
England och Singapore. Vi söker 
nu säljare till kontoret i  Stockholm 
som vill vara med på vår fantastiska 
resa ut i Europa och världen. 

Du får jobba med det senaste inom 
PR och sociala medier, möjlighet 
att vinna tävlingar som leder till 
upplevelser i nya länder och umgås 
med härliga kollegor.
Besök mynewsdesk.com för mer 
information om tjänsten.  
Skicka din ansökan idag! 

 
Din ansökan skickar du till vår Sverigechef Pär Lagerström.  
E-post: par.lagerstrom@mynewsdesk.com

FUNASFJALLEN.SE * TEL. 0684-155 90

Vårvinter - 
när fjällen är som bäst
FLYG  STOCKHOLM - FUNÄSFJÄLLEN 
Sis ta minu ten tom 14 april 
Pris p. pers SEK  1500:- t o r
Prisex paket p. pers SEK 4005:-
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Alla typer av vaccinationer, friskintyg & hälsokontroller

TBE-vaccinera dig nu!

Se till att du och din familj är vacci-
nerade mot TBE, fästingburen hjärn-
inflammation, när våren kommer och 
fästingarna börjar jaga igen. 
 OBS! För varje TBE-vaccination 
stödjer vi SOS Barnbyar med 5 kr.

Present till alla barn!
Vi firar 5-årsjubileum vid Slussen 
med en present till alla barn som 
vaccinerar sig vid våra mottag-
ningar. Se mer på vaccindirekt.nu

Drop-in vid SjöPraktiken
Må-to 11-20, fr 11-16, lö 10-15. 
Hammarby Allé 66 i 
Hammarby Sjöstad.

Drop-in vid SlussenPraktiken
Må-to 10-19, fr 10-17, lö 10-15. 
Slussplan 7, ca 250 m norr om 
Slussens T-baneuppg. (Första 
huset i Gamla Stan).

Mötesbokare/säljkonsult  
med eget ansvar
Vi söker 4 heltid och två deltid
Tjänsten: Du ansvarar för ett eget affärsom-
råde av befintliga kunder som du har helt eget 
ansvar för. Du bygger aktivt upp en god relation 
till dina kunder och uppfyller deras krav och 
önskemål gällande besöksbokning. Tjänsten 
innebär arbete dagtid med försäljning B2B.

Din profil: Ansvarsfull, uthållig, driven och 
positiv lagspelare som vet att grunden till att bli en 
riktigt bra säljare är att först och främst behärska 
försäljning/mötesbokning via telefon. Du behärskar 
svenska i tal och skrift och tycker om att arbeta 
med flera projekt samtidigt. Tidigare erfarenhet av 
försäljning är meriterande. Elite önskar att arbets-
sökande minst har 2 års arbetslivserfarenhet.

Vi erbjuder: Behovsanpassat utvecklingspro-
gram. kontinuerliga säljutbildningar. Säljtävlingar 
med fina priser.

Elite Salesgroup kommer att växa rejält under 
de närmaste åren vilket innebär att du som  
visar goda resultat har chansen att axla en 
tyngre roll inom företaget.

Arbetstid/varaktighet: Heltid, 8:00-17.00

Ansökan: Välkommen att maila din ansökan 
till johanna@elitesalesgroup.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryterings-
ansvarig Johanna Carsbrant, 08-702 21 20

KOCK SÖKES!
Vidbynäs Gård & Konferens i Nykvarn, 30 minuter 
söder om Stockholm utökar nu personalstyrkan för att 
möta den ökande beläggningen. 

Vi söker dig som är erfaren och har ett brinnande 
gastronomiskt intresse. Arbetspassen är förlagd dag, 
kväll och helg. Körkort samt tillgång till bil.

Vi söker även extrapersonal till kök och matsal/bar.

Skicka cv och ansökan till e-post: jobb@vidbynasgard.se
senast den 6 april 2011.
Läs gärna mer om oss på www.vidbynasgard.se 

Nära Stureplan - Östermalmstorg
www.ekmansbilskola.se
Tel. 08/6635485

Mycket välkommen!

VÄLKOMMEN IN OCH DISKUTERA
HUR MAN KAN TA KÖRKORT.

Förstärk era meriter genom att ta körkort

Kvällskurser i teori
Intensivkurser i teori

Intensivutbildningspaket 1-3 veckor
Handledarutbildning
Riskutbildning 1:an
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INSPIRERAS PÅ
METROMODE.SE

INSPIRERAS PÅ
METROMODE.SE

Nya jobb på

metrojobb.se
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Vårfräsch
Djuptrengörande och 
Avslappnande

Ansiktsbehandling  
inkl.frans och brynfärgning
90 min. 585:- Ord. pris 775:-

Fransförlängning 
500:- Ord. pris 790:-

20% RABATT
PÅ VAXNING
Vi utför även brasiliansk 
vaxning (enbart kvinnor).

Louizas Hudvård
c/o Spinex      Drottninggatan 101 Tel. 070-227 04 06

Manikyr 
inkl. Permanent lackning

320:- (ord pris. 450:-)

REHBAND CENTER
Storgatan 14 Stockholm            Östermalmstorg      Öppettider 9-18      08-667 02 10 

 www.rehbandcenter.se 

Vi som arbetar på Rehband Center är leg. sjukgymnaster

Rehband Center har kvällsöppet imorgon (onsdag) till 20.00

Saucony representant på plats i butiken 
mellan 16-20
Välj rätt sko – löpanalys
Drop in scanning – vi gör en individuell 
sula till din löparsko
Råd och utprovning av Rehband skydd 
för att optimera din träning

Erbjudande

Kinaterapi - Gullmarsplan 
Gullmarsplan 13 (3 tr)

Tel: 08-508 636 26
Mobil: 070 055 39 63
www.kinaterapi.se

40 min massage +
40 min akupunktur

Prova på:

350 kr
Specialiteter:

Nacke, rygg, axelbesvär, 
huvudvärk, nervsmärtor, 
reumatism, tarm & mage, 
allergi, stress, impotens, 
sömnlöshet, mensbesvär

Leg. kinesiska läkare med
mer än 20 års erfarenhet.

plus
stil

Mer uppklätt med randigt under kavaj på BZR:s visning.

COPENHAGEN FASHION WEEK

Ruggigträtt
med ränder

Ränder är ett säkert vårtecken Prova att byta ut
den klassiska skjortan mot en snygg randig tröja 

Matcha med kavaj och chinos för en dressad look 
Den randiga tröjan är ing-
en nyhet – men är lika mo-
dern år efter år. Cafés 
modechef Daniel Lind-
ström påminner sig om att
använda den oftare.

– Det finns en fräschör i
en randig tröja som en en-
färgad tröja saknar. Man blir
glad när man ser ränderna.

Stilen är marin och spor-
tig, och den randiga tröjan
passar bäst med ett par
klassiska seglarskor eller
rena och fräscha sneakers.

– Det är snyggt med kil-
lar som bär en randig tröja
tillsammans med lite för
korta, nedtvättade jeans.
Smala och korta jeans eller
chinos är allra finast till.

Tröjan vara ett komple-
ment till den klassiska
skjortan.

– Under en marinblå
kavaj med beige chinos blir
det lite mer uppklätt än en
vanlig t-shirt men mer 
casual än skjorta.
Funkar den på jobbet?

– Kanske inte om man är
direktör, men annars, abso-
lut. Men då ska man ha
kavaj till. På fritiden är det
snyggt med en jeansjacka.

Den randiga tröjan går
att fynda billigt.

– Det gäller att välja en
bra bomull, det ska inte
kännas hårt och syntetiskt
mot huden.

STIL I SAMARBETE MED

”Ett första
smakprov på
den tekniska
kollektionen,
döpt efter Jun

Takahashis egen
löparklubb 
i Tokyo.”

DEN 11 APRIL SLÄPPS VÅRENS
UPPLAGA AV GYAKUSOU,

SAMARBETET MELLAN NIKE
OCH JAPANSKA UNDERCOVER

SOM INLEDDES I HÖSTAS.

”Nya numret 
av Fantastic
Man är ute i

butik inom kort.
På omslaget:

David Beckham
fotograferad av

Alasdair 
McLellan.”

FANTASTIC MAN
SPRING/SUMMER 2011

700 kr
Filippa K

600 kr
Mads Nørgaard

695 kr
Gant Rugger 299 kr

Blueprint/MQ

199 kr
H & M

250 kr
MTWTFSS

599 kr
Never Sleep by 
Rogues Gallery

750 kr
Wood Wood

Daniel 
bloggar

DANIEL
LINDSTRÖM
MODECHEF PÅ
MAGAZINE CAFÉ 
BLOGGAR PÅ 
CAFE.SE/DANIEL

Löparmode.

Beckham på omslag.

MARCELLA 
MRAVEC
@METRO.SE



Här är vinnarna i SL:s stora lilla designtävling!

Och tre hedersomnämnanden.

1:a  SKJUT EN BLOMMA 2:a  SLAM 3:a  TRE KRONOR
Av Olov Tegby Frisk Av Johanna Thorbjörnsson Av Ashwani Kumar Rathee

FLYING COW
Av Maja Säfström

LITE TRÖTT
Av Carin Nettelbladt

REMEMBER
Av Tobias Heselius

Intresset och engagemanget för SL:s designtävling har varit enormt. Vi vill rikta 8970 stora tack till alla er som 
varit med och tävlat med egendesignade SL Access-kort. Och 342 842 tack till er som besökt sidan och röstat 
på era favoriter. Slutligen vill vi rikta ett högt och hjärtligt grattis till våra tre slutvinnare. Grattis!
 
Tävlingen är över. Men du kan fortfarande designa och köpa ditt eget SL Access-kort på designadekort.sl.se



Välkommen till vår  
nya butik på  
Drottninggatan 22
 Öppettider: 
Vardagar 10–19 
Lördagar 10–15
www.systembolaget.se
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Erik Hamrén sover gott om
nätterna. Och drömmer
gärna sött.

Kanske blir det en sann-
dröm den här gången.

– Drömscenariet är att
vi vinner med 6–0 efter 
4–0 i paus. Då kan jag
slappna av och njuta av
andra halvlek.

Märk väl att det är skill-
nad på att drömma och att
ta ut något i förskott. Fot-
bollslandslagets förbunds -
kapten skulle aldrig gå 
i den fällan att han sågar
en motståndare eller tar
lätt på en uppgift.

Han varnar för Moldavi-
en.

Gavril Balints gäng har
inte för inte slagit Finland,
skakat Ungern och gjort
det riktigt jobbigt för Hol-
land i EM-kvalet.

Hamrén påpekar att det
krävs fullt fokus och kon-
centration på ett vintrigt

Råsunda för att plocka
hem tre poäng på den väg
där den tänkta slutdestina-
tionerna nästa sommar är
en och annan svåruttalad
polsk eller ukrainsk ort.

Sömnlös verkar Hamrén
inte ha legat, trots att fem
ordinarie spelare saknas
på grund av skador och av-
stängningar.

Vilken mittback vill han
ha vid sidan om Andreas
Granqvist? Jonas Olsson el-
ler Mikael Antonsson? Det
verkar vara den enda fråga
där han tvingats väga för
och emot in i det längsta.

I Olof Mellberg och Da-
niel Majstorovics frånvaro
är Granqvist ett självklart
val där bak.

Och av träningarna att
döma verkar förbundskap-
ten Erik Hamrén välja
danskproffset Antonsson
före Premier League-stjär-
nan Jonas Olsson. TT

”Drömmen
är att vinna
med 6–0”

Erik Hamrén måste bestämma sig för vem som ska spela…

FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Men Hamrén underskattar inte Moldavien Kräver
fullt fokus Den andra mittbacksplatsen ännu öppen

2
sport
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Topp och stopp!

Comeback. Efter 25 år
kommer Annichen

Kringstad tillbaka till O-
Ringen. Den förra orien-
teringsstjärnan ställer

upp i sommarens
tävling utanför Söder -
hamn. Hennes seger 
i O-Ringen 1986 blev

också hennes sista elit-
 seger. I år springer hon 

i en motionsklass. TT

Ishockey. Linköpings
Magnus Johansson har

spelat sex raka VM.
Men det blir inget sjun-
de. Tre Kronors lagkap-
ten tvingas tacka nej på
grund av skador. 37-år-
ingen har ont i ett knä

och en handled.
”Jag kommer inte att

spela något mer i vår”,
säger han till Corren på

nätet. TT

”På den här nivån
är alla så pass bra
så det spelar
egentligen ingen
roll hur väl man
känner varandra.”
ANDREAS GRANQVIST ÄR GIVEN SOM
MITTBACK I OLOF MELLBERGS OCH
DANIEL MAJSTOROVICS FRÅNVARO.
OCH AV TRÄNINGARNA ATT DÖMA
VERKAR FÖRBUNDSKAPTEN ERIK
HAMRÉN VÄLJA MIKAEL ANTONSSON
FÖRE JONAS OLSSON FRÅN START 
I MITTFÖRSVARET. TT

”Ett stort plus till
dem som fixat till
gräsmattan till den
här matchen. Den
är riktigt bra, och
det har varit en
njutning att
komma ut för
träning varje dag.”
ERIK HAMRÉN PLUSSAR RÅSUNDAS
ALLDELES NYA GRÄSMATTA. EFTER
FYRA DAGARS LANDSLAGSTRÄNING
SER DEN FORTFARANDE NÄSTAN
ORÖRD UT. TT

FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

AIK:s Kenny Pavey rullade runt på Råsundas bruna matta
vid den här tiden förra året. Nu är gräset nylagt och grönt.

ARKIV: MAJA SUSLIN/SCANPIX

Matchguide

En möjlig svensk start elva
(4–2–3–1). Den offentlig-
görs först vid 14-tiden.

1) Andreas Isaksson
2) Mikael Lustig, 3) And-
reas Granqvist, 4) Mikael
Antonsson, 5) Oscar
Wendt.
6) Pontus Wernbloom, 9)
Kim Källström, 8) Emir Baj-
rami, 11) Johan Elmander,
7) Sebastian Larsson,  
10) Zlatan Ibrahimovic.

Kravbilden: Tre svenska
poäng är det enda som
gäller för att haka på i
kampen om förstaplatsen
med Holland och inte ris-
kera att äventyra andra-
platsen som minst innebär
playoff i november om en
plats i EM-slutspelet nästa
år. Den främsta av de nio
grupptvåorna går direkt.
Ställningen i grupp E: 1

2 3
5

6 9 7
11

8 10

4

Holland 5 5 0 0 16–2 15
Ungern 5 3 0 2 12–8 9
Sverige 3 2 0 1   9–4 6
Moldavien  4 2 0 2    5–3 6
Finland 4 1 0 3 10–6 3
S Marino     5 0 0 5  0–29 0

Sverige–Moldavien, 
TV4 19.00.
Holland–Ungern, 
Canal+ Fotboll, 20.30

Antonsson? Eller Olsson?



Bacon Cheese

15kr
Vi ses på McDonald’s®!

Skydda dig mot
farliga fästingar.
Vistas du i områden där 

det fi nns fästingar gör du 

klokt i att vaccinera dig 

mot TBE före sommaren.

Farsta, Gubbängen, Gullmarsplan, 
Hägersten, Rågsved, Skogås, Södermalm, 
Södertälje, Viksjö, Vårberg, Väsby.

För mer information besök:
www.caremasjukvard.se/stockholmtbe Vi tänker på dig.

Vaccinera dig nu!

Besök oss 

redan idag. 

Volvohandlaren. Ditt proffs på däck.
MED VOLVOKORTET KAN DU DELA UPP KOSTNADEN PÅ FYRA MÅNADER, UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER. WWW.VOLVOCARS.SE/DACK

SOMMARDÄCK 
till din Volvo 
från ca 1.045:-
ERBJUDANDET GÄLLER SOMMARDÄCK MED DÄCKDIMENSION 195/65R15, 91V. 
PRIS FRÅN CA 1.045:- MONTERAT OCH KLART.
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Ishockey Kvalserien
Växjö–Södertälje ............................5–1
(1–1, 3–0, 1–0)
Första perioden: 0–1 (4.53) Linus Videll
(Yanick Lehoux, Jonas Almtorp), 1–1
(19.59) Joakim Hillding (Johan Jonsson)
spel fem mot fyra.
Andra perioden: 2–1 (0.56) Anders
Eriksson (Johan Jonsson, Gustav
Hjalmarsson), 3–1 (5.28) Dustin Johner
(Steve Saviano), 4–1 (15.03) Joakim
Hillding (Dustin Johner) spel fem mot
fyra.
Tredje perioden: 5–1 (11.44) Anders
Eriksson (Joakim Hillding, Nils
Andersson).
Örebro–Mora ..................................1–4
(0–0, 1–4, 0–0)
Modo–Rögle....................................1–2
(0–1, 1–0, 0–1)

Växjö 6 4 2 0 19– 8 15
Södertälje 6 2 3 1 21– 15 11

Modo 6 2 3 1 14– 10 10
Rögle 6 2 2 2 19– 18 10
Mora 6 2 0 4 14– 23 6
Örebro 6 0 2 4 17– 30 2

Basket SM-slutspel
Herrar, kvartsfinal 3:5
Norrköping–Solna ......................82–70 
(16–17, 21–19, 22–14, 23–20)
• Norrköping leder med 2–1 i matcher.

Handboll SM-slutspel
Herrar, kvartsfinalgrupp 1
Malmö–Alingsås ..............22–24 (9–11)

Handboll SM-slutspel
Damer, kvartsfinal 2:5
Skuru–Lugi........................18–22 (10–9)
• Lugi leder med 2–0 i matcher.

Innebandy SM-slutspel
Herrar, kvartsfinal 5:5
AIK–Falun ................................3–4 e str 
(2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 0–1)
• Falun till semifinal med 3–2.

Resultat

Man United
mer avskytt
än Ryan Air
Storbritanniens mest
avskydda företag är
varken ett omstritt flygbo-
lag eller en allt mer
utbredd hamburgerkedja. 

Utan fotbollsklubben
Manchester United. Tid-
ningen The Sun ställde
frågan ”Vilket bolag ogil-
lar du mest?” till 1 000
slumpvis utvalda personer
och 26 procent svarade
United, uppger TV4:s Fot-
bollskanalen.

Tvåa på den föga smick-
rande listan är Ryan Air,
trea British Oil och fyra
McDonalds. TT

AIK:s fiasko 
– ut redan 
i kvarten
AIK förlorade den femte
och avgörande kvartsfina-
len i innebandyslutspelet
mot Falun hemma i Solna-
hallen. 

Det var jämnt och tätt
och lagen följdes åt
genom hela matchen och
efter ordinarie tid var
ställningen 3–3.

Efter en mållös förläng-
ning fick straffar avgöra.

Där hade Falun bäst
koll på nerverna och är
sensationellt klart för 
semifinal. METRO

RICCARDO DE LUCA/AP

Roma blir amerikanskt
I morgon tar en grupp amerikanska investerare
med miljonären Thomas DiBenedetto i spetsen över
fotbollsklubben Roma, som ska bli en av världens
bästa klubbar. ”Att laget vinner är enda sättet att få
tillbaka vår investering”, sa DiBenedetto som sedan
tidigare är delägare i Boston Red Sox och engelska
Liverpool. TT

Thomas DiBenedetto anlände till Rom i går.

Fotboll. Maktskifte i Rom

1–5
Södertälje förlorade
mot kvalserieledande
Växjö. Men samtidigt
förlorade Modo mot
Rögle och SSK har fort-
farande chansen att nå
elitserien, med tre
omgångar kvar. METRO

MORTEN HOLM/SCANPIX

Populärare än United.



Keira Knightley

Född: I London 1985.
Tidigare filmer: ”Skruva
den som Beckham”, ”Stolt-
het och fördom”, ”Pirates
of the Caribbean”, ”Love
actually”, ”Försoning”.
Aktuell: I ”Never let me
go”, den andra filmen som
vännerna Keira Knightley
och Carey Mulligan gör
tillsammans.

VÄ
LK

OM
STP

REM
IE, VÄRDE 425-500:-

Gör som mer än hälften av Stockholms kommuner, 
använd vår förnyelsebara energi!

*Erbjudandet gäller vid nyteckning av elavtal, t.o.m. 2011-04-30. **Dansens Hus – erbjudandet gäller 
inte föreställningen Klungan&Birgitta Egerbladh/Se oss fl yga över scenen i fruktansvärda hastigheter.

Byt till el från vind och vatten, du med!
14 av Stockholms 26 kommuner har Kraft&Kultur som elleverantör. Vi värmer och lyser 
upp skolor, kontor, simhallar och fotbollsarenor i Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, 
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sundbyberg, Upplands Bro, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker. Tillsammans med våra kommuner har vi under 2010 minskat 
utsläppet av CO2 med 30 148 ton.
 Kanske är du en av dem som vill byta till ett bättre elbolag?
Ta den goda elen hem, oavsett vilken kommun du bor i!

Vi bjuder på en välkomstpremie!
Kan du tänka dig ett liv utan musik, böcker eller fi lm? Nej, det kan du inte. Inte vi heller. 
För oss är kultur en viktig del av vår verksamhet. Lika viktig som ren el från vind och 
vatten. Därför bjuder vi på en rad kulturupplevelser om du blir elkund hos oss. 
Välj en av följande välkomstpremier*:
• Presentkort på Ticnet. Värde 500:-
• Presentkort på Stockholms stadsteater. Värde 500:-
• Presentkort på SF. Värde 450:-
• Stockholmskortet. Värde 425:-
• Två valfria biljetter på 
 Dansens Hus**. 
 Max värde 450:-

Teckna elavtal på www.kraftkultur.com

3
nöje

En berättelse om tre barns
gemensamma uppväxt och
en ständigt aktuell kom-
mentar till de stora frågor-
na om genetik och klo-
ning. Keira Knightley fasci-
nerades av de många bott-
narna i ”Never let me go”.

Knightley spelar Ruth,
en manipulativ person
som åtminstone inled-
ningsvis är svår att sympa-
tisera med.

– Så var det för mig ock-
så när jag läste manuset, sa

Keira Knightley under Lon-
don Film Festival.

– Jag tyckte inte om
henne. Det var svårt att
motivera varför hon hand-
lade så som hon gjorde.
Men så insåg jag att hon
var rädd för att bli lämnad
ensam. 

Allt Keira Knightley,
som slog igenom som 16-
åring 1993, gör och säger
nagelfars av den engelska
pressen. 

Inte minst handlar det

om hennes utseende. Hon
säger själv:

– Vissa dagar kan jag se
mig i spegeln och säga ”det
ser väl okej ut”, men jag
har också dåliga dagar. Jag
har alltid skvallerfotogra-
fer omkring mig. Det var
inte direkt det jag drömde
om när jag ville bli skåde-
spelare. Jag drömde om
samma karriär som mina
föräldrar. I det ingick inte
att bli förföljd. 
GUNNAR REHLIN/TT SPEKTRA

”Jag tyckte
inte om henne”

Keira Knightley är bioaktuell i ”Never let me go” som fick fyra Glober av Metros filmrecensent. ”Dov och dämpad 
men drabbande film”, skriver C-G Karlsson. Filmen hade premiär i fredags.

ALL OVER PRESS ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Keira Knightley föll inte pladask för sin rollfigur i ”Never let me go” 
Men hon tycker ännu sämre om att bli förföljd av skvallerfotografer

Noomi  vann
brittiskt
filmpris
Noomi Rapace utsågs till
Bästa skådespelerska när
filmtidningen Empire de-
lade ut sina årliga pris i
London i söndags. Rapace
vann därmed över stjärnor
som Natalie Portman,
Emma Watson och Helena
Bonham Carter för sin roll
som Lisbeth Salander i
”Millennium”-filmen
”Män som hatar kvinnor”.
TT SPEKTRA

Noomi Rapace.

nöje

Bloggat

Den första 
regeln för ett

Gaga-party är:
Du pratar inte
om ett Gaga-

party
PEREZ HILTON HÄRMAR

FILMEN ”FIGHT CLUB” NÄR
HAN TWITTRAR OM LADY
GAGAS 25-ÅRSFEST. LADY
GAGA FYLLDE ÅR I GÅR. 

Perez Hilton.

TISDAG 2011-03-29 

www.metro.se30

1. (1) ”Hur många lingon
finns det i världen?”
2. (Ny) ”I am number four”
3. (2) ”The king’s speech”
4. (3) ”Black swan”
5. (4) ”Trassel” TT SPEKTRA

Bio-

toppen

1. ”Mästarnas mästare”,
(SVT 1, söndag) 2 216 000
2. ”Let’s dance” (TV 4, fre-
dag) 1 741 000
3. ”Antikrundan” (SVT 1,
torsdag) 1 591 000
4. ”Så ska det låta” (SVT 1,
fredag) 1 485 000
5. ”Smartare än en fem-
teklassare” (SVT 1, lördag)
1 326 000 TT SPEKTRA

Tv-

toppen

SONET FILM

”Hur många lingon 
finns det i världen?”



CASTING
Official sponsor

För senaste nytt, besök oss på facebook: Schwarzkopf Professional i Sverige

VI SÖKER HÅRMODELLER till en stor show extravagant hårshow på
Elmia Inspiration. Stjärnfrisörerna Tyler Johnston och Lesley Lawson, två
av världens största frisörstjärnor, är ansvariga för den kreativa processen. 

När Tyler och Lesley inte åker jorden runt och presenterar vår senaste
kollektion, nu senast direkt från Brasilien, arbetar de på de internationella
modeveckorna, med modemagasin och inom skivindustrin.

Tyler är sannolikt mest känd för skapandet av David Beckhams
mohikan och Lesley för sina otroliga färgningar på celebriteter inte minst
på Gwyneth Paltrow. Passa på att få en frisyr i yppersta världsklass.

FAKTA
Visningen sker på Elmia Inspiration i Jönköping, Sveriges största frisörmässa.
Datum lördag 9 april – söndag 10 april.

Du bör vara mellan 18-25 år, över 168 cm och ha högst storlek 38.
Vi åker gemensamt ned med chartrad buss lördag morgon och hem
söndag eftermiddag och bor på Hotell i närheten av mässan, mat och
förfriskningar arrangerar vi.

LÅTER DET SPÄNNANDE?
Kom till vår modelluttagning på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan
i Stockholm, onsdag 30 mars, kl. 18.30. Förutom en grym frisyr, massor
av skoj, en otrolig upplevelse får du också rikligt med produkter för att
sköta ditt hår hemma. Välkommen!

www.metro.se
TISDAG 2011-03-29
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–  Du och jag.

–  Vem svarar
i växeln idag?

Telia 
Jobbmobil 
växel
LÄS MER →

Nokia E7

I moderna företag 
jobbar alla i växeln.
Anslut firmans mobiler till Telia Jobbmobil växel så 
har ni alltid med er växeln var ni än är. Sen kan den 
kollega som har en fri hand över besvara det inkom-
mande samtalet. Precis så enkelt kan Telia Jobbmobil 
växel effektivisera företaget och öka er tillgänglighet. 
Först när växeln är helt integrerad i mobilen blir tele-
fonen riktigt smart. Bättre affärer kommer på köpet.

Välkommen till Telias butiker, återförsäljare, 
telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

 2  personer:  

1  person:
 

   2490:-

TANDBLEKNING
3990:-
metoden

BrilliantSmile

Hornsg 29 A 08-29 12 27 www.hvc.se

Se ALLT han 

gör på NÄTET 

på din MOBIL 
eller din egen pc!

Världens mest sålda    
spionprogram! 

www.spector.se
Senaste nytt dygnet runt på metro.se

ALL OVER PRESS

Portman i ballerinabråk
I februari vann Natalie Portman en Oscar för ”Black
swan”. Nu säger Sarah Lane, den professionella dan-
saren som gjorde flera av Portmans ballerinascener,
att Portman ljuger om hur mycket hon själv dansa-
de i filmen, skriver The Independent.
Enligt Lane gjorde hon 95 procent av Portmans
dansscener. Portmans pojkvän Benjamin Millepied,
som också var hennes danslärare under inspelning-
arna, har däremot sagt att det är Portman som dan-
sar i 85 procent av scenerna. TT SPEKTRA

Filmbolaget Fox Searchlight har ställt sig på Natalie
Portmans sida i bråket mellan henne och Sarah Lane.

”Black swan”. Vem dansar mest i filmen?

Madonna stäms
av sin personal
i Malawi
Madonna stäms av före
detta anställda vid stjär-
nans välgörenhetsorgani-
sation Raising Malawi.
Hennes satsning på en
skola för flickor i landet
har lagts på is, och förra
veckan sparkades hela or-
ganisationen bakom pro-
jektet. Nu stäms hon av
åtta anställda, skriver
Contactmusic. TT SPEKTRA

SVT visar 
dokumentär
om Robyn
SVT fokuserar på Robyn
i april. Journalisten Petra
Markgren Wangler har
följt sångerskan under
delar av förra årets ”Body
talk”-turné, och resultatet
är en dokumentär som
visas den 16 april. Dagen
innan sänder SVT även
turnéns avslutningskon-
sert på Berns Salonger i
Stockholm. TT SPEKTRA



www.metro.se
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Skatteutskottet 

Öppen utfrågning:
EU-kommissionens grönbok om
mervärdesskattens framtid 
Torsdag 31 mars kl. 9.00 i  Andrakammarsalen
För mer information  
www.riksdagen.se | 020-349 000

Har du förhöjt kolesterolvärde?
Nu kan du delta i en forskningsstudie för att undersöka 
om lättmargarin kan sänka dina kolesterolvärden. Du får
ersättning för deltagande och resor. Du ska:

25 – 75 år

För mer INFO och ANMÄLAN,   
www.good-food-practice.com/se

Good Food Practice arbetar för ett hälsosammare liv genom 
att oberoende undersöka hälsoeffekter på livsmedel. 

E-post: info@good-food-practice.com

Odenplans Trafikskola AB
T-ODENPLAN
Karlbergsvägen 18
08-31 33 13 & 08-34 22 70
www.odenplan.se

Ett smart vägval för dig som 
bestämt dig för att ta körkort!
Längtar du också efter den frihet som 
ett körkort innebär, men känner dig 
osäker på vad som egentligen krävs 
för att du ska få det efterlängtade 
kortet? Då är du välkommen till oss.  
Vi har över 80 års erfarenhet, av hur 
man på bästa sätt coachar elever 

genom den teoretiska och praktiska 
utbildningen som leder fram till ditt 
körkort. Med åren har vi dessutom lärt 
oss vikten av att ha trevligt tillsammans 
på vägen dit! På Fogels Trafikskola kan 
vi även erbjuda automat, dyslexiteori 
och handikapputrustade bilar.

Rembjers Trafikskola
T-SOLNA CENTRUM
Centralvägen 17
08-83 28 55 & 08-82 86 71
www.rembjer.se

Fogels Trafikskola AB
T-RÅDMANSGATAN
Rehnsgatan 19
08-673 12 00 & 08-673 12 01
www.fogelstrafikskola.se

Se även:

Individuell körkortsteori för  

dig med läs/skriv-svårigheter

TA 3 BETALA FÖR 2
Gäller 29/3–31/3

Abrahamsbergsvägen 6, Bromma 
Tel 25 95 57 • E-post skonordex@telia.com 

www.skonordexab.se

MÄRKES SKOR

köp dina biljetter på
WWW.WAYOUTWEST.SE

Eller via Ticnet på 077- 170 70 70, www.ticnet.se samt försäljning och 
uthämtning via Ticnetombud. Biljetter kan även köpas på 

www.sj.se/upplevelser, 0771-75 75 75 samt SJ Resebutik eller hos 
Bengans och Pusterviksbiljetter.

Presentatör Huvudsponsorer Sponsorer

nöje

Eddie Meduza, en av artisterna som SVT gjort porträtt av

men som aldrig tidigare sänts.

GISLE ODDSTAD/SCANPIX

Trots att artister som Onkel
Kånkel, Eddie Meduza och
Johnny Bode har skrivit po-
litiskt inkorrekta låtar om
kukar, fittor och att knulla
i flera decennier var det
svårt för ”Kobra”-teamet att
hitta information om köns-
rock i SVT:s arkiv.

– Det har gjorts inter-

vjuer med Eddie Meduza
och Onkel Kånkel men
som inte har sänts. För-
modligen  är det känsligt
och dödskallemärkt, säger
Kristofer Lundström.

”Kobra” har bland annat
gjort porträtt på Eddie Me-
duza och Lilla Lovis, med
text rader som ”Jag spottar

aldrig ut min snus innan jag
suger kuk”. Kristofer Lund-
ström intervjuar Aftonbla-
dets kulturchef Åsa Lin  der -
borg och författaren Johan
Kugelberg för att få ett kultu-
rellt perspektiv på genren.
Varför fascinerar könsrock?

– Ja du, det är det där att
någon vågar säga det för-

bjudna, säger Kristofer
Lundström, som lyssnade på
Onkel Kånkel som tonåring.

– Då var det lite spän-
nande. I dag är det inte
fullt så spännande.

Svenska
”Runke ball” Eddie Meduza
”Vi går dit kuken pekar” De
lyckliga kompisarna

”Runka mig med vita
handskar på” Johnny Bode

”Pang på pungen i Portu-
gal” The kristet utseende

”En balle är alltid en balle”
Tunnan och moroten

”Spottar aldrig ut” Lilla
Lovis

”Mjuk kuk” Vrävarna
”Sug min rock’n’ rollpenis”
Onkel Kånkel

”För fet för ett fuck” Micke

”Svullo”
Dubois

”Ronka”
Trouble-
makers

”Mastur-
bera”
Bölja Boy

Utländska
”Pussy” Rammstein
”I got erection” Turbo-
negro
”Cock on the loose” GG
Allin
”Cock in my pocket” Iggy
Pop
”The winker’s song
(Misprint)” Ivor Biggun
”My ding-a-ling” Chuck
Berry
”So what” The Anti-Now-
here League
”Fuck her gently” Tenacious
D

Svullo.

EMMA 
BJÖRKMAN
@METRO.SE

SVT tar grepp 
på könsrocken

Banden och snusklåtarna vi minns

Turbonegro.

De lyckliga kompisarna.

”Kobra”, SVT 2, klockan 21.30.

I kväll blir det snusk i SVT 2 ”Kobra” undersöker könsrocken med 
artister som Eddie Meduza och Lilla Lovis ”De vågar säga det förbjudna”



PRIVATTEATRAR

Vicky Nöjesproduktion i samarbete med 
Julius Production & 2Entertain presenterar

HENRIK DORSIN
 HENRIK HJELT

 NINA SÖDERQUIST
 KIM SULOCKI

TT

JOHAN GLANS 

 ADDE MALMBERG
 ROBERT RYDBERG

 MATTIAS LINDEROTH

PREMIÄR 15/9 PÅ OSCARSTEATERN
Spelas torsdag–lördag. 

Biljett er: Oscarsteatern: 08-20 50 00, 
ticnet: 077 170 70 70, www.ticnet.se

www.spamalot.se

Aft onbladet

Skånska Dagbladet 

Expressen

BEST 
MUSICAL

TONY AWARD® 2005

Regi: Anders Albien

Julius Production presenterar

RASTA THOMAS´

STOCKHOLM – CIRKUS
FREDAG 15 APRIL KL 19.30

Cirkus: 08 660 1020, eventim.se 0771 651 000, 
Julius Biljettservice.se 0775 700 400

Direkt från New York

UTSÅLT I EUROPA – NU I SVERIGE!Köp dina biljetter på 

17.4 STOCKHOLM   GÖTA LEJON
LIVENATION.SE, TICNET 077-170 70 70 SAMT HOS TICNET-OMBUD. 
INGEN FÖRSÄLJNING VIA ATG-OMBUD, DOCK UTHÄMTNING.

www.twitter.com/pamannairbitch www.facebook.com/pamannairhostess

&

Sista 3 söndagarna!
Bilj: 08-20 50 00, SJ 0771-75 75 75. www.sj.se/upplevelser 

& i SJ Resebutik. www.ticnet.se 077-170 70 70   
www.karlssonpataket.com

MARKOOLIO
Benjamin Wahlgren 
/ Hannes Alin
Hans Wahlgren, Dan Bratt, 
Ola Rundcrantz, Anders Öjebo  m.fl
Regi: Staffan Götestam

Av Astrid Lindgren
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SUCCÉN KOMMER TILLBAKA!
 ERICSSON GLOBE DEN 2 APRIL 2011

ALIONA SAVCHENKO OCH 
ROBIN SZOLKOWY

Två VM-guld och fyra EM-guld

SARAH MEIER
Ett EM-guld och tre EM-silver
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SUGEN PÅ 
NÅT NYTT?

Pröva vår Alphakurs! 
Start onsdag 30/3 18.30

En 8 veckors introduktionskurs 

i kristen tro.

Mer info på www.fi ladelfi a.nu

Rörstrandsgatan 5, S:t Eriksplan

ÖVRIGA NÖJEN

PÅ SCEN

Metro Weekend
varje fredag.

Återvinn mig tack!
metro.se



ÖVER HUNDRA GRATIS MOBILSPEL
Så här gör du för att ladda ner ditt egna mobilspel från Metroplay:

SMS SMS:a “METRO”
till 72777*

PÅ VÅR MOBILSAJT 
m.metroplay.se

PÅ WEBBEN
www.metroplay.se

MOBILE

Spelen på Metro Play är annonsfi nansierade. Innan varje spelomgång visas några annonser. Dock kan operatörernas taxor för datatrafi k tillkomma
när du laddar hem ett spel samt när annonserna uppdateras. Mer information hittar du på www.metroplay.se. *Vanlig sms-kostnad tillkommer.

16.6 STOCKHOLM CIRKUS16 6
LIVENATION.SE, CIRKUS BILJETTKASSA 08-660 10 20, 
TICNET 077-170 70 70 SAMT TICNET-OMBUD.

NYTT ALBUM
www.duranduran.com

proudly presents

Fri entre’ före kl 20
Stora Nygatan 5
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Ons. 30/3 kl 20
Östgötag.35 Fri entré före 19 

SU
CK

 · B
OK

A 
EN

 A
RT

IS
T!

08
-66

2 7
1 1

0 ·
 w

ww
.su

ck
.se

SURBRUNNSG. 33 · BILJ. I KASSAN FRÅN 18.30 · TEL. 16 61 80 · WWW.NORRABRUNNCOMEDY.SE

IKVÄLL

ERIC LÖWENTHAL
KHALID GEIRE

THOMAS PETERSSON
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Måndag - Torsdag bjuder vi på
cheesecake efter varmrätten

Gäller t.o.m 30 april 2011

Restaurang Chendo
Gamla Huddingevägen 430, Älvsjö

08-647 88 35 · www.chendo.se
Mån-fre 16.00-22.30 · Lör-sön 12.00-22.30

199 :–HOT
POT fr.

HOT POT
Sveriges första individuella 

3 DAGAR KVAR
1 apr–21 dec
08-462 94 83

www.thaiboat.se

KROGSHOWER

KONSERTER RESTAURANGERKYRKOR OCH
SAMFUND

Metro Weekend
varje fredag.

Metro Weekend
varje fredag.

Återvinn
mig tack!

metro.se

När du läst klart Metro,
ge gärna tidningen till en vän eller kollega.



 SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14

Justin Bieber 80:- ........................ 19.00
Winter´s Bone 75:- ....................... 19.00
Medan åren går 80:- .................... 18.30
Hur många lingon finns… 80:- ... 19.00

 FALKEN JAKOBSBERG Tel: 580 358 00

Änglagård 3 80:- .......................... 18.45
I am Number Four 80:- ..................... 19
Winter´s Bone 80:- ............................ 19
Åsa-Nisse 80:- ............................. 19.30
Love and Other Drugs 80:- .......... 19.30

 BIOPROGRAM 
TISDAG 29 MARS 2011

PROGRAM 29 - 31 MARS

   GRAND Sveavägen 45
Kassan öppnar 14.15

Black Swan  15 år/90 kr
Oscar®belönad! 15.00, 20.30
Exit Through the Gift Shop
20.00  15 år/90 kr

Gudar och människor 15 år/90 kr
Ti-on 20.30
Mina eftermiddagar med 
Margueritte 7 år/90 kr
15.30, 17.30
Möte i Toscana Bt/90 kr
15.00, 18.00
The King’s Speech Bt/90 kr
Oscar®belönad! 18.00

The Way Back 11 år/100 kr
18.30, 21.15

Winter´s Bone 
16.00 15 år/90 kr

  VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 12.00

Black Swan 
Oscar®belönad!  
16.40, 19.00, 21.15  15 år/90 kr

Gudar och människor  15 år/90 kr
20.15
Kokvinnorna 
15.00 Bt/90 kr
Mina eftermiddagar med 
Margueritte  
17.45, 20.15 7 år/90 kr
Möte i Toscana Bt/90 kr
16.20, 18.45, 20.45
Route Irish 
17.45, 20.15 15 år/90 kr
The King’s Speech Bt/90 kr
Oscar®belönad! 
16.00, 18.15, 20.45 
The Way Back 11 år/100 kr
15.40, 18.15, 21.15
Upp med händerna 7 år/90 kr
15.00, 17.45
Winter´s Bone 15 år/90 kr
15.20

 STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAFER

KÖP/RESERVERA: www.svenskabio.se

Upp med händerna ..... 16.15, 18.30, 20.30 
Route Irish Ken Loach .............19.00, 21.00 
Jag är min egen Dolly Parton ...........15.15
Atleten ....................................................16.15
Boy ......................................................... 19.45
Kokvinnorna Textad! .................14.30, 17.15
Jussi i våra hjärtan ............................. 14.45
Trädet Sista veckan! ............................. 18.00 
Hjärtslag Kort tid kvar! ......................... 21.15
Svensk kortfilm c/o Folkets Bio: Gratis! 
(Vikten av) hår ..................................... 18.00
Psykoanalytisk filmserie: Trädet 
........................................... Imorgon on 18.00
Premiär fredag:  
The Black Power Mixtape 1967-1975

Kassan öppnar klockan 11.30
Möte i Toscana ........... Ti 12.30, 15.00, 18.30 
On-to 12.30, 15.00, 18.30, 20.45 
Norwegian Wood...........14.15, 17.30, 20.15

The King’s Speech ......................................20.15
Igelkotten M Achace Kort tid kvar! ...12.00
Mina eftermiddagar med Margueritte 
........................................... 12.00, 14.15, 17.30

Kafé Gunvor öppet varje dag!

Karlavagnens bleka stjärnor L Visconti 16
Illusionisten efter Tati-manus ............... 18
Ivan den förskräcklige II Eisenstein ...20

PROGRAM 29 MARS

SVERIGEPREMIÄR FREDAG!
FÖRKÖP STARTAR IMORGON!

BIOPROGRAM 
29 – 31 MARS

 Läs mer    
 på sf.se

 Se bara 
 utmärkt fi lm 

127 timmar
95 kr (15)

HERON CITY: 20.50

RIGOLETTO: 20.30

Big Momma: 
Sådan far, sådan son 
95 kr (7)

HERON CITY: 18.20, 21.15

KISTA: 15.45, 18.15, 20.45

SERGEL: 14.40, 18.30, 21.00

VÄLLINGBY: 17.30

Black Swan

95 kr (15)

HERON CITY: 18.25, 21.10

KISTA: 16.00, 18.30, 21.00

SAGA: 
12.15, 15.00, 18.00, 20.45

SERGEL: 
12.40, 15.20, 18.00, 20.40

SICKLA: 18.15

SÖDER: 
13.15, 16.00, 18.40, 21.15

Burlesque
95 kr (Bt)

RIGOLETTO: 17.45 

Elias och jakten på 
havets guld
95/70 kr (7)

KISTA: 15.45

SERGEL: 12.20

SÖDER: 12.00

Gnomeo & Julia 3D 
- svenskt tal
125/100 kr (Bt)

SERGEL: 12.50

Gullivers resor 3D 
– engelskt tal
110 kr (7)

SERGEL: On 18.10

Harry Potter och 
dödsrelikerna del 1
110 kr (11)

SERGEL: 11.50

Hotell Gyllene 
Knorren – filmen
95/70 kr (Bt)

HERON CITY: 18.00

KISTA: 16.00 

SERGEL: 12.20, 12.40, 15.20

SÖDER: Ti-on 13.45, 16.15 

Hur många lingon 
finns det i världen 
95 kr (Bt)

CAMERA: 18.00, 20.30

GRAND LIDINGÖ: 18.30 

HERON CITY: 17.45, 20.35 
On äv 14.00
Barnvagnsbio: On 11.00

KISTA: 
16.20, 18.45, 21.15
Barnvagnsbio: On 11.00

RÅSUNDA: 19.00, 21.30 

SAGA: 
13.00, 15.45, 18.30, 21.15

SERGEL: Ti 12.30, 15.10, 
21.10 On 12.30, 15.10, 
18.30, 21.10 To 21.10

SICKLA: 18.15, 21.00

SÖDER: 
13.30, 16.00, 18.30, 21.00

VÄLLINGBY: 18.00, 20.30

I am Number Four
100 kr (11)

CAMERA: 18.30, 21.00

HERON CITY: 18.20, 21.00

KISTA: Ti-on 16.00, 18.30, 
21.00 To 14.30, 18.30, 
21.00

RIGOLETTO: 17.45, 20.30

SERGEL: Ti-on 12.00, 14.40, 
18.00, 21.00 To 12.00, 
14.40, 18.30, 21.00

SÖDER: 15.30, 18.15, 21.15

VÄLLINGBY: 18.00, 20.30

Justin Bieber: Never 
Say Never 3D
110 kr (Bt)

CAMERA: 17.30, 20.00

HERON CITY: 18.00, 20.45

KISTA: 15.45, 18.15, 20.45

RIGOLETTO: 18.30, 21.15

SERGEL: 15.30, 18.20

SICKLA: 18.00, 20.45

SÖDER: 15.30, 18.15

VÄLLINGBY: 18.55, 21.20

Mina eftermiddagar 
med Margueritte
95 kr (7)

RÅSUNDA: 
18.00 Ti äv 13.00

Min låtsasfru
95 kr (7)

HERON CITY: 18.00, 21.20

KISTA: 20.50

SERGEL: 18.40, 21.20

Möte i Toscana
95 kr (Bt)

SÖDER: 12.15, 17.45

Never Let Me Go
95 kr (11)

KISTA: 
16.30, 19.00, 21.30

SAGA: 
11.45, 14.30, 17.45, 20.30

SICKLA: 18.30, 21.15

SÖDER: 15.15, 18.00, 20.30

Norwegian Wood
100 kr (15)

SÖDER: 14.45, 17.45

Rango – engelskt tal
95/70 kr (7)

HERON CITY: 18.15, 20.45

SERGEL: 17.40, 20.30

SÖDER: 21.30

Rango 
– svenskt tal
95/70 kr (7)

HERON CITY: 17.55

KISTA: 15.50, 18.20 

SERGEL: Ti-on 12.30, 15.30

SÖDER: 13.00, 15.45

Ritualen
95 kr (15)

HERON CITY: 18.15, 21.30

KISTA: 21.30

RIGOLETTO: 17.45, 20.30

SERGEL: Ti-on 21.30
To 18.50, 21.30

SÖDER: 21.30

Sanctum 3D
110 kr (15)

HERON CITY: 17.55, 20.40

KISTA: Ti-on 19.00, 21.30

SERGEL: 20.50

Svinalängorna
70 kr inkl fi ka (15)

CAMERA: On 14.00

The Adjustment 
Bureau
95 kr (11)

HERON CITY: 18.30, 21.20

KISTA: 18.40, 21.15

RIGOLETTO: 17.45, 20.30 

SERGEL: Ti+to 15.20, 18.10, 
20.40 On 15.20, 20.40

SICKLA: 21.00

SÖDER: 18.30, 21.10

VÄLLINGBY: 20.00

The Fighter

95 kr (15)

HERON CITY: 18.10, 21.00

KISTA: 18.20, 21.10

RÅSUNDA: 20.30

SERGEL: 
15.00, 18.50, 21.30

SÖDER: 15.00, 21.00

The King’s Speech

100 kr (Bt)

CAMERA: 18.30, 21.00
Barnvagnsbio: On 11.00

GRAND LIDINGÖ: 
17.50, 20.20

HERON CITY: 
18.10, 21.00

KISTA: 16.10, 18.45 
On äv 13.00

RÅSUNDA: 18.30, 21.00

SAGA: 
11.45, 14.30, 17.45, 20.30

SERGEL: 
Ti+to 12.20, 15.00, 17.40, 
20.30 On 15.00, 17.40, 
20.30

SICKLA: 18.30, 21.15

SÖDER: 
12.30, 15.15, 18.00, 20.45

VÄLLINGBY: 
17.30, 20.00

The Tourist
95 kr (11)

HERON CITY: 21.20

The Way Back
105 kr (11)

HERON CITY: 17.50, 21.10

SERGEL: 
14.40, 18.10, 21.10

Trassel 
– svenskt tal 
95/70 kr (7)

HERON CITY: 18.15

SERGEL: 11.50

SÖDER: 12.45 

Trassel 3D 
– engelskt tal 
125/100 kr (7)

HERON CITY: 20.50

Trassel 3D 
– svenskt tal
125/100 kr (7)

HERON CITY: 17.45

KISTA: 16.15

SERGEL: 12.40

SÖDER: 12.00

True Grit
100 kr (15)

GRAND LIDINGÖ: 20.50

HERON CITY: 18.15, 20.50

SERGEL: 15.00, 18.40, 21.20

SÖDER: 18.45, 20.45

Var inte rädd Långa 
Farbrorn 
60 kr (Bt)

SERGEL: 12.50

SÖDER: 13.00

Winter’s Bone
95 kr (15)

HERON CITY: 20.50

SERGEL: 18.10, 20.40

Åsa-Nisse – Wälkom 
to Knohult
95 kr (7)

SERGEL: 13.00, 15.50

Änglagård – tredje 
gången gillt
100 kr (Bt)

SERGEL: 14.30

VISAS PÅ DIN BIOGRAF

Filmstaden Camera
Täby Centrum. 
K.ö. 17, on äv 10.30-14

Hur många lingon fi nns det 
i världen, I am Number 
Four, Justin Bieber: Never 
Say Never, Svinalängorna, 
The King´s Speech

Grand Lidingö
Lidingö Centrum. K.ö. 17.15

Hur många lingon fi nns det 
i världen, The King’s 
Speech, True Grit

Filmstaden Heron City 
Kungens kurva. K.ö. 17

127 timmar, Big Momma: 
Sådan far, sådan son, Black 
Swan, Hotell Gyllene Knorren 
– fi lmen, Hur många lingon 
fi nns det i världen, I am 
Number Four, Justin Bieber: 

Never Say Never, Min 
låtsasfru, Rango, Ritualen, 
Sanctum, The Adjustment 
Bureau, The Fighter, The 
King’s Speech, The Tourist, 
The Way Back, Trassel, True 
Grit, Winter’s Bone

Filmstaden Kista 
Kista Galleria. K.ö. 11

Big Momma: Sådan far, 
sådan son, Black Swan, 
Elias och jakten på havets 
guld, Hotell Gyllene 
Knorren – fi lmen, Hur 
många lingon fi nns det i 
världen, I am Number Four, 
Justin Bieber: Never Say 
Never, Min låtsasfru, Never 
Let Me Go, Rango, Ritualen, 
Sanctum, The Adjustment 
Bureau, The Fighter, The 
King’s Speech, Trassel 

Rigoletto Kungsgatan 16. 
Kassan öppnar 17

127 timmar, Burlesque, I 
am Number Four, Justin 

Bieber: Never Say Never,  
Ritualen, The Adjustment 
Bureau

Filmstaden Råsunda 
Råsundav 150. K.ö. 17

Hur många lingon fi nns det 
i världen, Mina 
eftermiddagar med 
Margueritte, The Fighter, 
The King’s Speech

Saga Kungsg 24. K.ö. 11

Black Swan, Hur många 
lingon fi nns det i världen, 
Never Let Me Go, The 
King’s Speech 

Filmstaden Sergel
Hötorget. Kassan öppnar 11

Big Momma: Sådan far, 
sådan son, Black Swan, 
Elias och jakten på havets 
guld, Gnomeo & Julia, 
Gullivers resor, Harry Potter 
och dödsrelikerna del 1, 
Hotell Gyllene Knorren 

– fi lmen, Hur många lingon 
fi nns det i världen, I am 
Number Four, Justin Bieber: 
Never Say Never, Min 
låtsasfru, Rango, Ritualen, 
Sanctum, The Adjustment 
Bureau, The Fighter, The 
King’s Speech, The Way 
Back, Trassel, True Grit, Var 
inte rädd Långa Farbrorn, 
Winter’s Bone, Åsa-Nisse - 
Wälkom to Knohult, 
Änglagård 

Filmstaden Sickla
Sickla köpkvarter. 
Kassan öppnar 17

Black Swan, Hur många 
lingon fi nns det i världen, 
Justin Bieber: Never Say 
Never, Never Let Me Go,  
The Adjustment Bureau, 
The King’s Speech

Skandia 
Drottninggatan 82. 
Alltid fi lmvisning fre-sö!  

Filmstaden Söder
Medborgarplatsen. K.ö. 11

Black Swan, Elias och 
jakten på havets guld, 
Hotell Gyllene Knorren – 
fi lmen, Hur många lingon 
fi nns det i världen, I am 
Number Four, Justin Bieber: 
Never Say Never, Möte i 
Toscana, Never Let Me Go, 
Norwegian Wood, Rango, 
Ritualen, The Adjustment 
Bureau, The Fighter, The 
King’s Speech, Trassel, True 
Grit, Var inte rädd Långa 
Farbrorn

Filmstaden Vällingby
Vällingby Centrum. 
Kassan öppnar 17

Big Momma: Sådan far, 
sådan son, Hur många 
lingon fi nns det i världen, 
I am Number Four, Justin 
Bieber: Never Say Never,  
The Adjustment Bureau, 
The King’s Speech

 

För info om SF Bios rabattkort se sf.se

Plusstolar!  På Filmstaden Sergel och Filmstaden Söder kan du sitta på extra bekväma Plusstolar. 
De är bredare och har extra benutrymme. Läs mer och boka på sf.se.

SF BIO
TOPPEN
Stockholm

I am Number Four
Sci-fi  thriller, A Pettyfer

Hur många lingon 
finns det i världen
Komedi med Hudikteatern

Justin Bieber: Never 
Say Never
Konsertfi lm, Justin Bieber

The King’s Speech 
Drama med Colin Firth

Black Swan
Psykologisk thriller

Rango
Animerad komedi

Trassel
Animerat familjeäventyr

1

2

3

4

7



SCANPIX

Vi har ett päron 
till farsa. 
ULF THORSÉN, 

SKARPNÄCK

ALL OVER PRESS

Tävla

insändare

Lösningen

Dagens sudoku

Inrutat – av Frode Øverli

Det viktiga 
är att få fasta 
rutiner igen

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.

Insändare

Ros och ris. Lögner och
fakta. Vad mer finns att
tillägga om fas 3. Personli-
gen är jag av den åsikten
att det är bättre att kom-
ma ut på någon form av
”arbete” än att klättra på
väggarna hemma. Den
första platsen jag hamna-
de på var Kulturama i
Hammarby sjöstad vilket
sträckte sig vårterminen
ut. ”Sommarlovet” kom

och jag blev förflyttad till
Myrornas butik (på Horns-
gatan) och jag kände mig
inte som någon projekt-
anställd utan fullt delak-
tig i deras affärsverksam-
het.

Sedan hade jag förmå-
nen att bli hänvisad till Blå-
eld. Här får jag syssla med
det jag tycker är roligt. Hur
det än är kan det vara ro-
ligt att prova på något nytt,

huvudsaken är att man
kan få fasta rutiner igen.
Eller tillhör jag den lilla
skara som har haft tur med
mina anordnare? 

Ska jag klaga på något
så är det aktivitetsstödet
som är på tok för lågt. Vi
får i runda slängar mellan
10 500 och 11 500 kronor
i månaden, netto. Som
ensam klarar man sig inte
på det. KATARINA WESTLUND

Fas 3 har fått mycket kritik Men det är bättre att
komma ut än att klättra på väggarna hemma, tycker 
Katarina Westlund som är nöjd med allt utom pengarna

Nytt ordspråk
för 2000-talet 
”De med pengar åker lift 
i uppförsbacken, de 
andra åker kana i nedförs-
backen.” ANDERS BRYVALD

Demonstrera
för något vettigt 
Jag ser mycket menings -
lösa demonstrationer och
det börjar gå mig på
nerverna. Demokratisk
rättighet i all ära, men det
är dags att inse att det
inte förändrar ett dugg.
Folket bestämmer inte. 

Börja demonstrera mot
något ordentligt, typ reli-
gion – världens största
bluff och orsaken till
tusentals år av onödigt li-
dande och krigföring. Bara
det faktumet borde vara
tillräckligt för att samla
tusentals av religiöst
förtryckta, feminister och
andra drabbade. NEAR

Håll reda på
din lur i stället
Meddelande till den före
detta Iphoneägaren: Om
folk som du bara höll reda
på sina telefoner så hade
ni inte blivit av med tele-
fonen. 

Självklart är det ju inte
ert fel att någon försökte
stjäla den, men man kan
ändå hålla reda på sin
telefon. Ha den i en ficka
när du inte använder den,
till exempel. NOK

Kalla det inte
för sommartid
Sommartid mitt i vintern!
Avskaffa den, inför
normaltid igen. ULLA

Sidan som du
ska hålla dig på
Följande självklara regel
gäller på gator, vägar, cy-
kel och gångvägar: Kör på
höger sida. Gå till vänst -
er, så slipper vi olyckor. 
GÖRAN C

Fortsätt leta 
efter hunden
Whippeten Noah sprang
efter en hare i början av
mars, och försvann. Jag
följer via Facebook matte
Gunillas oförtrutna sökan-
de efter sin älskling med
hjälp av en massa snälla
människor i Stocksund/ -
Danderyd med omnejd. 

Fortsätt leta, hoppas

verkligen Noah kommer
tillrätta. Ge inte upp! Ni
kommer att finna var-
andra igen. FACEBOOKARE

Bra insändare
om björnen
Det var roligt att läsa att
det forfarande finns folk
som förstår att även
djuren har rättigheter i
den svenska naturen. Tack
Gabriella Sloot! M-L HIND

Sluta sprida
obefogad oro
Anders (28/3) skriver att vi
ska vakna och jag antar
att han menar ur sin egen
mardröm. Mycket har
skrivits om smältande is
men att du ska behöva
oroa dig för att all is på
Grönland och Arktis ska
smälta är ju tråkigt. Även
med en riktig värmebölja
så tar det runt 10 000 år
att smälta så mycket is.

Så är det något du ska
gå ut och påverka så är
det att få stopp på det slö-
seri av resurser som i dag
slösas på så kallad global
uppvärmning. J-O

Vi får inte 
cancer av solen
Hudcancern ökar, man
ska inte vistas i solen. Vil-
ket dravel. Sambandet är
solklart, ju mer man
smörjer sig med solskydd,
desto mer cancer. ANONYM

SCANPIX

Borde kallas normaltid. 

”Titta så
prydligt det

blev.”
BLOGGAREN LINA HAR

STÄDAT HELA SIN
GARDEROB

”Jag var
tvungen att

bära peruk.”
EVAN RACHEL WOOD

FICK HA PERUK –
MELLAN BENEN

”Jag pumpar
in Omega 3.”

CAMILLA
ANDERSSONS TIPS

FÖR ATT LYCKAS MED
HÖGSKOLEPROVET

Metromode.se Metro.se AllaStudier.se

Läsartävling
Skriv en rolig prat -
bubbla till bilden 
till höger. Gör så
här: Skriv BILDEN
följt av ditt förslag.
Skicka SMS till 72700.
Varje SMS  kostar 5 kronor.
Vinnaren får ”Guesstimates 
– spelet som lär dig 
uppskatta smart!”
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RESTAURANGAKADEMIEN    

Rökerigatan 4   121 62 Johanneshov   08-788 03 60

UTBILDNING I MAT & DRYCK AV DE BÄSTA I BRANSCHEN

NYHET!  

YH-utbildning Kökschef  
– ledare i köket, heltidsstudier
För dig som vill in i branschen och knyta rätt kontakter! 16 veckors 
praktik på några av Sveriges mest kända restauranger. I vårt nätverk 
ingår bl a F12 Gruppen, Pontus Group och Nobiskoncernen samt 
kockarna inom Föreningen Årets Kock.

Ansök nu. Start i höst.
Läs mer på restaurangakademien.se!

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
MÅNDAG 9 MAJ FRÅN KL. 14.00!

 

Din
tid
ver-

kar inte räcka
till allt du
tänkt dig, så
du bör kans-
ke slå av lite
på de krav du
nu har på dig
själv!

Då
det
gäl-

ler att få sa-
ker och ting
avklarade,
kan du knap-
past önska
dig bättre
auspicier än
dagens!

Ett
lok -
alt

skvaller blir
allt saftigare
ju mer det
förs vidare –
men natur-
ligtvis inte av
dig!

Du
kan
ha lite

svårt att hålla
tungan i styr!
Skapa inga
onödiga 
konflikter 
genom att
prata bredvid
munnen! 

Du
besit-
ter

just nu en
envishet som
möjliggör för
dig att hinna
med – och få
ordning på –
det mesta!

Du
tycks
kän-

na dig lite
trängd i nå-
got samman-
hang – möjli-
gen lägger
du för stor
vikt vid det
saken gäller.

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.

Vågen 
23/9–22/10.

Skorpionen
23/10–22/11.

Skytten
23/11–21/12.

Stenbocken
22/12–20/1.  

Vattu  mannen
21/1–19/2.

Fiskarna
20/2–20/3. 

Lik-
n ande
auspi-

cier för
dagen som
för Jungfrun.
Lägg din
energi på vä-
sentligheter
så blir du ef-
fektivare!

Age-
rar du
nu be-

stämt och in-
te låter dig
distraheras,
tycks du kun-
na få ordning
på något be-
svärligt!

Den
prak-
tiska

sidan av till-
varon kräver
nu mycket
tid. Tecknen
råder dig att
inte slarva
med mat och
sömn!

Må -
nga
Sten-

bockar kän-
ner nu på sig
att de behö-
ver en kurs-
ändring  – få
gör däremot
något åt det!

Du är
nu
gans-

ka tilltagsen.
Tecken råder
dig att se
över din eko-
nomi och för-
söka leva ef-
ter dina till-
gångar!

Det
krävs
nu ett

betydligt
större enga-
gemang från
din sida –
blunda inte
för något
som är på
väg att ske!

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Dagens korsord och sudoku

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Södertälje
Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Södertälje

+3

+4

+3

+4

+4
+2

+3

+3

+2

Stockholm i dag TorsdagI morgon

Uppsala Uppsala

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje

Uppsala

Södertälje

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aten
Bangkok
Barcelona
Helsingfors
Hong Kong
Kanarieöarna
Köpenhamn
London
Los Angeles
New York
Paris
Peking
Rio de Janeiro
Sydney
Tokyo

Kiruna
Stockholm
Malmö

I DAG

(°C)

ORT I MORGON

Kiruna
Stockholm
Malmö

I DAGORT I MORGON

Solens uppgång

Solens nedgång

Världen i morgon

Varmast i går

Kallast i går

Blötast i går

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

(c°)

(c°)

(mm)

Idag

–20 –15 –10 –5 ±0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

Stockholm

Kiruna

Skellefteå

Östersund

Falun

Göteborg
Linköping

Malmö

1
2

3

4

5 6

7

89
10

11

12

-6

0

0

-5

+2

+4

+3
+4

+7

+6

-1

-3

+2

 
3
5
9

-24
-14
-3

Skeppmora
Broen

Hudiksvall

Särna
Hud

Vittangi

Kettstaka
4.7
1.3
7.4Torup

Korsvattnet

19.26
19.23
19.38

19.30
19.26
19.40

06.03
06.25
06.47

05.58
06.22
06.44

+18

+23
+15

+25
+22

+7
+24
+10

+13

+7
+19
+20

0
+14
+23

TorOns

Här och var lite regn eller snö 

Gårdagens kryss

Sudoku – så fungerar det
Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror
från 1–9 finns med i varje vågrät och 
lodrät rad, och i varje markerad låda med
9 rutor.
Ingen siffra får finnas mer än en gång 
i varje rad och låda.
Inga siffror får summeras.
Lösningen hittar du längst ner på vänster
sida.

Förra veckans vinnare: Stig Johans-
son, BORÅS, Lisbeth Tillberg, LUND
Liss Steimert , STOCKHOLM.
Grattis!

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
Lykke Lis skiva
”Wounded
rhymes”

Vinnare varje dag
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www.eldabutiken.se

Eldabutiken Inter Idé Stockholm/Globen 
Slakthusgatan 20 | Tel: 08–714 85 00 

Öppet: Må–To 10–18 | Fr 10–17 | Lö 11–14

Passa på – nu kan du enkelt förvandla din gamla öppna 
spis till en säker och upp till fem gånger mer effektiv 
värmekälla. Spara både energi, ekonomi och miljö med 
en Keddy Kassett.

* Priset är ett från-pris beräknat på en Keddy 110 
med spröjs. Inkluderar standardmontering och 
anslutningsdetaljer. OBS! ROT-avdraget ger 
ytterligare avdrag på 3.000 kr.

KEDDY KASSETT

”Monterat-&-klart”-pris*

fr. 830 kr 
per mån (23 mån)

Kontantpris fr 17.900 kr
Gäller t o m 31 mars.

Ett grymt 
bra spartips! 

KEDDY 110

tv

Kolla på natten
– eller på Play
Den brittiska ungdomsserien
”Skins” som visats på Kanal 5
visas just nu bara på torsda-
gar mitt i natten. Kommer
den aldrig att visas på vanliga
tider? L-A

Svar: Det finns i dagsläget
inga planer på att visa
”Skins” på annan tid!

Tyck om programmen mejla tyckomtv@metro.se

I nya säsongen av ”Såld på
hus” tar Caroline Norrby
med sig mäklarna och åker
utomlands. I första avsnit-
tet besöker de Malta där
mäklarna får gissa priset på
ett hus. Under säsongen
kommer mäklarna bland
annat att få besöka Malta,
Frankrike, Turkiet och
Thailand. Det absolut dyras-
te huset låg just i Thailand. 

– Jag kan inte avslöja ex-
akt vad det var värt för det
ska ju tittarna få gissa men
jag kan säga att det handla-
de om många, många mil-
joner. Det var otroligt kul
att få gå in i det här huset,
eller huset, det var mer ett
mansion, säger Caroline
Norrby.

Nytt för säsongen är att
hon hjälper en svensk fa-
milj att hitta ett nytt boen-
de i det aktuella landet i
varje avsnitt. Utifrån deras
önskemål visar Caroline
tre boenden som kanske
kan passa familjen. 

Caroline Norrby åker utomlands i säsongens program.

Caroline Norrby

Ålder: 31.
Bor: Vasastan.
Familj: Mannen Nicklas.
Aktuell: Med ”Såld på hus”
i kväll klockan 21.00 på
TV 4 Plus.  

”Såld på hus”
drar till Malta

TV 4

KANAL 5/ALL3MEDIA

”Skins” ligger också uppe 
på www.kanal5play.se

Dagens

tv-profil

Dagens 
filmtips

C-G TIPSAR
VARJE DAG 
C-G KARLSSON, 
METROS 
FILMEXPERT

Spektakulärt
och fängslande

Avatar Äventyr
Betyg:88888
Canal+ First, 18.20

Förlamad marinsoldat i mo-
raliskt dilemma på främman-
de planet. Spektakulär film
som blir medryckande trots
föga originell story. (2009)

CANAL +

Aniston inleder
ödesdiger affär

Derailed Thriller 
Betyg:88888
SVT 1, 1.15

Förortspendlare (Clive Owen
& Jennifer Aniston) inleder
ödesdiger otrohetsaffär. Tap-
par dessvärre laddning efter
stark upptakt. (2005)

Daterad action
– tidlös charm

Spanarna Actionkomedi 
Betyg:88888
TV 1000 Classic, 22.30

Snutpar (Richard Dreyfuss och
Emilio Estevez) spionerar på
tjej vars exkille är mördare.
Charmen är mer tidlös än
actiongreppen. (1987)

Avatar.

ANNELI
SANDBERG
@METRO.SE

Missa inte
Metro
Mode
med Marcella Mravec i morgon
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TV6 TV8 Kanal 9 TV4 Plus

6.00 Rapport 6.05 Regionala nyheter
6.25 Gomorron Sverige 10.30 Gomorron
Sverige 11.15 Fråga doktorn (R) Även
2/4. 12.00 Rapport 12.05 Djursjukhuset
(R) Även 2/4 och SVT24 1/4. 12.35 Det sö-
ta livet (R) Även 31/3, 2/4 och SVT24 2/4.
13.05–14.30 FILM Stjärnsmäll i Frukostk-
lubben  Svensk komedi från 1950  14.40
Flight of the Conchords (R) Amerikansk
komediserie från 2007. Bowie.Även senare
i dag. 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rap-
port 16.05 Notes from the underbelly (R)
Amerikansk komediserie från 2007. She’s
gotta have it. Även 30/3 och 1/4. 16.30 Så
ska det låta (R) Även SVT24 senare i dag.
17.30 Sverige idag Regionala nyheter.
Även senare i dag. 17.55 Sportnytt 

18.00 Rapport med A-ekonomi
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll Lisette Pagler vann
rollen som Julia i tv-programmet 
”Jakten på Julia”. Hon kommer till stu-
dion tillsammans med Loa Falkman
som spelar Fader Laurence i
musikalen ”Romeo och Julia” på Göta
Lejon. Även senare i dag, 30/3 och
senare i dag. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport med A-ekonomi
20.00 Huset fullt av hundar Svensk
hundserie.  Familjen Ström från
Lidingö ska skaffa hund och får hjälp
av programledaren Claudia Galli. Hun-
dar och familj provar tillsammans
skidåkning, godissök och lydnad.
Även 31/3 och 1/4. 
21.00 Veckans brott Även 1/4, 4/4
och 2/4. 
22.00 Dox: Pablos flodhästar Brittisk
dokumentär från 2011. Även 30/3. 
23.20 Två kockar i samma soppa (R)

0.10 Gynekologen i Askim (R) 1.10 Rap-
port 1.15 FILM Derailed  Thriller från 2005
med Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent
Cassel. Regi: Mikael Håfström. 3.00
Rapport 3.05 Flight of the Conchords (R)
3.30 Plus (R) 4.30–4.35 Rapport 4.50
Sverige idag (R) 5.15–6.00 Go’kväll (R) 

SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5

TV6
7.35 Dagsändningar 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I
met your mother (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons
(R) 19.00 Simpsons (R) 19.30 Family guy (R) 20.00
Simpsons 20.30 Family guy 21.00 99 saker man
måste göra innan man dör 22.00 Stockholmsnatt
23.00 Scrubs (R) 23.30 Scrubs (R) 0.00 How I met
your mother (R) 0.30 Spin city (R) 1.00 Seinfeld (R)
1.30 Skål 2.00 Simpsons (R) 2.30 Våra värsta år (R)
3.25 Magnum (R) 4.15 The man show (R) 4.40 Boon-
docks 5.05 Cops (R) 5.30–5.55 Skål (R) 

TV8
7.00 Dagsändningar 13.30 Cityakuten 14.25 Den
nakna kocken (R) 15.00 Drömhem vid havet (R)
16.00 En plats vid havet (R) 16.55 Restoration man
(R) 17.50 Masterchef 19.00 Drömhem vid havet
20.00 Navy CIS 21.00 Bukowskis 22.00 Country
house rescue 23.05 Alla älskar Raymond (R) 23.35
Curb your enthusiasm (R) 0.10 Nip/Tuck (R) 1.10
Navy CIS (R) 2.05 Women’s murder club 3.05
Cityakuten (R) 4.05–5.00 Domedagsturism: En
annorlunda sällskapsresa 

Kanal 9
6.20 Dagsändningar  14.25 Gränsbevakarna
Australien (R) 14.55 The bill 15.55 Grand designs re-
visited 17.00 Gränsbevakarna Australien 17.30
Gränsbevakarna Australien 18.00 Cold case 19.00
Location, location, location 20.00 CSI Miami 21.00
The secret millionaire 22.05 Top gear 23.35 CSI Mia-
mi (R) 0.30 The office 1.00 Frasier 1.30 Alias (R) 2.25
MacGyver (R) 3.10 The bill (R) 4.00 Ed (R) 4.45 Pan-
tertanter (R) 5.10 Fresh Prince i Bel Air 5.30 Fresh
Prince i Bel Air 5.55–6.20 House guest (R) 

TV4 Plus
6.00 Dagsändningar 15.55 Judys domstol 16.20
Världens strängaste föräldrar 17.20 Nyhetskanalen
17.30 Glamour 17.55 Dr Phil 19.00 Nyheterna och
ekonominyheterna 19.20 Vädret 19.30 Lyxhem till
salu (R) 20.00 112 – poliser 21.00 PREMIÄR Såld på
hus 22.00 Ghost whisperer 22.55 Ett herrans liv (R)
23.50 M.A.S.H. (R) 0.20 Jordan, rättsläkare (R) 1.15
Ghost whisperer (R) 2.10 Law & order: Criminal in-
tent (R) 3.05 Vem dömer Amy? (R) 4.00 Mannen som
talar med hundar (R) 5.15–6.00 Doctors (R) 

tv

9.30–12.30 SVT forum 9.30 Tillväxtdagar-
na: Den stora utmaningen 11.10
Tillväxtdagarna: Nybyggare 12.00 Glob-
aliseringens utmaningar 12.30 Vem vet
mest? (R) 13.00–15.25 UR 13.00 Barn av
sitt språk (R) 13.30 Tågresan (R) 14.22
Underverk i världen (R) 14.30–15.25 Re-
san till livets kärna (R) 16.25 Romer i Eu-
ropa 16.50 Perspektiv 17.20 Nyhetsteck-
en Nyheter på teckenspråk. 17.30 Oddasat
Samiskspråkiga nyheter. 17.45 Uutiset Fin-
skspråkiga nyheter. 

18.00 Första världskrigets sista 
soldater Brittisk dokumentärserie.
Slaget vid Somme. Sommaren 1916
skulle slaget vid Somme snabbt avslu-
ta kriget, men istället uppstod ett
dödläge som för många innebar
katastrof. Även 1/4 och 3/4. 
18.50 Hundspann (R) Finlandssven-
skt reportage från 2008. 
18.55 Rapport
19.00 Vem vet mest? Även 30/3, 3/4
och SVT24 senare i dag. 
19.30 På tur med Torben (R) Dansk
reportageserie från 2010. Även 2/4,
3/4, 31/3 och 1/4. 
20.00 Hemlös (R) Även 1/4. 
20.30 Nyhetsbyrån Samtal om
nyheter. Veckans panel: Britt-Marie
Mattssson, Özz Nujen och C-J
Åkerberg. Även 30/3, 1/4 och 30/3. 
21.00 Aktuellt
21.30 Kobra Kulturmagasin. Del 3 av
13. Om könsrock. Ända sedan 60-talet
har stora namn som Johnny Bode, Ed-
die Meduza och Onkel Kånkel popu-
lariserat låtar om kuk, fitta och andra
politiskt inkorrekta ämnen, och skap-
at en helt egen genre. Även i SVT2
30/3, 30/3, 2/4 och  3/4. 
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 Kulturnyheterna
22.45 Kusin Al Fakir (R) K special. 
23.45 Resebyrån (R)

0.15–0.45 Önsketrädgården (R) 

6.15 Ska du säga (R) 6.40 Nanny (R) 7.05
Nanny (R) 7.30 Jims värld (R) 7.55–8.25
Jims värld (R) 8.55 Alla älskar Raymond
(R) 9.25 Rachael Ray 10.20 Våra bästa år
11.15 Top model 14 (R) 12.10 Project run-
way (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00
Hell’s kitchen (R) 15.00 Top model 14 (R)
15.55 Project runway (R) 16.55 Top chef
17.55 Lyxfällan (R) 

18.55 Keno
19.00 2 1/2 män (R)
19.30 2 1/2 män (R)
20.00 Navy CIS Amerikansk
kriminalserie från 2010.  
21.00 Kniven mot strupen Svensk 
realityserie från 2011. 
22.00 Pluras kök Svensk mat-
lagningsserie från 2011. Regissören
Måns Herngren kommer på besök till-
sammans med sångerskorna Titiyo
och Maja Ivarsson. 
23.00 Navy CIS (R)
0.00 2 1/2 män (R)

0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Alla älskar Ray-
mond (R) 1.30 Hell’s kitchen (R) 2.25 På
heder och samvete (R) 3.20 Damages (R)
4.15 American dad (R) 4.40–5.05 It only
hurts when I laugh (R) 5.30–6.15 Melrose
place (R) 

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyhetskanalen
10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen
11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till går-
den 12.20 Hem till gården Även 30/3.
12.50 Holby City Brittisk dramaserie från
1999. 14.00 Nyhetskanalen 14.05 Private
practice Amerikansk dramaserie från 2008.
15.00 Antikdeckarna Svensk
antikvitetsserie från 2006. 15.30
Antikdeckarna Svensk antikvitetsserie från
2006. 16.00 PREMIÄR Mamma byter bo
(R) Svensk realityserie från 2011. 17.00 Pri-
mo Paolo Svensk matlagningsserie från
2008. 17.30 Halv åtta hos mig (R)

18.00 Vad blir det för mat (R) Svensk
matlagningsserie från 2010. 
18.30 Lokala nyheter
18.35 Lokalt väder
18.38–21.30 Fotboll : Sverige-
Moldavien Direkt. EM–kval 2011.
Kommentatorer: Jesper Hussfelt, Pon-
tus Kåmark. 
18.38 Studio: EM-kval Samsändning
18.50 Fotboll : Sverige-Moldavien
Direkt. EM-kval 2011. Kommentator-
er: Jesper Hussfelt, Pontus Kåmark.
med TV4 HD. 
19.50 Studio: EM-kval Samsändning
med TV4 HD. 
20.00 Fotboll : Sverige-Moldavien
EM-kval 2011. Kommentatorer: Jesper
Hussfelt, Pontus Kåmark. 
21.00 Studio: EM-kval Samsändning
21.30 Halv åtta hos mig Svensk mat-
lagningsserie från 2011. Även 30/3. 
22.00 Nyheterna
22.25 Sporten
22.35 Lokalt väder
22.38 Vädret
22.40 America’s got talent
Amerikansk underhållningsserie från
2009. 
23.35 Parkeringskriget (R)
Amerikansk realityserie från 2008.
Även 2/4. 

0.05 Blue bloods (R) 1.05 Boston legal (R)
2.05 Numbers (R) 3.00 Arkiv X (R) 4.00
Dead zone 4.55 Hem till gården 5.20–
5.50 Hem till gården (R) 

6.05 America’s funniest home videos
6.30–9.00 Vakna med the Voice 9.30
Ellen 9.55 Biggest loser (R) 10.45 Sjunde
himlen 11.40 Desperate housewives
12.35 Ellen DeGeneres show 13.30 The
middle 14.00 Christine (R) 14.30 Vänner
(R) 15.00 OC 16.00 Gordon’s kitchen
nightmares 17.00 America’s funniest
home videos 17.30 Christine Amerikansk
komediserie från 2008. 

18.00 Vänner
18.30 The Big bang theory
19.00 Biggest loser
20.00 Sofias änglar Svensk
livsstilsserie från 2011. Del 10 av 10.
När Ingegerds tak i lägenheten föll
ner rasade hela hennes tillvaro sam-
man. Från att ha varit en pigg och
glad mamma och mormor har hon nu
tappat livslusten. Hennes astma har
förvärrats och minnet försämrats.
Vare sig bostadsrättsföreningen eller
de inblandade försäkringsbolagen
har tagit sitt ansvar. Lägenheten är
helt förstörd och den har stått orörd i
över ett år. Bedrövelsen är total och
Ingegärd bor i kappsäck i Härnösand. 
21.00 Desperate housewives
Amerikansk dramakomediserie från
2010-11. Del 13 av 22. Lynettes mam-
ma ska gifta sig med en usel man och
Lynette försöker få henne att låta bli.
Bree träffar på Keiths före detta flick-
vän och får chockerande nyheter om
hans förflutna. 
21.55 Cougar town Amerikansk
komediserie från 2010.
22.25 The middle Amerikansk
komediserie från 2009. 
22.55 CSI Amerikansk kriminalserie
från 2007. Gästskådespelare: Method
Man. 
23.55The Big bang theory (R)

0.20 Sofias änglar (R) 1.20 Supernatural
2.15 The office 2.35 Friday night lights
3.20 Hitmakers 4.05 Gordon’s kitchen
nightmares (R) 4.55 Ellen DeGeneres
show (R) 5.35–6.00 Ellen (R) 

20.00, Huset fullt av hundar. 20.00, Hemlös. 22.00, Pluras kök. 21.30, Halv åtta hos mig. 21.00, Desperate housewives.

SVT JOHAN BERGMARK/UR TV3/CARL THORBORG TV4 DISNEY.
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www.guldcentrum.se

Tel 040-611 11 61

GuldCentrum 

köper ditt guld.

280 kr/g för 24k

195 kr/g för 18k  
Priserna gäller vecka 13 och 14 vid  

inskickad guldpåse.



ANTAL MÅL
NÄSTA MÅLGÖRARE
HUR GÖRS NÄSTA MÅL

LIVEODDS – 50 OLIKA SPELMARKNADER INKLUSIVE:

100% startbonus upp till 1000 kronor! 
Vi dubblar alla nya kunders första insättning!

Sverige - Moldavien 1.20 – 6.50 – 20.00

FÖRSTA MÅLET
T.om. 28 min 2.00
Efter 28 min 2.00
Inget mål 8.50

ÖVER 500 SPÄNNANDE ODDS PER MATCH:

För ansvarsfullt spelande

FLEST MÅL
1:a halvlek 3.10
2:a halvlek 2.10
Oavgjort 3.50

ANTAL HÖRNOR
Under 10 2.00
Över 10 2.00
Exakt 10 8.50

HALVTID
Sverige 1.60
Oavgjort 2.65
Moldavien 12.50

bet365 LIVESTREAMING – TISDAG 29 MARS

LIVE STREAMING

19.30 TURKIET – ÖSTERRIKE EM-KVAL
20.00 ISRAEL – GEORGIEN EM-KVAL
20.30 ESTLAND – SERBIEN EM-KVAL
20.45 LITAUEN – SPANIEN EM-KVAL
20.45 NORDIRLAND – SLOVENIEN EM-KVAL
20.45 BELGIEN – AZERBADJAN EM-KVAL
20.45 IRLAND – URUGUAY LANDSKAMP
21.30 GREKLAND – POLEN LANDSKAMP
21.45 PORTUGAL – FINLAND LANDSKAMP
SE OCH SPELA LIVE PÅ EM-KVALET PÅ bet365.com

EM-KVAL


